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شكل  :1منظر بالقمر الصناعى
ملرص يوضح موقع أسيوط.

َق

قليلة هى املدن التى ميكنها أن ت ّدعى لنفسها تاريخاً مديدا ً وذائع
الصيت كام ألسيوط مبرص الوسطى.
وألنها ظلت آهلة بالسكان لخمسة آالف عام ،عىل أقل تقدير ،فهى
تص ًنف ضمن أقدم املراكز الحرضية ىف العامل .وتتحدث أقدم ديانة
معروفة تاريخياً ،نصوص األهرام (ق.م ،)2100-2350.عن أسيوط
كونها البقعة التى كانت ترعى فيها إيزيس ونِفْتيس جسد
أوزوريس فيام ينتظر التحنيط .ومنذ سنة  2500قبل امليالد
تقريباُ ،عرفت أسيوط كعاصمة لوالية الصعيد الثالثة عرشة،
التى ساعدت خصوبة أرضها الزراعية الشاسعة ىف إطعام
وأضافت إىل ثرائها عرب التاريخ .وبسبب موقعها عىل
البالد
ْ
الضفة الغربية لنهر النيل عىل بعد يكاد يكون متساوياً من
عاصمتى مرص السفىل والعليا فقد أطلق عليها األقدمون
ْ
لقب “ الحارسة”.
(السيوط) وهو لقب مناسب لدورها كحامية للحدود
التى تفصل هاتني اململكتني الخصمتني (شكل  )1ورغم
أنه تم توريطها ىف بضع رصاعات ُم ِ
عطلة ،فقد ُعرفت
أسيوط ىف العصور القدمية كمركز للفنون واآلداب .وألنها
كانت أول مقصد رئيس للقوافل القادمة من املاملك
الجنوبية ،السودان حاليا ،فقد غدت مركزا نشطا للتجارة،
ومكانا للتواصل والتبادل ،ليس للسلع فحسب ،بل للعقائد
واألفكار كذلك .وكام كانت أسيوط ىف مهد تاريخها مسقط
رأس لزعامء ومفكرين مرموقني ،كذا أنجبت أسيوط
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الحديثة بضعة زعامء دينيني وسياسيني (من ضمنهم رئيس مرص األسبق جامل عبد النارص) .وكمقر
ألول مؤسسة للتعليم العاىل ىف صعيد مرص (جامعة أسيوط  /تأسست سنة  )1957تبقى املدينة
عاصمة ملحافظة أسيوط .أهمية الدور الذى لعبته أسيوط ىف التطور الثقاىف ىف مرص ال ميكن الغنى
عنه ،وها هى املدينة وإقليمها يلْقيان اهتامما طال استحقاقه عىل مستوى الدراسات البحثية بفضل
تعاون ومساندة وزارة اآلثار املرصية.
ىف العام  ،2003بدأ يوكيم كال ،املنتسب حينها لجامعة  Westfälische Wilhelmsاألملانية ىف
مونسرت ،وزمالء من جامعة سوهاج املرصية ،ىف مسح ج ّبانة أسيوط (مدينة املوىت) بالجبل الغرىب
عىل مشارف املدينة (شكل  .)2لقد قام أعضاء ،ىف هذا املرشوع املشرتك ،من جامعات :مونسرت (منذ
 ،)2004يوهانيس جوتنربج ىف ماينز (أملانيا) ،سوهاج ( 2004حتى االن) ،برلني الحرة ( 2010حتى
االن) قاموا منذ الحني بوضع الخرائط والتوثيق لنمط املعامر والزخرفة ملقابر يقرب مداها الزمنى
من ثالثة آالف عام ،إضاف ًة إىل أطالل األديرة القبطية وبقايا املدافن املسيحية ،وال ٌندوب الناجمة
عن أعامل املقالع الحجرية التى بدأت ىف العصور القدمية .إن الغاية من مرشوع أسيوط ذى الفريق
الدوىل الضخم واملتعدد االختصاصات هى تكوين صورة مكتملة عن فائدة الجبل عرب العصور
لتوسيع معرفتنا بتاريخ املنطقة وإنجازاتها.
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شكل  :2منظر ملدينة املوىت
بالجبل الغرىب يف أسيوط .2010
فريتس بارتل ،مرشوع أسيوط.

مقدمة

ويعد املسح اإلقليمى الذى قام به املتحف الربيطاىن ألسيوط ىف مارس  2016تكملة لجهود البعثة
األملانية  /املرصية ،بل ويتوسع ىف مجال البحث متجاوزا ً حدود الجبل الغرىب ،فاالستقصاء عن
املستوطنات الصغرى قرب أسيوط يصقل بصريتنا بالتفاعالت التى متت بني هذه البلدات العتيقة
(شكل  .)3ومؤخرا ً قام الفريق الربيطاىن بالرتكيز عىل شُ طْب (شاشوتب) ،أقرب الجارات ألسيوط،
والعاصمة السابقة ذات األربعة آالف عام لوالية أصغر كثريا ً ،وهى الوالية الحادية عرشة لصعيد
مرص .متتبعاً التاريخ منذ املاىض السحيق وحتى اللحظة الراهنة ،يُرشك املرشوع سكان البلدة ىف
إعادة اكتشاف وصون تراثهم الثقاىف.

شكل  :3خريطة ملنطقة
أسيوط“ ،1799 ،وصف مرص”.
خريطة طوبوغرافية ملرص.
لوحة ( 12باريس .)1818

ىف يوليو  ،2017اجتمع الخرباء ىف مؤمتر علم املرصيات السنوى باملتحف الربيطاىن (أسيوط عرب
الزمن :الرصاع والثقافة ىف مرص الوسطى) ،ليقدموا نتائج أبحاثهم امليدانية األخرية ويناقشوا
اكتشافاتهم .وقد تضمنت موضوعات النقاش كالً من :القوافل القدمية ،الحمالت العسكرية ،مدافن
الحيوانات املحنطة ،مراسم الدفن غري االعتيادية ،النامذج الخشبية املتشابكة ،أرشيفات الربدى
لتواريخ العائالت ،الرسوم القدمية عىل الجدران ،بناء للجيش الروماىن متت إعادة استخدامه ليصري
ديرا ً قبطيا ،وكذلك املعامر الشعبى الحديث .وصفت االوراق البحثية مناهج البحث الحالية،
متضمنة املسوح الجيوفيزيائية وفن تصنيف الفخار .أوراق أخرى لخصت النقاط األساسية
لالكتشافات األثرية التاريخية يف أسيوط ،التطور االقتصادى للمنطقة ىف القرون الحديثة وإرثها
املادى الواسع ، ،وميكن االستمتاع بأمثلة منها ىف مقتنيات املتاحف ىف مرص والعامل .ولجعل هذا
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العمل ىف متناول جمهور أوسع من القراء الذين يحبون مرص ،تم تلخيص األوراق املقدمة ىف
املؤمتر ىف هيئة مقاالت قصرية كأساس للعمل عىل هذا الكتاب .وبدال من أن ينحو الكتاب منحى
األطروحات األكادميية أو العروض التاريخية الشاملة ،فالنية اتجهت لجعله تصويرا ً لجوانب متنوعة
من شخصية أسيوط الفريدة .وبفضل جهود الكتاب املشاركني ،فقد اكتسب اسم املدينة القديم
معنى جديدا ،وكام أن األبحاث تستمر ىف تطوير فهمنا ،فهذا الكتاب يحتفى بأسيوط كحارسة
لذاكرة مرص الثقافية ،مدينة وإقليم بدأ تأثريهام واسع النطاق ىف االنكشاف.

فهم مرص
أثار اإلدراك العام بأن تاريخ مرص قد رضب بجذوره ىف املاىض عىل مدى آالف األعوام جدالً ُمتزايدا ً
ىف منتصف القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش ،محدثاً جلبة كبرية ىف العامل الغرىب .وقد
قدمت األهرامات واملعابد واملقابر برهاناً عىل أن املساعى والجهود البرشية كانت أطول أمدا وأكرث
تحقٌقاً مام كان يُعتقد ىف السابق.
وقد جعلت الرغبة ىف التيقُن من ُع ْمر تلك اآلثار املهيبة (ناهيك عن األحداث املوصوفة ىف الكتاب
املقدس) من مرص أكرب مصدر للفضول ميكن تخيٌله ،بل مكانا ظن الكثريون أن بوسعهم أن يجدوا
فيه اإلجابات عن كل األسئلة املتعلقة باألصول اإلنسانية .وحني أىت نابليون إىل مرص ىف سنة ،1798
قام الفريق الذى أحرضه والذى تكون من  167فردا ً من املهندسني وواضعى الخرائط والدارسني
والفنانني بتدوين ما ناءت بكتابته األقالم حتى اضطروا إىل تذويب الطلقات الستخراج رصاص
للكتابة منها .وحني نُرشت أمثلتهم اإليضاحية وجهود بحثهم ىف كتاب يحوي  22مجلدا ً وهو “
وصف مرص” ( 1810إىل  )1822أثار ذلك عاصفة “اإليجيبتومانيا” ،أو االفتتان ببالد مرص التى
سيقصدها الحقا آالف من السائحني واملغامرين من شتى أصقاع األرض .وقد ألهم “وصف مرص”
إضافة إىل كتابات الرحالة واملؤرخني األُول ،العديد من االكتشافات ىف مواقع حول البالد ىف القرن
التاسع عرش ،حينام كان علم اآلثار ما يزال ىف املهد صبياً (شكل .)4
وفيام تعذرت إمكانية دراسة بقايا املستوطنات (القرى) العتيقة التى كانت تقبع أسفل املدن
الحديثة ،صارت املدافن معينا ال ينضب من املعلومات الخاصة بالحياة ىف مرص القدمية .فلم تكن
املقابر تحوى خربات دفينة وحسب (كالتامثيل ،والنامذج الخشبية ،والتوابيت املطلية ،ووثائق
الربدى) بل كانت كذلك مزينة مبشاهد من أنشطة الحياة اليومية ،عادة ،ومنقوشة عليها سرية حياة
الفقيد (مالك القرب) ،فبالنظر إىل كمية النفائس املحتمل العثور عليها فيها ،وحجم املعلومات التى
ميكن استنباطها بخصوص األشخاص واملجتمعات والعقائد الدينية أضحت املدافن ذات أهمية
خاصة بالنسبة للمستكشفني.
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شكل “ :4مقربة مرصية
يف ليكوبوليس” ،إحدى
أربع دراسات للوحة 33
لـ“دومينيك فيفيان دينو” يف
كتابه“ :رحلة يف دلتا وصعيد
مرص إبان حمالت الجرنال
بونابرت” (باريس .)1802
)1836 ،0109.38b
املتحف الربيطاىن(

االستكشافات التاريخية
تقع جبانة أسيوط (مدينة املوىت) ىف جبل أسيوط الغرىب عىل أطراف الصحراء املمتدة عرب إفريقيا.
بارتفاع يصل إىل مائتى مرت وقاعدة تصل إىل كيلو مرت طوال ،تشكلت مالمح هذا الجبل من خالل
القوى البرشية والطبيعية عرب الزمن .وقد تم نهب هذه القبور عىل مدار العصور القدمية ،فأحيانا
يُعاد استخدامها كمدافن ألجيال الحقة وفيام بعد كمالجئ للرهبان املسيحيني كام تم أيضا إلحاق
الكنائس القبطية واالديرة واملدافن مبدينة املوىت (الجبانة).
وباإلضافة إىل أمطار السيول والزالزل ،فإن أعامل التقليع (املحاجر) التى بدأت منذ القدم واستمرت
بشكل متقطع عرب القرون خلفت صدوعاً ىف واجهة الجرف متسببة باألذى للمقابر ،دافنة إياها
أحيانا تحت أكوام من الركام .واستخدمت بعض عمليات التنقيب األوىل املتفجرات وما كان ينبغى
لها ذلك – مام أدى آلثار التخريب وال ُحطام.
ويدين علامء املرصيات اليوم ىف أسيوط و مناحيها بكثري من الفضل ملجهودات مستكشفى أواخر
القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين ،الذين سجلوا بعض الجوانب ملواقع اندثرت منذ زمن
بعيد .كان فرانسيس ليوولني جريفيث ( )1934-1862الربيطاىن أول عامل مرصيات يقوم باستقصاء
القبور املنحوتة ىف صخر الجبل الغرىب .ففى العام  ،1888وفيام كان عالقاً عىل سلم خشبى ،قام
بنسخ نقوش تغطى حوائط عىل ارتفاع عرشة أمتار ملقابر تخص حاكمى والية أسيوط (املحافظني)
––9
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(شكل  .)5ويعد عمله الذى نُرش ىف السنة التالية سجالً بالغ القيمة لهذه اآلثار ،كذلك الربيطاىن
اآلخر بريىس نيوبريى ( )1945-1869الذى قام بزيارة قصرية ألسيوط عام  1893ناسخاً النصوص
ومقدما رسوم تخطيطية للمقابر.
ال نعلم أيضا الكثري عن املرصى محمد الحلفاوى الذى يفرتض أنه قام باستكشاف جبانة أسيوط
(مدينة املوىت) عام  1889وقتام كان يوﭼين جريبو مديرا ً لهيئة اآلثار املرصية ومل يُنرش شئ
عن اكتشافاته .وال يُعرف الكثري كذلك عن اجتهادات فرج إسامعيل الذي قام ،مع يارس تادرس،
باستكشاف أطالل دير العظام القبطي ،الذي يقع أيضا ىف الجبانة ،ىف عام .1897
وبحلول نهاية القرن التاسع عرش ،كانت مرص موطناً لالستكشاف من قبل أفراد ذوى جنسيات
متعددة ،يحدوهم أمل ىف اقتناء قطع أثرية بغرض الدراسة أو العرض ىف متاحف بالدهم .ولكن ىف
خضم حامسة االستكشاف ،خ ًيم اإلدراك بأن تلك القطع األثرية ىف حد ذاتها لن تزيد من معرفتنا ىف
شئ ،بل املعالجة الحريصة للمعلومات املستمدة من تلك القطع األثرية وما يحيط بها  ،والسياق
الذى تم عربه العثور عليها.
– – 10

شكل  :5نُسخ “فرانسيس
ليوولن جريفيث” لنقوش
هريوغليفية من مقابر يف
الجبل الغريب ودير ريفا،
 ،7-1886معهد جريفيث،
جامعة أكسفورد.

مقدمة

ىف العام  1903قام شارل باالنكه ( )1909-1865بأعامل حفر لحساب “ املعهد الفرنىس لعلوم االثار
الرشقية” كاشفا النقاب عن ستة وعرشين قربا ً ،كلها عدا خمسة منها ،كانت ىف حالة سليمة متاما.
وقد نرش مدير املعهد ،إميل جاستون شاسينا ( )1948-1868عمل باالنكه ،متضمنا قرب وزير الخزانة
ناختى الذى كان أحد وجهاء أسيوط ،وقد عاش ىف نهاية الفرتة االنتقالية األوىل وتعد غرف الدفن
مبقربة ناختى مبثابة أضخم مخزن لقطع األثاث الجنائزية واملعدات التي تم التنقيب عنها ىف جبانة
أسيوط من حيث الكم والكيف (شكل  )6وتم حفظ هذه القطع االستثنائية ىف املتحف املرصى
بالقاهرة ومتحف اللوﭭر بباريس.

شكل  :6تابوت خشبي
لـ“نخت” ،متحف اللوفر.
)(E11936

أما عن خارج مرص ،فإن أضخم مجموعة من القطع األثرية األسيوطية تقبع ىف متحف تورينو
اإليطاىل (تأسس سنة  )1824الذى يقدم عرضا بالغ القيمة واالكتامل للثقافة املرصية القدمية ،وقد
تم تجميعه بفضل مجهودات عامل املرصيات إرنستو سكياباريلىل ( :1928-1856شكل  .)7أتم
سكياباريلىل ،املولود بقرية مجاورة لتورنيو ،دراسته بجامعة تورينو ىف عام  1877وأمىض سنتني
ىف باريس ىف “ الكوليج دى فرانس” متتلمذا ً عىل يد عامل املرصيات الفرنىس جاستون ماسبريو
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( ،)1916-1848الذى ترأس الحقا هيئة اآلثار املرصية
وتوىل إدارة األنتيكخانة ،أو املتحف املرصى بالقاهرة
( ،)86-1881 ،1914-1899كان لدى سكياباريلىل،
الذى زار مرص للمرة األوىل عام  ،1885ولع خاص
بأسيوط .وقد أسس “الجمعية الوطنية ملعاونة امل ُبرشين
اإليطاليني بالخارج” (أنشئت عام  )1886كام ساهم
ىف إنشاء مدرسة للبنات ىف أسيوط تديرها راهبات
الفرنسيسكان .ومبا أنه ُعني كمدير ملتحف تورينو ىف
 ،1894فقد ألفى سكياباريلىل عىل عتقه مبهمة ملء
الثغرات ىف املجموعة املرصية ،حتى تقدم مناذج لجميع
أنواع القطع األثرية خالل عرص األرس الحاكمة.
ىف  ،1901كام كان سائدا ً ىف هذا الوقت ،حاز املتحف
ألفا وخمسامئة قطعة من أسواق “ األنتيكات” ىف مرص
وتم نقلها إىل إيطاليا .لكن رسعان ما أدرك سكياباريلىل
أن تلك الطريقة ليست املثىل إلثراء املجموعة ،واضعا
ىف الحسبان التكلفة العالية وغياب املعلومات عن موقع
االكتشاف األصيل أو السياق ملعظم تلك القطع .فرأى
الرجل أنه من األربح ملتحف تورينو أن يقوم بالتنقيب
ىف مرص ،وخاصة أنه وفقا لهيئة اآلثار املرصية ،وقتئذ ،نصت القوانني عىل السامح بتصدير
نصف القطع املكتشفة ،ىك تستطيع مرص حفظ التوازن.
وبعد اكتسابه لسنوات عديدة من الخربة ىف الجيزة وهليوبوليس واألقرص ،بدأ سكياباريلىل
ىف استكشاف مواقع مبرص الوسطى من ضمنها أشمونني وقاو الكبري وأسيوط .ورمبا سهلت
عالقته الطيبة مع أهاىل أسيوط مهمته ىف قيامه بـأوسع الحفائر األثرية مجاالً عىل اإلطالق
بالجبل الغرىب.
وقد بدأت البعثة األثرية ىف أسيوط عملها عام  ،1906مقيم ًة معسكرها (شكل  )8عىل مصطبة
الجبانة الكائنة بواجهة الجرف الجبىل .فتم تجهيز أحد القبور ليكون مطبخاً للمعسكر ،فيام
غدت قبور عدة أخرى أماكن لتخزين الكثري من األشياء التى تعرث عليها البعثة .وخالل سبع
سنوات من العمل امليداىن ( )1913-1906أماط فريق سكياباريلىل اللثام عام يربو عىل ثالث آالف
قطعة أثرية تستقر حاليا ىف متحف تورينو .وما إن بدأ العمل حتى انضمت إىل سكياباريلىل
وفرقته صحبة جديدة.
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شكل  :7أرنستو ْسكياباريلىل،
أرشيف املتحف 1924.c،
املرصى يف تورينو.

مقدمة

شكل  :8خيام البعثة األثرية
اإليطالية يف مرص بأسيوط
بجوار مقربة خيتى الثاىن،
 ،1906-1913أرشيف املتحف
املرصى يف تورينو(c1089) .

“فالسري إرنست ألفريد طومسون وواليس بودج” ( ،)1934-1857والذى كان وقتها الق ّيم عىل اآلثار
املرصية واآلشورية باملتحف الربيطاىن ( ،)1924-1894قد توصل إىل نفس استنتاج سكياباريلىل.
لقد رغب أيضا ىف ملء الثغرات الزمنية ملجموعة املقتنيات الربيطانية .ومدركاً ألهمية املعلومات
املبارشة التى تخص موقع االكتشاف األصيل والسياق األثرى للقطع التي تم العثور عليها ،فقد أطلق
بعثة التنقيب عن اآلثار املرصية التابعة للمتحف الربيطاىن.
طلب “ بودج” كتاب ًة من جاستون ماسبريو رئيس الهيئة املرصية لآلثار ،إذناً بالتنقيب ،فاقرتح
ماسبريو عليه التنقيب ىف جزء من الجبل الغرىب يضم مقابر يعود تاريخها إىل الفرتة االنتقالية
األوىل (ق.م  )2020-2205وهى حقبة أوالها “بودج” اهتامما خاصا ،ما دفعه رسيعا إىل إرسال عامل
اآلثار ديفيد ﭼورج هوجارث ( )1927-1862ليبدأ العمل هناك (شكل  .)9ومبا أن الجزء املخصص
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أسيوط :املدينة الحارسة

لـ“سكياباريلىل” كان جنوب رشق مدينة املوىت (الجبانة)
فقد كان عليه أن يقتسم املنطقة مع هوجارث ،راسمني
حدا ً فاصالً متخيال يقسم الجبل يتيح لسكياباريلىل
التنقيب رشقاً ولهوجارث التنقيب غرباً .مل تدم إقامة
البعثة الربيطانية سوى بضعة شهور ( 1907مارس – 1906
ديسمرب) ومل ينرش هوجارث شيئا عام تم العثور عليه.
ولكنه ،عىل أية حال ،ج ّمع أرشيفاً تفصيلياً للعمل امليداىن
يتضمن رسائل وتقارير ودفرت مذكرات إضافة إىل سبعامئة
قطعة أثرية أو ما يُقارب ،منسوبة إليه خالل وقت تقسيم
القطع املعثور عليها (شكل  )10وتتم دراستها ىف الوقت
الراهن باملتحف الربيطاىن.
ىف نفس الوقت تقريباً ( )1906بدأ عامل اآلثار الربيطاىن
فليندرز بيرتى باستكشاف ج ّبانة دير ريفا ىف جبال ُدرنكة
غرب شاشوتب (حالياً شُ طب) ،وهي عاصمة إقليمية
أخرى تقع عىل مبعدة خمسة كيلو مرتات من جنوب
أسيوط .ورغم أنها مل تكن ىف هيئة سليمة كجبانة أسيوط،
فقد طرحت دير ريفا العديد من الثامر األثرية والتى آلت
إىل مجموعات العديد من املتاحف.
ىف عام  ،1913قام أحمد باشا كامل ()1923-1851
بالتنقيب ىف أسيوط نيابة عن جامع تحف ،هو سيد بك
خشبة ،سكرتري الرتجمة بهيئة اآلثار ،والحقا أمني املتحف
املرصى .وقد نرش أحمد كامل ،أول عامل مرصيات مرصى ،قوائم باألشياء التى تم استكشافها .وقد
أهديت مجموعة صغرية إىل مدرسة أسيوط القبطية حيثام تزال محل العرض ،فيام انترشت أغلبية
مجموعة خشبة حول دول العامل.
ومع اندالع الحرب الكربى ،الحرب العاملية األوىل ،توقفت أعامل البحث األثرية تم استؤنفت
ىف منتصف عرشينيات القرن املاىض حني أزاح عامل املرصيات الربيطاىن ﭼيرالد أﭭيري الستار عن
أجزاء من مقربتني بالجبل الغرىب .أما البعثات الالحقة والتى قادها علامء آثار مرصيون أمريكيون
وبريطانيون فقد كانت قصرية وأنتجت حفنة من املطبوعات .ىف بدايات الستينيات من القرن
املاىض تح ّول الجبل الغريب لقاعدة عسكرية ،مام جعل وصول علامء اآلثار إليه أمرا ً بالغ الصعوبة
وتم تجاهل املوقع لفرتة ربت عىل األربعني عاما.
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شكل  :9ترصيح للمتحف
الربيطاىن بالتنقيب عن اآلثار
يف أسيوط منحته هيئة
اآلثار املرصية ،1906 ،أمناء
املتحف الربيطاىن.

مقدمة

شكل  :10تكوين مصقول
لختم أسطواىن نقشت عليه
أربعة أسامء للملك بيبي األول
والقاب رسمية (الدولة القدمية
 2300قبل امليالد) ،أمناء
املتحف الربيطاىن( .املتحف
الربيطاىن (EA47460

إعادة الحياة لدراسات أسيوط
فيام تبارى الباحثون ىف السابق للحصول عىل تصاريح الستكشاف مواقع واعدة و لتحسني مجموعات
متاحفهم ،فإن معرفتنا بتاريخ مرص تسري اآلن قُدما بفضل الجهود التعاونية كالتى تحدث ىف أسيوط.
فاملرشوعات األملانية -املرصية والربيطانية التى تعمل ىف آن معاً تتبادل املعلومات كام تتبادل أعضاء
الفرق من أجل الوصول إىل أفضل النتائج وأكرثها اكتامالً .إن فيضاً متصالً من املكتشفات الجديدة
أحيانا لنوع أو طبيعة مل يعرفها بعد علم املرصيات -قد زاد من معرفتنا بأسيوط القدمية وعززهابشكل واضح .وقد أمىض فريق البحث ىف املرشوع األملاىن-املرصى ما يزيد عن خمسة عرش عاما
ىف تجميع مسح للمنطقة سوف يخدم الباحثني وتالمذتهم ألجيال قادمة .أما الصورة الشاملة التى
تنبثق اآلن عن أسيوط فتستند إىل أسس من العمل امليداىن املوسع ،وإعادة اكتشاف املقابر واألبنية
األخرى ،وأول عملية لوضع خريطة للجبل الغرىب (شكل  )11وتوثيق الهندسية املعامرية والنقوش
والتحف األثرية والعظام باستخدام التقنيات الحديثة إىل جانب تجميع الشواهد الكتابية للرحالة
واملستكشفني األوائل.
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عىل الجانب اآلخر ،يُطور فريق املتحف الربيطاىن منوذجا للعمل امليداىن يبغى مخاطبة الواقع ىف
أماكن مثل شُ طب ،والتى هى مبثابة موقع أثرى متعدد الطبقات وبلدة مزدهرة قد تهدد رسعة
منوها تراثها املادي .جانب آخر من املرشوع يركز عىل مجموعة أسيوط التى يقتنيها املتحف
الربيطاىن ،متضمنة العديد من القطع التى نجمت عن استكشافات هوجارث والتى مازالت قيد
التأريخ أو تحتاج إىل إثبات أصولها ومعانيها (شكل  .)12ورمبا يتم تعريف منشئها وإعادة بناء
سياقاتها األصلية من خالل مضاهاة املعلومات املستقاة من مذكرات هوجارث امليدانية بأرقام
القبور املوجودة عىل تلك القطع ،و مبطابقة قطع أسيوط األثرية باملتحف الربيطاين بقطع ذات
أنواع وطُرز متشابهة من متاحف أخرى ،ومطابقتها كذلك بالقطع املكتشفة حديثا.
ورغم أن هؤالء األثريني وعلامء اللغات القدمية املسئولني عن تلك املرشوعات البحثية وامليدانية
ذات الجوانب املتعددة ينترشون ىف متاحف ومعاهد ىف شتى أنحاء العامل ،إال أن هدفا واحدا ً
يجمعهم وهو تدعيم السجل التاريخى املرصى من خالل إرشاك العامل ىف فهمهم وتقديرهم
إلسهامات أسيوط االستثنائية ىف التاريخ.
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شكل :11منظر باتجاه الجنوب
للسهل الرسوىب من الجبل
الغرىب ،2014،إلونا ريجولسىك.

مقدمة

مراجع

شكل :12مائدة قرابني
من الحجر الجريى بها
نص هريوغليفى ،اكتشفها
“ هوجارث” عام ،1907
املتحف الربيطاين( .املتحف
الربيطاين (EA976

متت االستفادة مبعلومات ىف هذا القسم من خالل األوراق البحثية التالية ،والتى تم تقدميها ىف
“مؤمتر علم املرصيات السنوى للمتحف الربيطاىن” وعنوانه “أسيوط عرب الزمن ،الرصاع والثقافة ىف
مرص الوسطى” بتاريخ  21-20يوليو :2017
يوكيم كال (جامعة برلني الحرة)” أسيوط العاصمة التى مل تكن أبدا ً ،باولو دل ﭭيسكو (املتحف
املرصى بتورينو)“ ،قطع اثرية ىف السياق :أعامل تنقيب متحف تورينو ىف أسيوط (،)1913-1906
آن -كاثرين جابل  ،جامعة برلني الحرة “ والية صعيد مرص الحادية عرش :إلقاء ضوء جديد عىل جاره
مه َملة ألسيوط” ،جوديت ب ْنبريى ،جامعة كيمربيدج ،وإلونا ريجولسىك ،املتحف الربيطاىن “تاريخ
عميق لشُ طب  :بحثا عن شاشوتب العتيقة”.
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أسيوط حارسة الذاكرة

إ

أسيوط :املدينة الحارسة

استمدت أسيوط ِغناها من نهر النيل الذى كست فيضاناته السنوية املنطقة الصفحات السابقة شكل
بسجادة من الرواسب الطينية الغنية ،فضمنت عىل األقل محصوالً ضخام
 :13النيل قرب أسيوط،
من الحبوب ىف السنة إضافة إىل البقول و النباتات الجذرية والخرضوات
 ،1839ألوان مائية ،ويليام
والعلف إلطعام عدد متنوع من الحيوانات امل ُْستأنسة .كام أنتجت حقول
جيمس مولر ،املتحف
الربيطاىن( .املتحف الربيطاىن
أسيوط القمح بوفرة وهو عنرص أسايس ىف كل من منط الغذاء املرصى
واالقتصاد مبا أن املرتبات كانت تُدفع عن طريق حصص متوينية من الحبوب )1878.1228.156
واملواد الغذائية .وعىل طرف السهل الفيضاىن املخضورض حيث بدأت
الصحراء زحفها عرب القارة األفريقية ،شمخ الجبل الغرىب ذو الكيلو مرت طوالً واملائتى مرت ارتفاعاً عن
األفق كحارس للمنطقة مبقابر ألسالف املدينة منحوتة ىف صخره الحى (شكل .)14
وبامتطائها لصهوة الحدود بني مرص العليا والسفىل حمت “املدينة الحارسة” الجبهة ،وكانت،
غالبا ،ساحة القتال الحاسمة ىف نزاعات القوى القدمية .وكمركز للتبادل والتجارة غدت مقصد
اسرتاحة لقوافل الصحراء ،بعد رحلة طويلة بدأت من السودان .كذا وجدت السفن املتجهة إىل
الشامل ،ىف انتظارها للرياح املواتية ،خالل مالحتها المتداد خطري من نهر النيل ،مالذا ً آمنا ىف ميناء
أسيوط (شكل .)13
ورغم الخسارة والخراب اللذين خلفتهام الحرب املتقطعة ،أثبتت أسيوط صمودها ،مستمدة القوة
من أرضها لتتعاىف وتعيد البناء .ىف األثناء كانت املدينة ت ُنمي شخصيتها املتفردة ،بتطوير تقاليد
شكل  :14مدينة املوىت
بالجبل الغرىب ،1890 ،معهد
جريفيث ،جامعة أوكسفورد.
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فريدة ىف الفن والعامرة واملامرسات الدينية ،لتشكل وتنقل وتصون ذاكرة ثقافية
شملت آثارها ىف نهاية املطاف الحقب الفرعونية واليونانية والرومانية واملسيحية
حتى اإلسالمية .وبالرغم من كون املدينة القدمية قابعة – مازالت -تحت رواسب
عدة من الرتبة والرتاكامت الحرضية التى تساوى آالف السنني ،فإن أعامل
التنقيب والدراسات األخرية للربديات والتحف والقبور وما تحوى من نقوش قد
طرحت معلومات جديدة بخصوص مالمح أسيوط وقدمت بعضا من اللمحات
عن حياة سكانها اليومية (شكل .)15

عاصمة تصخب بالنشاط
تراوح عدد سكان أسيوط كمركز إدارى ملقاطعة خصيبة متتد لثالثة كيلومرتات
جنوب املدينة وأربعني كيلومرتا شاملها ،بني األلفني والثالثة آالف شخص ىف فرتة
األرس امللكية.
شكل  :15شكل خشبى ملون
لرجل مستخرج من حفائر”
هوجارث” عام  ،1907أمناء
املتحف الربيطاىن( .املتحف
الربيطاىن (EA5195

باحتاللها ضفة النيل الغربية ،بعيدا ً عن النهر بارتفاع قليل (ثالثة عرش مرتا) لتفادى الفيضانات
السنوية ،احتضنت املدينة املعابد واملكتبات واملدارس ومخازن الحبوب وقصور وحدائق املوظفني
ذوى الدرجة الرفيعة واملساكن املتواضعة ذات الطوب اللنب لهؤالء الذين كان عملهم الرئيىس هو
فالحة األرض .وإضافة ألهميتها كمركز إلنتاج وتخزين وتوزيع الحبوب ،متوقعت أسيوط عىل طريق
تجارة كبري وع ّجت سوقها بالتجارة التى غذتها السفن النهرية وقوافل الجامل.
إن دور أسيوط كمركز تجارى وموقعها االسرتاتيجى من وجهة النظر السياسية بني الشامل والجنوب
قد نتج عنه وجود عسكرى قوى ولكنه ،كذلك ،شجع عىل تعزيز درجة من االنفتاح الثقاىف عىل
العامل (العوملة) مام مل يكن معتادا ً ملدن ىف حجمها ،فانجذب إليها التجار ،والحرفيون امللكيون
والرحالة الذين جابوا شامل البالد وجنوبها ومناحيها املجاورة ،وكان من ضمنهم ممثلون عن القوى
األجنبية التى غزت مرص واحتلتها عرب الزمن كالهكسوس وأهل بالد كوش واآلشوريني واإلغريق
والرومان .كام شكلت املسيحية حضورا مبكرا ً وقوياً ىف مرص (منذ سنة  200بعد امليالد) واحتفظت
أسيوط بتعداد ضخم من األقباط أضحت أديرتهم ومواقعها املقدسة مقاصد رئيسة للحج منذ نهاية
القرن الرابع بعد امليالد.
ولو أن الشكل العام للمدينة ما يزال ينقصه التحديد الكامل ،فإن دراسات حديثة ألرشيف عائىل
ت ُسجل تعامالت يعود تاريخها من عام  181قبل امليالد إىل عام  169قبل امليالد قد أضافت إىل
بيتيتايس” الذى كان كاهنا مرتالً مرموقا عاش ىف
معرفتنا .فوثائق من الربدى كتبت عليها وصية “
ْ
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شكل  :16مواقع ألبنية
يف أسيوط القدمية مدونة
عىل خريطة وفقا لسجالت
الربديات ،قام بها “باهار
الندسربجر”.2017 ،

أسيوط ىف السنة املئتني قبل امليالد تقريبا تقدم قامئة باملمتلكات التى تشكل ثروته املعتربة متضمنة
حقوالً وحدائق ومنازل ومكاتب ونوافري ومستودعات للتخزين .كام وصفت الوثائق الجوانب
األربعة املجاورة لكل من قطع األرض املذكورة ىف القامئة ،ملقية بالضوء عىل مواقع محتملة لبعض
معامل املدينة البارزة (شكل  )16ورمبا كان معبد “وبواوات” أعظم البنى ىف أسيوط والذى ميثل
إله املنطقة الرئيس ،يقع ىف الجنوب الغرىب من املدينة .فباستثناء قاعة ذات عواميد تم إثباتها،
يتشابه املعبد ،أغلب الظن ،مع املعابد املعارصة له ،ببوابة ضخمة وفناء ذى عواميد وغرف عبادة
ىف محراب مقدس يحوى متثال اإلله .ومتركزت مؤسسة وبواوات  ،التى تضم أراىض أسهم ريعها ىف
متويل صيانة املعبد ،ىف الجوار ورمبا كانت تحوطها حدائق غ ًناء توفر مالذا ً من الشمس الحارقة
أما “ الحديقة بوادى إيزيس” فيبدو أن موقعها كان بجوار معبد وبواوات ،كجارة شاملية تتاخم
حدودها منطقة مدخل املعبد .وكانت “حديقة شايوفيس” ،رغم عدم مجاورتها للمعبد ،جزءا ً من
أبعديات وبواوات ،حيث تقع قرب جزيرة طينية (مام يلمح إىل احتامل تكونها من مياه الغمر أو
الرى الوافر) إىل غرب املعبد.
وعىل الرغم من االعتقاد السابق بأن “معبد تحوت “ ،إله الكتابة والحكمة ،كان مالصقاً للجبانة،
فإنه أغلب الظن كان قريباً من معبد وبواوات ،مبا أن حقالً مجاورا ً لألرض التى ميلكها “بيتيتاميوس”
يف تلك املنطقة كان مكاناً إلطعام أىب منجل ،الطائر املقدس لدى تحوت واملرتبطة رموزه مبعبده.
رمبا يعود تاريخ معبد تحوت إىل الدولة الحديثة وكان مايزال يؤمه الكهان حني خضعت مرص لحكم
البطاملة ،بعد ألف ومائتى عام .ورمبا قبع معبد أنوبيس ،إله التحنيط الذى يتخذ من رأس ابن
آوى عالمة له ،ىف قاعدة الجبل الغرىب الذى حريته القبور .كانت إحدى مهام بيتيتاميوس هى القيام
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مبراسم الدفن ،ورمبا وقعت قرية “باشري” حيث حاز بعض املمتلكات بني أسيوط والجبانة ،مقر
عمله .كان ل “بيتيتاميوس” ثالثة مخازن ومنزالن ىف الجبانة حيث كانت ت ُع ّرف ملكياتها املجاورة
ب “طريق الرب “ ،وهو طريق عمومى ذو أهمية ظاهرة رمبا كان يبدأ من املدينة ،قرب معبد
وبواوات مارا ً ب “باشري” لينتهى عند الجبانة .ورمبا كانت أحد حقول بيتيتاميوس ،املشار إليها ب
“الشاطئ” (يف إملاح إىل قربها من املاء) تقع إىل الجانب الشامىل من الجبانة ،حيث تجرى اليوم قناة
مائية (ترعة) كام كانت تجرى ،رمبا ،من قديم األزل.

شكل “ :17وبواوات ،إله
أسيوط” ،سقف مقربة جيفاى
حاىب األول ،2014 ،(P10.1) ،
يوكيم كال.

املدينة املقدسة
كونها من أشهر املراكز الدينية ىف مرص القدمية بعد طيبة (ىف الجنوب) وهليوبوليس ومنف
(ىف الشامل) ،ارتبطت ثروات أسيوط ارتباطاً وثيقا بتقديس آلهتها مل ّا كانت املعابد مراكز
للنشاط االقتصادى .وألنها قد ُوهبت بحيازة األرايض الشاسعة و ُجهزت بصناعات صغرية كاملطابخ
واملخابز والورش لتلبي احتياجات املؤسسة من الناحية العملية والدينية ،فقد تم توفري الوظائف
للسكان املحليني.
لقد عبدت أسيوط آلهة مفضلة عرب القطر املرصي ،إضافة إىل بعض اآللهة الخاصة مبنطقتها من
ضمنها اإللهة العنيفة “هراريت” ،املرتبطة باملعارك الحربية ،و”ساهيت” ،تلك التي لها السلطان
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عىل “كتب االله” .وكان وبواوات من أبرز اآللهة املحليني (شكل
 ،)17والذي يظهر يف هيئة ذئب أو رجل له رأس ذئب ،مام دفع
اإلغريق الحقاً إىل تسمية أسيوط “ ليكوبوليس” ،أي مدينة الذئاب.
كان وبواوات ،الذي يعني اسمه فاتح الطرق ،إلها ذا طابع رشس،
ويعرف أيضاً ب “قوة األرضني” .وفيام كان أنوبيس ،يف هيئة ابن
آوى ،يظهر جالساً يف الصور ،عادة ما كان يقف وبواوات منتصباً
عىل منصة أو منرب (شكل  )18وقد أشري إليه يف نقوش مقربة ب “
الذي لديه السهام الحادة” .وعىل األرجح كانوا يحتفظون بقطيع من
الكالب السوداء ،وهى املقدسة لدي وبواوات ،يف حظرية املعبد ذى
الجدران التي ترتفع لخمسة عرش مرتا ً.
يف فرتة جيفاى حاىب األول (ق.م (c.1950.كان يرشف عىل معبد
وبواوات طاقم يدعى “ال ِق ْنبِط” .كان أعىل االلقاب حينها هو
“املرشف عىل كهنة وبواوات” وتضمنت مناصب أخرى “املرسال” و
“حارس خزانة املالبس” و “املرشف عىل املخازن” ،و “كاتم األرسار”
كام ضم طاقم العاملني الخاص باملعبد بناة السفن ،ورعاة األوز واملوسيقيني.
وقد تعرض معبد وبواوات ،املعروف ب “سامء الذي سمك السامء” لألذي خالل االضطرابات التي
وسمت الفرتة االنتقالية األوىل (ق.م )2020-2205 .وبزوغ األرسة الثانية عرشة .وتم ترميم املعبد
وإضافة منشآت إليه تحت رعاية ودعم حكام الواليات األسيوطيني (املحافظني) .كام كان لرمسيس
الثالث (ق.م )1153-1184 .فرعون الدولة الحديثة مبانٍ تحمل اسمه هناك.
مل يسمح بدخول املعبد لعامة الناس ،بل الفرعون وحده أو الكهنة الذين أقاموا الشعائر الدينية
من أجل اإلله نيابة عن امللك .ولكن يف أوقات األعياد ،كان يتم عرض متثال األلهة عرب الطرقات،
وهي مناسبة عرفت بالرقص ،ووالئم الطعام والرشاب ،تزين فيها الناس بأبهى حللهم وعلقوا عىل
صدورهم أكاليل الزهور.
وكجزء من احتفال دينى يدوم لخمسة أيام قبل نهاية العامُ ،حمل متثال وبواوات ،الذي يعتقد
أنه تجسيد لإلله ،من املدينة إيل بيت أنوبيس ،عىل األرجح عند طرف الجبانة (مدينة املويت) .وتم
استخدام معبد أنوبيس ،الذى يحتمل أنه قد تم بناؤه يف العام ق.م  ،2300حتى الفرتة املسيحية.
وارتبطت أسيوط تاريخياً باوزوريس ذي املعبد الذي تواجد ،عىل أقل تقدير ،منذ الفرتة االنتقالية
األوىل وظل يستخدم ألكرث من ألفي سنة .ويشري كتيب إرشادات ،يعود للقرن الثاين بعد امليالد
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وبه تدوين آلثار وأساطري واليات الصعيد ،إيل هيكل دينى ىف أسيوط يدعي “بيت الثامين شجرات”
حيث قيل إن أصابع أوزوريس قد تم حفظها هناك كأثر مقدس .كام ذكر الكتيب متثاالً من الحديد
والذهب يُظهر حورس وست ،ومسلة مبكان ما يف املدينة.
وقد تم تقديس حاتحور ،إلهة الخصوبة ،منذ الدولة القدمية (ق .م .)2731-2205 .حتى الحقبة
الرومانية ،يف أسيوط ،عىل امتداد ألفي وسبعامئة سنة وأدارت معبدها الكاهنات .مثة براهني أيضاً
تلمح عىل أن آلهة أخري كانت لها أماكن للعبادة ىف أسيوط من ضمنها “ماعت” ،التجسيد األنثوي
ملبادئ النظام واالنسجام ،و“خنوم” الذي يظهر برأس كبش ،وميثل القوة املبدعة لفيضانات النيل،
وإلهى الشمس آمون رع وآمون ،و “خنسو” اإلله املسافر الذي ارتبط بالقمر ،و“سخمت” ،إلهة
الحرب التى لها رأس لبؤة ،وإيزيس ،أخت أوزوريس وزوجته ىف آن معا ،وابنهام حورس الذي له
رأس صقر.

النجاة من املحن
بدأت الفرتة اإلنتقالية األوىل ،التى عادة ما توصف بالفرتة املظلمة يف التاريخ املرصى القديم ،مع
سقوط الدولة القدمية واستمرت لنحو مائة وخمسة وعرشين عاماً (ق .م .(c. 2205-2020 .فينام
كانت إهناسيا (هرياكليوبوليس) ،عاصمة الشامل (مرص السفىل) تحافظ عىل تقاليد الدولة القدمية،
كانت طيبة ،العاصمة اإلدارية والدينية لصعيد مرص ،تتحدى الشامل من خالل التوسع برشاسة ،مام
ورط أسيوط يف خضم حرب دامت عرشين عاماً.
فبتحالفها مع مملكة هرياكليوبوليس ،خطت أسيوط حدودها الشاملية إيل أقرب نقطة لألعداء من
طيبة ومن ثم أضحت املقاطعة مرسحاً ملعارك ضارية (ق .م )2045-2063 .تركت املدينة جائعة
وأنقصت من تعداد سكانها حيث هجر الفالحون حقولهم ليلتحقوا بالجيش .وتحيك نقوش وجدت
عىل مقربة لحاكم والية أسيوطى ،إيتى–إيتى ،الذي عاش يف عام  2060قبل امليالد ،قصة حمالت
جيوش هرياكليوبوليس ،يبدو أن النقوش الخاصة بسريته الذاتية مل تكتمل ،مام يشري إىل أن أسيوط
كانت الطرف الخارس يف هذه املعركة.
أما ابن إيتى -اىب ،خيتى الثاىن ،فقد دحر مقاتىل طيبة إىل خارج املقاطعة يف موقعة كانت فيها
سفن هرياكليوبوليس من الوفرة مبكان حتي امتد أسطولها لعدة كيلومرتات بطول النيل “هبت
السامء برياح الشامل” :هكذا رصح نقش عىل قرب خيتى الثاىن ،حيث ،كذلك ،تم تسجيل جهوده يف
إصالح معبد وبواوات الذي دمرته الحرب .لكنه كان نرصا ً قصري األمد ورسعان ما اسرتد جيش طيبة
العاصمة وكذا املقاطعة.
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ويف مقربة مسحتى ،الواىل األسيوطى الذى توىل الحكم يف أعقاب
الفرتة االنتقالية األوىل ،احتوت املقتنيات الجنائزية عىل مناذج
منحوتة من الخشب لجنود يرتدون املآزر حول خصورهم
ويسريون قدماً يف تشكيالت محكمة .يظهر أحد النامذج أربعني
جندياً للمشاة يحملون الرماح والدروع ،ويظهر اآلخر أربعني من
رماة السهام النوبيني ،من ذلك النمط الذي كان حكام الواليات
يستأجرونه كمرتزقة .وساد االعتقاد بأن مناذج مثل تلك متثل
مالمح هامة من الحياة اليومية لرمبا يحتاجها مالك القرب ىف
الحياة األخرى .ويُلمح وجودها يف مدفن مسحتى إىل استمرارية
وداللة القوات العسكرية ىف بقاء أسيوط (شكل.)19
وقد عانت املدينة من قالقل أخرى مع بدء حكم األرسة الثانية
عرشة تسبب فيها أمنمحات األول الذي أساء استخدام السلطة
امللكية .ورغم أنه من املحتمل أن يكون قد تم اغتياله ،فإن حكم
أمنمحات األول (ق .م (c. 1955-1985 .قد مهد الطريق لفرتة
مزدهرة تعرف بالدولة الوسطى ،مشتملة عىل كل من األرستني
الثانية عرشة والثالثة عرشة .وانتهت تلك القرون العديدة من
االستقرار النسبى حني أسس الهكسوس حكامً مستقالً يف رشق
الدلتا (ق .م .(c. 1530 .وقاموا بغزو مناطق رمبا متتد جنوبا حتى
طيبة ،خالقني االضطرابات التى امتدت ملائة عام وعرفت بالفرتة
االنتقالية الثانية .وقتذاك تحالفت أسيوط مع طيبة ضد الغزاة
الذين عاثوا فسادا ً ىف املدينة ويف جبَانة جبلها الغرىب.
ىف سنة  671قبل امليالد تقاذفت أسيو َط العداواتُ حني خُلع وا ٍل،
قد ع َينه غزاة مرص اآلشوريون ،من منصبه ،ثم أعيد إىل منصبه
ليتمرد عىل م ْن قد عينوه .بعد ذلك بخمسامئة عام وتحت
حكم البطاملة ،غدت أسيوط مجددا ً ساحة للقتال حني تورطت
يف انتفاضة دامية (ق .م (c. 195 .قادها ملك من طيبة فشل يف
تحرير صعيد مرص من حكامه األجانب.
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الصفحة السابقة شكل :19
متثال جيفاى حاىب األول،
املتحف املرصى ىف تورينو.
)(S8650
شكل  :20مقربة جيفاى
حايب األول ) ، (P10.1طريق
ُم َعبّدة ،2016 ،فريتس بارتل،
مرشوع أسيوط.

القيادة املسئولة
حكم أسيوط والة بدوا كملوك صغار ،قادوا املنطقة خالل الصعاب والقالقل فيام أحكموا قبضتهم
عىل السلطة وصالحياتها .وتذكر إحدى نقوش السرية الذاتية عىل مقربة خيتى األول ،الذى عاش أثناء
الفرتة االنتقالية األوىل (ق .م (c. 2155-2180 .مايىل“ :كان لدى فائض من الشعري حني احتاجت
األرض إليه .أنا الذى أطعمت األرض” ،فباإلضافة إىل إدارة التموينات الغذائية ،كان من ضمن مهام
املحافظني صيانة أنظمة الرى األساسية وصيانة وتطوير املعابد والعمل العام عرب املقاطعة.
تم تصوير أملع زعامء أسيوط ،جيفاى حاىب األول ،كرجل طويل ،نحيف ووسيم يف التامثيل الجنائزية
املوجودة حالياً يف متحف اللوڤر ومتحف تورينو (شكل  )20حكم جيفاى حاىب األول ،الذي أسمى
نفسه “ ذرية وبواوات” ،أسيوط خالل حكم األرسة الثانية عرشة بقيادة الفرعون سنورست (ق .م.
 ،(c. 1965-1920مرشفاً عىل ترميم معبد وبواوات ومعززا ً لنمو املدينة وتعد مقربة جيفاى حاىب
ىف مدينة املوىت) إحدى أكرب املقابر الخاصة بفرد غري  P10.1/Iاألول املنحوتة يف الصخر (ورقمها
ملىك .وهى تحوى سلسلة من الغرف متتد بعمق  55مرتا ً داخل الجبل (شكل  ،)21ترتفع سقوفها
ألحد عرش مرتا ً وتزين حوائطها النقوش واللوحات .ويسجل القرب األلقاب الخمسني لقاطنه إضافة
إىل مائة ومثانني من النعوت املتزلفة مثل “ذلك الذى يحب ربه أفعاله” و “الذى قرر ربه أن يكون
عظيامً” .فالتواضع ،أغلب الظن ،مل يكن من شيم الحاكم القوى.
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اقرتبت مكانة حكام الوالية يف أسيوط من املكانة امللكية يف شئون
الدولة والدين .إذ اعتربت متاثيلهم وسيطاً بني الناس واآللهة.
وساد االعتقاد بأنه كلام أظهر الناس مثابرة ووال ًء لهم ،فإن الحكام
سيشفعون لهم لدى اآللهة.
ودامئاً ما ز ّود األقدمون مدافنهم باإلمدادات الخاصة بغية صونها
وضامن إقامة الشعائر بشكل منتظم ،لكن العقود التى تقر هذه
الرتتيبات مل توجد إال منقوشة عىل قرب جيفاى األول (رغم أن قوالب
الربدي رمبا كانت موجودة وقتها) .تضمنت تلك العقود اتفاقيات
مع عامل الجبانة ،ورشطة الجبانة و “املرشف عىل الصحراء” أو
مدير الجبانة.
وترك جيفاى حاىب األول تعليامت لكُهان معبدى وبواوات وأنوبيس
بأن يقدموا لتمثال قربه اللحم واألرغفة ،خالل مسرية نهاية السنة حني
يزور وبواوات أنوبيس ،للتأكيد عىل إبقاء ذكره كجزء من االحتفاالت
الشعبية ،وقد أمثر بعد نظر ِه ،إذ اعترب جيفاى حاىب األول ،الحقاً ،إلها ىف حد ذاته ،ذا معبد مخصص
لعبادته .وقد نالت شخصيته وإنجازاته تقديرا ً وإعجاباً شديدين حتى إن اآلباء عكفوا عىل تسمية
أبنائهم باسمه أللف وستامئة عام بعد وفاته.

فن ال يفنى
إن الرصاع ،بدالً من أن مينع اإلنتاج الفنى ،عادة ما يحفز عليه ،كام تثبت إسهامات أسيوط يف ذاكرة
الثقافة املرصية .ومبا تحويه أسيوط من مدارس للرسم والكتابة والنحت ،أضحت املدينة منوذجاً
يُحتذي ىف الفن والعامرة واألدب عىل مدى اآلف السنني .إن تصميم مقربة جيفاي حايب األول ،عىل
سبيل املثال ،كان ملهامً لتصاميم بناء القبور يف الدولة الحديثة يف طيبة .وبانتهاء الفرتة االنتقالية
األوىل ،أنتجت أسيوط تحفا خشبية تعترب اآلن من أفخم ما صنع يف مرص مبعزل عن طيبة.
فالتامثيل الجنائزية الخشبية لجيفاى حاىب األول متتد الرتفاع مرتين ،وتبدو الذراعان الطويلتان
والجسد الفارع كملمح مبتكر لإلنتاج األسيوطى ذى أناقة استثنائية .لقد تطلب تنفيذ هذه
التامثيل ،بخصل الشعر املتموجة ذات التشابكات عىل رأس الحاكم ،مهارة فائقة (شكل .)22ورمبا
ذكرت ذلك الكتيبات اإلرشادية القدمية للفن املرصى بنفس الطريقة التى اتخذت بها مدارس
النحت الحديث من عمل أساتذة عرص النهضة مرجعا.
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“جيفاى حاىب” ،املتحف
املرصى يف تورينو(S8650) .
الصفحة املقابلة ،أعىل شكل
 :22من داخل مقربة ،N13.1
الحوائط الجنوبية،2016 ،
فريتس بارتل ،مرشوع أسيوط.
الصفحة املقابلة ،أسفل شكل
 :23رسم منحوت لفرس
نهر يف مقربة ،2011 ،N13.1
أورسوال ڨريهوڨن.
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لقد تكرر نسخ نقوش من مقربة جيفاى حاىب األول
وقبور حكام واليات آخرين عىل مدى ألفي عام .وطبع
الناسخون أمناط النقوش (مسودات للكتابات الحائطية
يف املقربة) عىل أوراق الربدى التي وصلت إىل طيبة من
حواىل سنة (ق .م 1900 .إىل ق .م )1460 .فيام بني
حكمى سنورست األول وحتشبسوت .وأرسع وجهاء
طيبة بتبني هذه الكتابات ذات التكوين والصياغة
البديعة كنوع من رموز التامثيل مفضلني إياها يف
قبورهم ومستلزماتهم الجنائزية عىل مدار  800عام
(ق .م - 660 .ق .م.)1460 .
وفيام بعد سافرت نصوص أسيوط إىل الشامل حيث
احتضنتها مكتبة للفرتة الرومانية يف تبتينوس (يف
الصحراء ،غرب ما يعرف اليوم ببني سويف) بعد ألفي
سنة من تاريخ إبداعها .لقد حازت تلك النصوص،
التي تعكس جانبا من أبهة حكام الوالية األسيوطيني،
عىل اإلعجاب أيضا بسبب القيم التي نقلتها عن حكام
محسنني وعادلني ويتمتعون بالثقة ،وعن شعب يدين
بالوالء آللهته ومللكه .وتنتمى هذه النصوص للمبادئ
األدبية الكالسيكية يف وقتها فيام أصاخت السمع
لتقاليد األقدمني الرفيعة وإنجازاتهم.

تفكُّر وتذكر
بنظرة عىل تاريخ األرس املرصية اليوم عرب نفق الزمن
امللتوي ،يبدو أنه من السهل نسيان أن هؤالء األقدمني
أنفسهم قد امتلكوا زمام تاريخ طويل والمع .فها هي
مقربة من األرسة الحادية عرشة تم اكتشافها حديثاً ( )2005يف جبانة الجبل الغريب (مقربة رقم
 )13.1تقدم رؤية ثاقبة ومتفردة لكيفية مامرسة األسيوطيني لرتاثهم الدينى والثقاىف.
مبوقعها يف أعايل الجبل الغرىب ،اكتظت مقربة الحاكم إيتى– إيبى -إقر ( ،ق .م (c. 2030 .مبشاهد
يومية من العمل وأوقات املتعة ،كالفالحة ورعى املاشية واإلبحار والصيد ،بألوان ماتزال زاهية
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بشكل ملحوظ .وتكمن اإلضافة الحقيقية التي تقدمها هذه املقربة يف النقوش الكتابية والرسوم
املتناثرة عىل جدرانها ،والتى تركها أناس اعتادوا عىل زيارة املقربة إبان عرص الدولة الحديثة ،من
حوايل  500إىل  900عام بعد بنائها (شكل .)23
وتدعى النقوش املائتان والرسوم التي خلفها الزوار مرسومة” عىل الجدران بفرشاة من نبات الحلفا
وحرب الكربون ،عىل النقيض من “ الجرافيتى” الذي يشري إىل الخربشة عىل الحوائط .فاملعلومات
التي أضافتها تعترب ذات قيمة خاصة ،إذ إن الرباهني املادية عىل وجود فرتة الدولة الحديثة ،القادمة
من أسيوط ،تظل شحيحة نسبياً.
فإىل جانب تزيينها الرثي والقصص املدونة ىف نقوشها متتلك مقربة إيتى-إيبى-إقر إطاللة هائلة عىل
أسيوط واملناطق املحيطة بها .فبعد رحلتهم ىف الصعود ألعىل الجبل ،انتهز الزوار ،املسرتيحني ىف
داخل الجبل البارد ،الفرصة ليرتكوا آثارهم يف هيئة رسوم (شكل  )24ونصوص ،عادة كان يوقع عليها
أصحابها .وباإلضافة إىل الكتبة املحليني وكهان معابد أسيوط قىض حامل لدرع الفرعون وبعض كتبة
البالط امللىك بعض الوقت هناك ،مشريين إىل أن املقربة كانت مكانا محبباً اللتقاء املحليني وأثرا ً
تاريخياً منشودا ً .كام كرر البعض زياراتهم ،وفقاً للنقوش املتعددة ،ومن ضمنهم “ خع-أم-واص”،
ابن رسول وبواوات نت – جر-مسو وسيدة البيت مسو” وتصف بعض النصوص أماكن يف أسيوط
قد خلبت لب الكُتاب ،كمعابد وبواوات وأنوبيس وأوزوريس وحاتحور (التي ُحفر وجهها بالحرب
األحمر) وحاكم الوالية املؤله جيفاى-حاىب األول ،وجعلتهم يطالبون بغمر هذه األماكن بالبخور
النفيس .ويلخص نص مكتوب بعناية (بتاريخ ق .م )1157 .اإلمدادات الالزمة لرعاية الحيوانات
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 ،2007 ،N13.1فريتس بارتل،
مرشوع أسيوط.

أسيوط حارسة الذاكرة

املقدسة التي تضمها حظائر املعبد يف أسيوط وقد وقعه أياحمس ،كاهن ذو مكانة رفيعة مبعبد
وبواوات .وقد كتبت قلة من النصوص بالهريوغليفية ،أما أغلبها فكتبت بالهرياطيقى ،وهي النصوص
املكتوبة بخط اليد ،آنذاك .وقد وقع عديد من الكُتاب تحت نصوصهم بصفات مثل “كاتب قدير،
صامت حقا ،عادل ،صبور” .كام أنه من حني آلخر ،قامت املقربة رمبا بدور فصل درايس للطلبة
رجل
ُ
ُ
يف رحالتهم املدرسية كمكان للتدرب عىل القراءة والكتابة بصحبة الناسخني املهرة.
ومبعزل عام بدا كتدريبات عىل الكتابة أو أجزاء من رسائل أو ألقاب ملكية ،فإن كثريا ً من النصوص
املضافة إىل الجدران كانت تعليمية ومقتطفة من أعامل أدبية شهرية تضمنت “ترنيمة للفيضان”
التي تصف دور النيل الواهب للحياة ،و”نبوءة نفريت” التي تعلن عن ملك جديد بعد فرتة من
القالقل ،و “تعاليم الوزير كريسو” عن أهمية الوالء ،و “تعاليم امللك أمنمحات” التي يقدم فيها
النصح البنه سنورست األول ليكون حاكامً عادالً (شكل  .)24وال يثري دهشتنا أن تكون مثة مقاطع
من “تعاليم خيتى” املعروفة أيضاً ب “ملهاة التهكم عىل ِ
الح َرف” وفيها وصف ملهن عديدة ،لكنها
تذكر مهنة الكاتب كأفضلها عىل اإلطالق.
كانت العبارات التي أٌضيفت يف عرص الرعامسة (ق.م )1077-1292.موجزة وتهدف إىل لب
املوضوع“ :افعل يب خريا ً ،أيها اإلله فالن” طلبا ملباركة اإلله .كام كتب الكتاب أيضاُ أسامء املوىت
والعطايا املوهوبة لهم نيابة عن مالك القرب وعن أنفسهم .ومبا أن كتابة وترتيل أسامء املوىت كانت
تعترب لديهم تأميناً ملكانتهم يف الحياة األخرى ،فإن نصوصا كتلك أظهرت أمل الكتبة املضمر ىف أن
يخلد ذكرهم أيضاً لدى األجيال القادمة.
كان املوت حقيقة تطرق عىل األبواب يف عرص األرس امللكية ،إذ كان متوسط عمر الفرد يقل عن
أربعني عاماً .ورغم قرص أعامرهم الشخصية ،فقد وثق الناس يف أن كلامتهم وأفعالهم ستصمد
عرب الزمن .فقد ألهمت القصص والصور األصلية املدونة يف مقربة إيتى -إيبى -إقر الناس إلضافة
حكاياتهم الخاصة ،مشجعة آخرين عىل فعل نفس الشئ كطريقة لالحتفاء بتاريخ حى ميتد آلالف
األعوام وتأمني استمراريته.
وتم كتابة آخر رسوم تذكارية تنتمى للدولة الحديثة يف مقربة إيتى– إيبى-إقر أثناء حكم رمسيس
السادس (ق .م (c. 1100 .وفيام زار الناس بعدها القرب ،عىل األرجح ،إال أن أحدا ً مل يكتب شيئاً عىل
مدى  1800سنة .ويف وقت ما بعد الفتح العرىب ( 642بعد امليالد) عرفت املقربة كرضيح لشيخ
مبجل ،فحج إليها الناس تاركني نصوصاً للذكرى بالحرب األحمر واألسود واألصفر عىل جدرانها ،عىل
هدى نهج األقدمني.
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مراجع
إضافة إىل يوكيم كال يف :أسيوط القدمية ،الرتكيب األول بعد ثالمثائة عام من البحث” (مرشوع
أسيوط .(1. Harassowitz Verlag, Wiesbaden, 2017
وكذلك ىفSiut-Theben : Zur Wertschatzung Von Tradition im alten Agypten) :
.(Probleme der Agyptologie 13. Brill, Leiden, 1999
فإن هذا القسم يستقي مراجعه من األوراق البحثية التي قُدمت يف “مؤمتر علم املرصيات السنوي
للمتحف الربيطاين ،أسيوط عرب الزمن ،الرصاع والثقافة يف مرص الوسطي 20-21 ،يوليو ،”2017
متضمنا يوكيم كال أيضا (جامعة برلني الحرة) يف “أسيوط ،العاصمة التي مل تكن أبدا ً” ،وباهار
الندسبريجر (جامعة هايدلربج) يف “املناطق املحيطة بأسيوط كام تحيك عنها الربديات” ،وأورسوال
فريهوفن (جامعة ماينز) يف “النشاطات يف جبل أسيوط الغريب إبان الدولة الحديثة”.
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تجميع شتات املايض

شكل  :25محاولة لتجميع
قطع الفخار املتشابهة،2016 ،
ماتياس كاسيتشنيك.

إن قطع الفخار املكسورة ،املعروفة بالكرسات ،لهى أنقاض من التاريخ ،وهي عادة ما تتكون من
أواين الطهى والتخزين املكسورة التي يلقيها أصحابها فتصنع كومة عرب الزمن .وهي أدوات قمة يف
االعتيادية والوظيفيةُ ،صنعت من فخار وتُركت يف أغلب األمر دومنا زينة .ولكن عرب تجميع وتحليل
هذه األجزاء من الفخاريات العتيقة ُيكن لألثريني أن يحصلوا عىل قدر من املعلومات بخصوص
املجتمعات القدمية.
فحاملا يتم انتقاء هذه الكرسات (الكرس) وغسلها ،وقياسها ،ومتى أمكن إعادة تجميعها كأحجية
الصورة املقطعة ،فإن أشكاالً عديدة من األواىن يتم التعرف عليها وربطها باملكان الذى عرث عليها
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فيه .وكام نعلم فإن كرس املقابر أتت من ِجرار أو ِزلَع كان يخزن فيها الطعام الذى يعتقد أنه
سيغذى روح امليت ،أو الـ”كا” ،يف الحياة األخرى .ويشري وجودها يف منزل أو يف بلدة إىل انتامئها
ملطبخ أو مخبز مام يضيف إىل علمنا بكيفية تنظيم مجاالت الحياة والعمل مثة .فاآلثار املتبقية من
املحتويات األصلية لألواىن الفخارية رمبا يتم تحليلها لتكشف لنا عام تم طهيه أو تخزينه بداخلها،
ملقي ًة بالضوء عىل مواد الغذاء ،والطهى ،وعادات الطعام العتيقة.
وقد أنتج اهتامم األثريني الدقيق بالكرس كامً وافرا ً من البيانات املتعلقة بأشكال واستخدامات
أنواع األواىن املختلفة ىف شتى األماكن والفرتات ،عىل مدار الزمن .ولذلك ت ُس ًهل الكرس تأريخ املواقع
التى ال تتوفر فيها النقوش أو القطع االثرية وهو ما ينطبق عاد ًة عىل مدافن الفقراء وقُراهم .كام
باإلمكان مالحظة طرق التصنيع والتطورات التقنية ،مثل استخدام عجالت أرسع لتشكيل الطمى
منتج ًة فخاريات أكرث متاثالً ولكنها أقل سامكة.
والكرس أيضا أفادت ىف تقىص صالت مرص التجارية مع سوريا ولبنان ومناطق أخرى بالبحر املتوسط
أو أبعد من ذلك رشقا ،مبا أن الشعوب املتعددة كانت تُفضل أشكاال مختلفة من األوعية الفخارية.
إن تحليل نوعية الطمى يحدد بدقة أصل اآلنية ،عاكسا التنوعات ىف مكونات الرتبة بني املواقع
املختلفة ،وقد اتضح أن بعض أنواع األوعية املستخدمة عاد ًة ىف دول أخرى قد ُصنعت من طمى
النيل .ومبا أنها كانت لتحوى زيوتاً أو أنبذة فاخرة من بالد أخرى ،وهى أطايب مل يكن يقدر عىل
رشائها سوى علية القوم ،فإن هذه األوعية األجنبية الزائفة رمزت للمكانة االجتامعية ،نوعاً ما ،وهو
ما يوازى ىف الزمن املاىض ما نجده اليوم من نسخ ُمقلدة للامركات العاملية .ورغم افتقاد الكرس،
رمبا ،لجاذبية القطع الفنية النادرة ذات الصنعة الرفيعة ،فإن انتشارها ىف كل مكان هو ما يزيد،
تحديدا ً ،من قيمتها .وكملمح أساىس من الحياة اليومية ،تم إنتاج واستهالك كميات ضخمة من
األوعية الفخارية ىف مرص وغريها من البالد .وبتواجد الكرس ىف أغلب املواقع التى استوطنها القدماء،
فإنها متد علامء اآلثار بإطار مرجعى ونقطة انطالق لتوسيع فهمنا للتاريخ اإلنساىن.

مرجع
اعتمدت هذه الصورة املوجزة عىل معلومات قدمتها ىل أندريا كيليان (جامعة ماينز) والتى أيضا
قدمت بحثا بعنوان “ فخاريات أسيوط ىف الفرتة االنتقالية األوىل :رؤى جديدة للمواد العتيقة”
ىف إطار “ مؤمتر علم املرصيات السنوى للمتحف الربيطاىن” وعنوانه” أسيوط عرب الزمن ،الرصاع
والثقافة ىف مرص الوسطى” بتاريخ  21-20يوليو .2017
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قضية جنائية قدمية ،ق.م 522.تقريبا

شكل  :26إحدى تفاصيل
بردية تبدأ الكتابة فيها من
اليمني .القاهرة ،1923
 CG50059ف.
سبايجلربج .الكتالوج العام
لآلثار املرصية للمتحف
املرصى بالقاهرة ،هيئة اآلثار
املرصية .50165/50023
برلني.PL. XVIII ،

ىف األزمنة القدمية ،كام هو حالنا اليوم ،بدا بعض الناس عىل استعداد ألن يقطعوا أشوطا طويلة من
أجل تأمني ثروتهم واالنتقام من هؤالء الذين اعتقدوا أنهم قد تربَّحوا عىل حسابهم .انطبقت تلك
الحالة عىل أسيوط ،كام كشفت وثيقة بردية ُعرث عليها ىف قاع جبانة الجبل الغرىب سنة  .1922كانت
الربدية (املوجودة حاليا باملتحف املرصى ىف القاهرة (CG50059 ،جزءا ً من األرشيف الخاص لكاهن
يدعى “نسباميدوشيبيس” وتعلق نصها مبا انتهت إليه معركة قضائية دارت رحاها ىف أروقة املحاكم
وانتهت بإعالنه مالكا رشعيا لبضعة أمالك باهظة الثمن .ويصل إىل علمنا ،من خالل وثيقة أخرى
ىف األرشيف أن قيمة املمتلكات املتنازع عليها كانت تقدر مبا يعادل عرشة كيلو جرام من الفضة أو
مائتى بقرة .وقد فشل بضعة أقرباء ذوى صالت بعيدة بالكاهن ىف معارضة الحكم ،فقرروا عدم
الخنوع لخسارتهم.
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ورغم ان املعلومات التى حوتها الوثيقة قد ألقت بالضوء عىل القضية ،فإن ما وجده علامء الربديات
ناقصاً هو ما أدى إىل إملامنا بالصورة العامة .فقد كشف فحص أجرى مؤخرا ً للربدية أن عدة فقرات
هامة ،تذكر إثبات الحق ىف امللكيات املتنازع عليها ،قد تم محوها بعد إصدار بردية الحكم بقليل
متضمنة “ الطرف ألف” واألقرباء الخارسين ،الذين تثبت توقيعاتهم قبولهم للحكم .وبطبيعة
الحال مل يكن لدى “نسباميدوشيبيس” أى دافع لتغيري صك امللكية ىف القضية التى ربحها ،لكن كل
الدوافع كانت لدى أقربائه.
كان عىل الذى تالعب بالوثيقة أن يعمل ىف خلسة ،مبا أن الربدية عىل األرجح كانت محفوظة
رسعه جليا ىف تركه لجزء ظاهر بالكاد من اسمه -قرائن حور -والذى مل
بأرشيف الكاهن .وقد بدا ت ُ
يسمح له الوقت أن ميحوه بالكامل.
بدا قرائن حور متعلام يستطيع قراءة الدميوطيقية ،وهو الشكل الشعبى للكتابة املستخدم منذ سنة
 660قبل امليالد تقريبا ملثل تلك الوثائق الرسمية (اإلدارية) ،وكان عىل دراية بالعقود الدميوطيقية
وعنارص تكوينها .بإيجاز ،كان قرائن حور يعلم أى أجزاء من الوثيقة يجب أن يتم إخفاؤها حتى
تصري الوثيقة الغية .وقد كان قرائن حور صبورا ً ،فانتظر حتى موت قريبه الكاهن ليتقدم للمحكمة
بطلب جديد للطعن عىل حكم امللكية؛ حينها فقط سيكتشف أبناء نسباميدوشيبيس فقدانهم
لحقهم القانوىن ىف األمالك.
إن نهاية قصة الخيانة التى كان بطلها قرائن حور غري معروفة ،لكن األرشيف يقدم الدليل عىل أن
الناس دوما كانت لديهم الرغبة ىف تحدى القانون إذا مل يرق لهم حكمه ،كذا يثبت كيف أن أكرث
املعلومات الدالة التى تحويها وثيقة أثرية قد يجثم أحيانا بني السطور.

مرجع
يانيك كورت( ،جامعة هايدلربج) “ الرصاع ىف مرص الوسطى :رؤى جديدة ألرشيف العائلة
الدميوطيقية املبكرة ىف أسيوط” تم تقدميه ىف “مؤمتر علم املرصيات السنوى للمتحف الربيطاىن،
أسيوط عرب الزمن ،الرصاع والثقافة ىف مرص الوسطى 21-20 ،يوليو .”2017
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مثّل القرب من أسيوط نعم ًة ونقم ًة ىف آنٍ معا بالنسبة ملدينة شاشوتب
القدمية .كانت املدينة ،التى تقع عىل ضفة النيل الغربية عىل بُعد خمسة
كيلو مرتات جنوب رشق جارتها الغنية ،عاصم ًة للوالية الحادية عرشة
من واليات الصعيد (شكل  .)27وامتدت صغرى مقاطعات مرص االثنتني
واألربعني ،الوالية الحادية عرشة التى مل يزد حجمها عن نصف حجم الوالية
الثالثة عرشة (التى كانت أسيوط عاصم ًة لها) ،أقل من ثالثة وعرشين
كيلومرتا بدءا ً من دير درنكة ىف الشامل وانتها ًء بأىب تيج ىف الجنوب ،تحدها
غرباً جبال درنكة ،التى متتد عرب طرف الصحراء ،ويحدها رشقا نهر النيل.

الصفحات السابقة شكل :27
تل شطب ودرنكة يف الخلفية،
 ،2016ماتياس كاسيتشنيك.

كانت األرض ىف مثل خصوبة مقاطعة أسيوط ،وملا حان الوقت لشن املعارك ،نيابة عن حكام مرص
الشامليني أو الجنوبيني ،حارب رجال شاشوتب جنبا إىل جنب مع رجال أسيوط .وجاء أول توثيق
لذكْر شاشوتب ىف األرسة العارشة ىف مقربة بالجبل الغرىب تنتمى لحاكم أسيوطى هو خيتى الثاىن
(ق .م )2040 .حيث ذكر اسمها كنقطة انطالق لألسطول الذى تم تسيريه للدفاع عن حدود اململكة
الشاملية (هرياكليوبوليس) ضد املعارضة ىف طيبة جنوبا.
وعرب الزمن تجرعت شاشوتب وأسيوط معا مرارة الهزمية وذاقتا حالوة االنتصار .وكأية جارتني
ىف أية حقبة زمنية ،تفاعلت املدينتان معا عىل املستوى االجتامعى واالقتصادى .بيد أن املدينة
األكرب واألقدم كانت لها السطوة دوما .ورغم أن الوالية الصعيدية الحادية عرشة كان لها حكام
(محافظون) مستقلون ىف فرتات ما من تاريخها ،خصوصا إبان األرسة الثانية عرشة (الدولة
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شكل  :28مقابر منحوتة يف
الصخر ىف دير ريفا،2010 ،
روالند أونجر.
)(CC-BY-SA 3.0 DE
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الوسطى) ،فإن حكام الوالية األسيوطيني غالبا ما أرشفوا
عىل أمورها .وحتى تظهر دالئل عىل العكس ،فإنه يبدو
مبا لدينا من معلومات ىف الوقت الراهن أن الوالية مل
تسرتد حكمها الذاىت إال قرابة القرن األول بعد امليالد.

شكل  :29دالّية صدر عليها
اسم سيزوسرتيس األول مع
عقد خرز من الخزف مزخرف
عىل شكل ذباب من دير ريفا،
متحف مانشسرت ،جامعة
مانشسرت)4207( .

أما بخصوص األهمية اإلقليمية ،فقد طغت شهرة
أسيوط عىل شاشوتب ىف الزمن املاىض كام تلقت
اهتامما بحثيا أقل ىف العرص الحديث .ويعود هذا جزئيا
إىل أن ج َبانة أسيوط كانت أضخم وقد حافظ عليها
الزمن بشكل أكرب فغدت أكرث جذبا لألثريني من جبانة
شاشوتب .لكن عامل املرصيات األنجليزى فليندرز بيرتى
كان قد اكتشف بعض القطع األثرية ذات الداللة خالل
عمليات تنقيب ( )1906-1907ىف دير ريفا وما حولها،
وهى جبانة شاشوتب ىف جبال درنكة (شكل  .)28وقد
آلت هذه القطع ،حاليا ،إىل املجموعات األوروبية مبا فيها املتحف الربيطاىن ،وعديد منها ينتظر
اإلشهار رغم احتوائها عىل قطع أثرية مميزة (شكل  .)29فجودة الصنعة ىف أثاث الدفن تلك ترجح
أن شاشوتب ،رغم كونها عاصمة متواضعة ،قد أنتجت حرفيني ذوى خربة عالية.
وقد أكدت عىل مكانة شاشوتب كعاصمة إقليمية نقوش ىف مقابر دير ريفا بناها حكام واليات
محليون ووجهاء املدينة إبان الدولة الوسطى وإىل جانب مقابر تعود للدولة القدمية ،والفرتتني
االنتقاليتني األوىل والثانية ،والدولة الحديثة ،فإن األبنية األثرية املنحوتة ىف الصخر التى يعود
تاريخها لألرسة الثانية عرشة تشري إىل أن الحكم الذاىت عاد بالرخاء عىل املدينة ،عىل األقل بالنسبة
لطبقة النخبة .ومثة أدلة نصية عىل اكتساب شاشوتب أهمي ًة كمركز للتجارة ىف العرصين البطلمى
والروماىن (من  342حتى  642بعد امليالد) حينام كانت تعرف باسم هيبسيال ،أى املرتفع .وكبقية
املدن ،ذاقت شاشوتب طعم تقلبات الدهر ،بحلوه و ُمره .ورغم أنه مل ميكننا حتى اآلن تفسري
األسباب املحددة لتبدل املصائر فيها ،فإنها عىل األرجح ترجع إىل عالقتها التكافلية بكل من
النيل وأسيوط.
وبفضل خاصية غريبة متتاز بها عن أسيوط ،فقد قُ ِّدر لتاريخ شاشوتب أن يرى الضوء أخريا ً .فبينام
تقبع أسيوط العتيقة تحت متاهة من الشوارع الحديثة واالمتدادات الحرضية ،تعتىل شطب،
التسمية الحديثة لشاشوتب ،قمة تلة من البقايا األثرية تكومت منذ إنشائها وهى ىف متناول
الباحثني (شكل  .)30ومتثل شطب ،البلدة الزراعية النامية ،آخر الحلقات ىف تاريخ ميتد آلربعة آالف
عامُ ،مقدم َة لنا ثروة من املعلومات األثرية املتعلقة بالفرتات املختلفة لتكوينها.
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من مواليد النيل
تشري بيئة شطب إىل دالئل عىل تطورها من تلة رملية نيلية إىل جزيرة اندمجت مع النباتات النهرية
عىل مر الزمن .فحني يواجه النهر تلة رملية ينشطر إما تجاه اليمني أو اليسار متسببا ىف رسعة التيار،
وجارفا معه الرواسب عىل طول الطريق .وحني يجتاز العقبة يهدأ التيار من جديد فيعيد ترسيب
التلة الرملية ُمطيال إياها عىل الجانبني ،لتنبت البذور التى أىت بها الطري أو املوجودة أصالً بالرواسب
لتتشكل ىف النهاية نواة متينة للحياة النباتية.
وفيام تأخذ ضفاف التلة الرملية السابقة ىف التضخم ،تظل منطقة املركز إىل حد ما أقل ارتفاعاً
موفر ًة بركة مثالية للصيد .ىف ظل هذه البيئة الخصيبة ،منت مستوطنة تحولت إىل مدينة شاشوتب
القدمية .وأثناء الدولة القدمية ،كان هذا “الكوم” قد جثم فوق السهل الفيضاىن.
جرت ترعة نيلية عىل الجانب الغرىب من شاشوتب ىف العرصين البطلمى والروماىن؛ إذ انهمك القوم
ىف إنتاج الزجاج والطوب ورمبا املعادن عىل امتداد ضفتيها .وتظهر خرائط القرن التاسع عرش التى
وضعها أعضاء ىف حملة نابليون الرتعة (القناة) وهى تجرى شامالً بني شطب وجبال درنكة ،مار ًة
بغرب أسيوط ورغم اختفائها اليوم ،فإن هذه الرتعة تواجدت ىف املاىض السحيق ،كام تواجدت ترع
نازحة أخرى عديدة ىف املنطقة ىف أزمنة مختلفة.
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يعمل علامء آثار ىف البعيد،
 ،2016ماتياس كاسيتشنيك.
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وكأسيوط ،كانت شاشوتب قريبة من فرع النيل الرئيىس ىف نهاية الفرتة الوسطى األوىل ،وفقا لنقوش
املقابر ىف جبانة أسيوط .وبحلول الدولة الوسطى ،كان كوم شطب قد ارتقى فوق أقىص عالمة
للفيضان .وعرب الزمن ارتحل النيل رشقا ،بعيدا ً عن املدينة ،تاركا إياها عىل ارتفاع طفيف وسط
ُرب اليوم الحيوانات الداجنة ،خطاً
الحقول املحيطة بها .وقد كان الجانب الغرىب من الكوم ،حيث ت َ
ساحليا أبحرت منه سفن باتجاه الشامل والجنوب.
وإىل جانب املاء الالزم للزراعة والبناء والصناعة ،فقد وفَر النيل أكفأ السبل لنقل البضائع التجارية
واإلمدادات .كانت أيضا طريقة ممتعة للقيام باملهام امليدانية الرسمية ملن تسنى لهم ذلك .وتصف
نقوش عىل مقربة من األرسة الثانية عرشة وقت حكم أمنمحات الثالث (ق .م )1854-1808 .كيف
أن “نائبا” أسيوطيا يدعى خيتى أبحر من أسيوط إىل شاشوتب وعاد مجددا ً ،حامالً إحدى املعدات
من أجل معبد وبواوات (شكل .)31

مقر العبادة
كان اإلله الرئيىس لشاشوتب هو خنوم صاحب رأس الكبش ،والذى يقرتن مبنبع النيل ويعزى إليه
الفضل ىف أنه خلق اإلنسان من طني مستخدما عجلة فخراىن ىف تشكيله .فأسامء مثل خنوم -نخت،
ونفر -خنوم ،وخنوم -حتب والتى تظهر ىف مقابر دير ريفا تُظهر تبجيالً خاصاً لهذا اإلله ،كام تشري
ألقاب هؤالء األفراد إىل كونهم كهنة أو خادمني ىف معبد منذور ل “رب شاشوتب”.
شكل  :31الحائط الرشقى
ملقربة خيتى )،(M12.3
منقوشاً عليه سريته
الذاتية.2016 ،
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وتُفرد بردية من الدولة الحديثة قامئة بالقرابني وسبعة عرش كاهنا مرافقا ىف معبد خنوم .وكان
املعبد ىف هذه الفرتة يحتضن رضيحا الوزوريس الذى تم تكرميه كذلك ىف أسيوط .وقد نشط املعبد
ىف العرص البطلمى وفقاً لربديات ُعرث عليها ىف دير ريفا .وتُقدم الدليل عىل استمرار شعبية خنوم
ىف العرص الروماىن بضع عمالت ُصكَت ىف شاشوتب عليها شكل الكبش .وفيام تنتظر البقايا األثرية
ملعبد خنوم من يكتشفها ،فإنه يبدو أن املعبد قد تم بناؤه ىف مركز البلدة القدمية ،ويرقد حاليا
أسفل القسم األعىل من كوم شطب.
وبغض النظر عن مكانة خنوم ،إله شاشوتب املفضل ،فإن الوالية الصعيدية الحادية عرشة طاملا أُشري
إليها كوالية “ست” ألن اسمها كان يندرج ضمن قامئة الحيوانِ -ست ،وهو كائن من ذوات األربع
شكل مربع وذيل ينتهى بخصلة منفوشة ،كذلك تم تصويره
له جسم كلب ،وأذنان منتصبتان لهام ٌ
كرجل برأس يتعذر تعريفه ،رمبا لحيوان منقرض أو أسطورى .واقرتن ِست بالعواصف املفاجئة،
والغرباء ،واألراىض الغريبة ،والسحاىل ،والعقارب.
حاول ست أيضا ،هذا اإلله املثري للجدل الذى قتل أخاه اوزوريس ،أن يقتل حورس ابن اوزوريس،
ليخلو له وحده عرش مرص .لكن حورس انترص ،ووفقاً لنسخة من األسطورة تعود للحقبة البطلمية،
فقد اتخذ ِست من شاشوتب ملجأً له .ومل تثبت األدلة وجود عقيدة دينية لعبادة ست ىف شاشوتب،
إال أن مثة معبدا ً ل “ست” ىف مطمر عىل الضفة الرشقية للنيل ىف الجانب اآلخر من شطب ،وقد
ساد االعتقاد بأن الوالية رمبا كانت ،ىف وقت معني ،قد ضمت إليها تلك األراىض اإلضافية.

طبقات من الحياة
ماتزال األكوام التى رصدتها خرائط “وصف مرص” ىف منطقة أسيوط-شُ طب ظاهر ًة ىف صور األقامر
الصناعية لباحث جوجل .أكوام أسيوط هى األعىل ،بارتفاع ثالثة عرش مرتا عن السهل الفيضاىن
املحيط بها ،فيام تحتل شطب املركز الثاىن إذ يصل ارتفاع أكوامها إىل أحد عرش مرتا .وبني أكوام
األنقاض الكثيفة ترقد حكايا شعب ومدينة صمدا آلالف السنني.
وحاملا بدأ علامء اآلثار ىف تنظيف الخنادق املدرجة عىل املنحدر الغرىب العميق لكوم شطب ،تم
الكشف عن حوائط من الطوب الطينى ترجح كثافتها االستثنائية انتامءها إما لقرص أو ملبنى إدارى،
مام ميكن العثور عليه ىف عاصمة إقليمية (شكل .)32
وقد كشفت عينات الرتبة املأخوذة بالقرب من الكوم عن وفرة من الكرس تعود إىل الدولة الوسيطة
وعدة كرس أخرى تعود للدولة القدمية .وبغض النظر عن أن أعامل التنقيب مازالت ىف مراحلها
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األوىل وبالكاد قد خدشت السطح ،لكنها قد كشفت النقاب عن
بقايا تحتوى عىل فخاريات وأجزاء من زجاج وعظام وقامش
ومعدن ،ىف نطاق من الفرتات التاريخية املختلفة.

اعىل اليسار شكل :32
عاملتا آثار تعمالن يف
خندق كوم شُ طْب،2016 ،
ماتياس كاسيتشنيك.
ىف األعىل شكل  :33متاثيل
فخارية صغرية مصنوعة
يدويا من تل شُ طْب،2016 ،
ماتياس كاسيتشنيك.

فخرجت من الخنادق أجزاء من جرار ذات رقاب تتخذ أشكاالً
متنوعة وأطسات ضخمة صنعت من طمى قنا ىف الفرتة
االنتقالية الثالثة (ق.م .)1070-712.وقد وجدت مثانية من األواين
لنقل الطعام والرشاب ىف حالة سليمة متاما كام هو الحال بالنسبة
لتامثيل مصغرة من الطمى منزلية الصنع ىف هيئة حيوان ذى
أربعة قوائم وله ذيل (شكل  .)33وقد أنتجت معظم الفخاريات محليا من الطمى الرسوىب ،ومن
ضمنها أقداح مخروطية الشكل لتقديم املاء أو النبيذ أو الجعة للضيوف ىف الحفالت القدمية.
كان مثة كرس من العرصين البطلمى والروماىن والفرتة البيزنطية (من القرن الرابع حتى السابع
بعد امليالد) متثلها بوضوح أجزاء من أباريق للنبيذ ،وأوعية للطهى وأدوات للامئدة بعضها مزخرف
بشكل خالًب ،إضافة إىل قطع زجاج وأجزاء من مصابيح حيث كان الزيت يشتعل عن طريق فتيل
ملت ِو من القامش .وتضمنت كرس عديدة تشمل الفرتة من القرن الثالث عرش إىل القرن العرشين
(أى العرص الحديث) بعض القطع من العرصين اململوىك والعثامىن التى طُليت بألوان زاهية.
وكان من ضمن املكتشفات قطع من الفخار والحجر لالستخدامات املنزلية بعضها مازال يستخدم
ىف الوقت الراهن .فقد كانت أبراج الحامم ،ىف املاىض السحيق كام ىف الحارض ،تبنى ىف هيئة
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كومة ملتصقة بالجص الطينى لصنع تجويفات من أجل الطيور التى ُربٌيت كمصدر للغذاء .ومتاما
كأسالفهم ،يعتمد الفالحون اليوم عىل محصول القمح للحصول عىل الخبز طوال السنة ،لكنهم اآلن
يستخدمون ماكينة لطحن الحبوب ،يتشاركون فيها أو يؤجرونها ،من أجل إنتاج الدقيق بدالً من
أحجار الطحن ,مثلام تم العثور عليه ىف املوقع من أجزاء آللة طحن حجرية .ومازالت أرغفة الخبز
تخبز ىف أفران تقليدية من الطوب الطينى لها هيئة القباب ،وما يزال الطعام يُحرض أحيانا ىف طاجن
من الفخار (برام) كام كان الحال ىف الزمن املاىض.
ومل يعد النسيج مبثل شيوعه ىف مرص كام كان ىف السابق ،لكن أهاىل شاشوتب القدمية قد نسجوا
قامشهم الخاص (عىل األرجح من الكتان) مستخدمني أثقاالً من الطني النيئ ليوازنوا أنوالهم (شكل
 .)34وقد عرث ىف كوم شطب عىل قدور فخارية لنزح املاء (قواديس كام تعرف ىف لغة الفالحة
املرصية ،واملفرد قادوس) كانت ذات يوم متصلة بشادوف ،وهو يعتمد عىل آلية توازنية لرفع املاء
من النهر أو الرتع ،وقد تم اخرتاعه ىف عرص الدولة القدمية ومازال البعض يستخدمه ىف بضع مناطق
من الدلتا حتى اآلن.

الفن من أجل الحياة األخرى
وكجبانة أسيوط ،احتلت دير ريفا الجروف الجبلية املطلة عىل السهل املخْضَ ورض .وقد استخدمت
كلتا الجيانتني ىف املاىض كمحجرين مام ألحق بهام رضرا جسيام .وقد شيدت ،ىف دير ريفا ،مقابر
حكام الوالية ومقابر الصفوة من املحليني تقريبا ىف منتصف املسافة أعىل الجروف ،وأمامهم مبارشة
كانت ث َم قبور أصغر ،هى األرضحة العمودية لعائالتهم وأفراد حاشيتهم .وفيام يعود تاريخ بعضها
إىل الدوله الحديثة ،فإن معظم القبور الهائلة املنحوتة ىف الصخر قد بنيت ىف وقت سابق ىف نهاية
الفرتة االنتقالية األوىل والدولة الوسطى.
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شكل  :34اوزان لغزل
النسيج من الطمى النيئ
من تل شُ طْب (متوسط
الحجم  8سنتيمرت)،2016 ،
ماتياس كاسيتشنيك.
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شكل  :35تابوت عىل
هيئة إنسان من “مقربة
األخوين” ،متحف مانشسرت.
جامعة مانشسرت.

وبحلول عام  ،1907حني بدأ السري فليندرز بيرتى أعامل التنقيب ىف دير ريفا ،كانت الجبانة قد تم
نهبها برضاوة وج َردت القبور العمودية متاما ،ورغم ذلك انبثقت عن أعامل التنقيب بعض القطع
املميزة ،كالعديد من التوابيت الخشبية ذات الصنعة املتقنة والتى تتخذ شكل الجسد ملونة بصورة
امليت ومزينة بأمناط استثنائية من الزهور أو الخرز ويعود تاريخها للدولة الوسطى ،حني ندر
استخدام التوابيت الشبيهة بالبرش .كان “ناب الوالدة” املصنوع من ناب فرس النهر ،وعادة ما تنقش
عليه تعاويذ لحامية نسوة الصفوة واألطفال ،هو الغرض الوحيد الذى تم العثور عليه ىف مقربة
تعود ألواخر الدولة الوسطى؛ قرب آخر من نفس الفرتة عرث فيه عىل قالدة ذهبية مل يلتفت إليها
لصوص القبور.
كانت أشهر االكتشافات ىف دير ريفا “مقربة األخوين”؛ إحدى أضخم املدافن هناك ،وقد وجدت ىف
حالتها األصلية بتاريخ يعود لألرسة الثانية عرشة (من  1994حتى  1781قبل امليالد) .اكتظت املقربة
باألثاث والتامثيل ذات الحرفة العالية ىف الصنع .وتشري الكتابات املنقوشة أن املقربة كانت لكل من
“خنوم نخْت” ،كاهن مبعبد خنوم ،و “نخت عنخ” ،الذى أشري له ب “الرجل ذى الجدارة” وقد أشري
إىل والد خنوم نخت وجده كمحافظني محليني ،وفيام اشرتك األخوان ىف النسب لنفس األم ،إال أن
نسب األب بالنسبة لنخت عنخ كان غامضا.
املمثلي عىل التابوتني اللذين أُمعن ىف زخرفتهام (شكل
وال يوجد مثة تشابه عائىل بني وجهيهام،
ْ
 .)35كان األخ األكرب نخت عنخ داكن البرشة مبالمح وجه مستدير مام يرجح نسباً نوبياً ،فيام كان
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شكل  :36منوذج لقاربني من
“مقربة األخوين” ،متحف
مانشسرت .جامعة مانشسرت.
()4741,4742

خنوم نخت فاتح البرشة ذا وجه أطول وحاد املالمح .وقد أثبتت دراسات عىل الحمض النووى
أجريت حديثا ىف جامعة مانشسرت أنهام كانا بالفعل أخويني من األم ،لكن تظل هوية األب غامضة
بالنسبة لنخت عنخ.
لكن األخوين ،عىل أية حال ،قد متتعا سوياً بنفس املكانة املورسة ،كام يظهر من كيف وكم
املمتلكات الجنائزية املدفونة بالداخل ،ومن ضمنها منوذجان مصغران من الخشب لسفينتني
بتفاصيل مذهلة ،إحداهام لإلبحار أعىل النيل (جنوبا) إذ يرفع طاقمها الرشاع ،واألخرى بأرشعة تم
خفضها وأخرجت املجاذيف للتجذيف شامالً ،أسفل النهر (شكل .)36
عىل السفينة األوىل ،يرفع الرشاع أربعة مراكبية ،وأربعة آخرون يجلسون عىل السطح ،ويقف
بصاص ىف املقدمة ومدير للدفة ىف املؤخرة ،فيام يقف القبطان أمام قمرته وقد استخدمت أجزاء
ّ
من الخيط بديالً عن حبال الرشاع ،كام طُليت الدفة بشكل مزخرف يظهر العني الحارسة لحورس مع
رسم لزهرة اللوتس .عىل السفينة األخرى تم ربط األرشعة بأسفل الصارى ،وأخذ عرشة من املراكبية
يجذفون ،بينام ارتدى كل من مدير الدفة والبصاص ثوبني أبيضني لحاميتهام ،عىل نحو محتمل ،من
الرياح الشامل الباردة.
لقد ترك األناس العاديون هذا العامل وىف جعبتهم إكسسوارات (كامليات) أقل لتصحبهم للعامل اآلخر،
فكانت مدافنهم تقبع بالسهل أسفل جرف دير ريفا الجبىل ،وتتكون غالبا من قبور بسيطة عىل
هيئة حفرة ىف األرض كانت تعود رمبا لسكان شاشوتب أو لقرية ريفة املجاورة للجبانة .وتعكس
بعض القبور التى تحوى سالالً ومصنوعات من الجلد والفخار عادات الدفن ألهاىل النوبة الذين
هاجر كثري منهم إىل مرص إبان الفرتة األنتقالية الثانية (ق.م.)1700-1550 .
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شكل :37بيت الروح ،متحف
مانشسرت .جامعة مانشسرت.
()4357

وقد كانت “ بيوت الروح” عالمة متيز قبورا ً أخرى حفرت ىف األرض ،وهى مناذج بدائية من الفخار
تظهر معابد الدفن أو مواقع أخرى ترتبط باملدافن الرثية حيث تقدم القرابني وتقام الطقوس لتأمني
مكانة املتوىف ىف الحياة األخرى (شكل  .)37وقد كانت بيوت الروح مبثابة شواهد للقبور ركز
عليها أقارب امليت الثكاىل لزيارتها وتكريم فقيدهم .وبالنسبة ملن مل يقدروا عىل تكاليف دفن فخيم
عبت بيوت الروح ،نيابة عن ساكنى القبور ،عن رغبة أصحابها ىف الوصول
وطقوس باهظة الثمنَ ،
إىل مكان مريح ىف العامل اآلخر متاما كجريانهم األغنياء.

مراجع
يعتمد هذا الجزء عىل األوراق البحثية التالية ،التى قُدمت ىف “مؤمتر علم املرصيات السنوى
للمتحف الربيطاىن ،أسيوط عرب الزمن ،الرصاع والثقافة ىف مرص الوسطي 21-20،يوليو  :2017آن
كاثرين جابل ،جامعة برلني الحرة “الوالية الحادية عرشة لصعيد مرص :إلقاء ضوء جديد عىل جارة
ُمه َمله ألسيوط “ وكذلك ﭭولفرام جرايتسىك ىف “ريفا :مراسم الدفن بني القرص والتقاليد املحلية”.
معلومات إضافية من مارجريت أليس موريى “مقربة األخوين (كتب اإلرشاد ،متحف مانشسرت .)68
مانشسرت1910 ،؛ روزاىل ديڤيد “األخوان ،املوت والحياة األخرى ىف الدولة الوسيطة ىف مرص” .بولتون
2007؛ إلونا ريجولسىك ،ﭽوديث بَ ْنربى ،سيلڤى مارشاند ،آن كاثرين جابل ،باربرا شوڤيه” شاشوتب-
شطب ،مدينة عتيقة يُعاد اكتشافها” ،دورية علم اآلثار املرصىJournal of Egyptian Archae- ،
.ology 103.2 (2018) , London
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نظرة أعمق

ىف الحقول املحيطة بشطب ،يبدو أن جامعة من الناس -الذين يفرتشون األرض -يهدفون إىل
استخراج قطع من الرتبة من خالل طقس غامض .إنه فريق املتحف الربيطاىن الذى يعمل مستخدما
برمية يدوية ،أو مثقابا ،أداة منخفضة التقنية ولكنها قادرة عىل إمدادنا مبدى واسع من البيانات
العلمية التى تزيد من فهمنا للمواقع األثرية.
حني تدير املقبض يخرتق الحفار السطح قابضا عىل أشكال اسطوانية من الرتبة بعرض  10سنتيمرت
وعمق  20سنتيمرت ،تخزن كل منها بعناية ىف علب ُمرقَمة .و تحتوى هذه العينات املأخوذة من
لب األرض قطعا صغرية من الفخار والحجر والخامات املعدنية والرواسب النهرية وعنارص أخرى.
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بالربمية اليدوية،2017 ،
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ويساعد تحليل محتوياتها الفريق عىل تحديد فرتات االستيطان ىف شطب ورسم خرائط لحدودها ىف
أوقات مختلفة من التاريخ ،مع إلقاء الضوء عىل العالقة بني البلدة والطبيعة املحيطة بها وباألخص
نهر النيل.
والعينات املأخوذة من حول منطقة كوم شطب تشري ألنها كانت ذات يوم جزيرة ىف النيل .إن
“الرواسب املرتبكة” التى أُنتجت ىف املراحل األوىل لنشوء الجزيرة (إذ متزج الحياة النباتية الرواسب
باملاء) تحتوى عىل نسب عالية من معدن “ميكا” .وحني توجد امليكا مع الـ”ريزوكريت” ،وهى مادة
تتشكل حول جذور النبات ،تكون مؤرشا ً جيدا ً عىل أن املنطقة كانت ذات يوم مجاورة للامء .امليكا
والريزوكريت كالهام شائعان حول كوم شطب ووجودهام ىف عينات أخذت من مواقع ذات تخطيط
متامثل أتاح وضع الخرائط للمحيط األصىل ألجناب املنطقة .كام أملحت نتائج الربمية اليدوية إىل
أن املدينة قد توسعت تدريجيا باتجاه الشامل الرشقى.
كام متت أيضا االستفادة من “املغناطومرت” (مقياس املغناطيسية) لوضع خرائط شاملة بد ًءا من
مواقع املخيامت ما قبل التاريخية حتى املستوطنات الحرضية .وتحتوى أجهزة املغناطومرت عىل
والتبة
مجسات تتفاعل مع التغيريات ىف مجال األرض املغناطيىس التى تنتج عن املعادن والطوب ُ
املحرتقة وحتى املواد العضوية املتحللة .وقد أكد مسح املغناطومرت الذى أجرى حول كوم شطب
أن مثة قناة نهرية (ترعة) كانت تجرى جنوب غرب املدينة القدمية ،كام سجل املسح وجود بعض
األبنية رشق تلك القناة ،رمبا محدد ًة أطراف املدينة.
إن عمليات املسح التى يقوم بها كل من الحفار اليدوى واملغناطومرت ،إذ يتحسسان األرض بتؤدة،
لهى عيون لألثريني تحت األرض موجهة إياهم إىل أكرث الطرق إمثارا ملواصلة دراساتهم.

مرجع
إلونا ريجولسىك ،ﭽوديت بَ ْنربى ،سيلڤى مارشاند ،آن -كاثرين جابل ،باربرا شوڤيه“ ،شاشوتب،
شطب ،مدينة عتيقة يعاد اكتشافها” ىف “دورية علم اآلثار املرصى” Journal of Egyptian
.Archaeology 103.2 (2018) , London
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َت

تصور املرصيون القدماء املوت كرحلة إىل عامل آخر مثل الذى كانوا
يحيون فيه ،صورة طبق األصل لوادى النيل بال أمراض أو نكبات أو
مشقة .ولضامن أبدية من الرفاه ورغد العيش ،افرتض الناس أنهم
سيحتاجون إىل نفس األشياء التى اعتمدوا عليها ىف الحياة ،ابتدا ًء
بالجسد .سعى التحنيط إىل حفظ البقايا املادية للمتوىف (شكل
 ،)39الذى دفن بصحبة تعليامت مكتوبة عىل جدران املقربة،
وتوابيت أو برديات تحوى إرشادات لتدل وتحفظ روحه أو روحها
ومتدها مبزيد من القوة ىف الحياة األخرى.

لقد دفن الناس معهم األغراض املنزلية كأواىن الفخار التى تحتوى
عىل الطعام والرشاب ،وكذلك الزيوت املستخدمة ىف الطقوس
الجنائزية (شكل  .)40وإضافة إىل قرابني الطعام الحقيقى
(شكل  ،)41فقد ساد االعتقاد بأن قوائم القرابني املنقوشة أو
املرسومة باأللوان عىل جدران القبور ،ومناذج أنشطة إنتاج
الطعام ستوفر معينا ال ينضب من اإلمدادات من أجل اآلخرة.
لقد اصطحب الناس معهم إىل القرب أغراضهم الشخصية –
كأدوات التجميل واملالبس واملجوهرات – كمن يتحرق شوقاً
لتقاعد طويل ومريح (شكل  .)42لقد أدرك القدماء أن الحياة
قصرية؛ ىف العرص الفرعوىن كان متوسط األعامر ستة وثالثني
عاماً من الحياة عىل هذه األرض (رغم أن نسبة وفيات
األطفال تؤثر عىل هذا الرقم)“ .قليلة هى الحياة عىل هذه
األرض” ،هكذا رصح نقش مقربة ىف الدولة الوسطى ملسئول
ىف البالط امللىك ،الوزير أوزير آمون ،مكمالً “ :أما الخلود ففى
مدينة املوىت”.
ىف واقع األمر ،كان التحضري للموت زخام للثقافة املرصية
القدمية ،وقد لعب دورا ً ذا مغزى اقتصادى هام من
قبيل إرشاك اليد العاملة والحرفيني والفنانني .لقد خلقت
العقائد والطقوس الجنائزية حشدا ً من األغراض والبنايات
واللوحات واملنحوتات والنصوص ،تلقى كلها بالضوء عىل
من عاشوا وقتئذ ،عىل أنشطة مارسها البرش األحياء ،وتعكس
آمالهم ومخاوفهم.
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منظر ملدينة املوىت بالجبل
الغرىب يف أسيوط .2010فريتس
بارتل ،مرشوع أسيوط.
شكل  :39مومياء أَن ِْخف،
استخرجها هوجارث ،الجبل
الغرىب ،1907 ،أمناء املتحف
الربيطاىن(EA46631) .
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وقد انعكس تبادل األدوار السلس بني عاملى األحياء واملوىت
ىف تقليد كتابة “رسائل املوىت” التى كان يؤىت بها إىل املقربة،
وفيها كان يطلع الناس املتوىف عىل مشكالتهم اليومية ،حيناً
المئني إياه أو إياها عىل التسبب ىف املشكلة ،وحينا آخر
يقايضون طلب العون من األموات بقرابني تنذر بأسامئهم.
كذلك كشفت األغراض املنذورة للرب واملرتبطة بأفعال الورع
الشخصية عن العالقة املتينة التى ربطت املرصيني بآلهتهم.
ما أشبه اليوم بالبارحة ،إذ تدفع االنتصارات واالنكسارات
العباد إىل التقرب من ربهم ،سواء بالحمد والتشكر ،أو
بالتوسل والترضع بغية درء األذى.

أرض منفردة
دفن أموات أسيوط وشاشوتب ىف السلسة الجبلية الواقعة
غرب مدينيتهام ،حيث امتدت الج َّبانتان ألكرث من عدة

أسفل الصفحة املقابلة شكل
 :40إناء من الفخار األحمر
صنعه الفخراين بقدميه ،من
َج ّبانة الجبل الغرىب بأسيوط،
أمناء املتحف الربيطاىن.
)(EA46631
ميني شكل  :41إناء صغري
مسطح مصمم يدويا من
طمي النيل به مثرات تني
عتيقة ُمتَي ّبسة ،الجبل الغرىب،
أمناء املتحف الربيطاىن.
)(EA45292 , EA5368
يسار شكل  :42أدوات زينة
من مدفن السيدة نِب ِتمخيس،
الجبل الغرىب ،املتحف املرصى
ىف تورينو(S.14378b,d-h) .
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كيلومرتات عىل طرف السهل الزراعى .وقد أطلت مقابر الصفوة ( ِعلية القوم) ىف أسيوط القدمية
عىل املدينة ىف جبانة الجبل الغرىب ،كذا كانت تدعى “األرض األخرى” .ودفن حكام (محافظو)
شاشوتب ىف جروف الجبل إىل الجنوب ،غرب قرية دير ريفا (شكل  .)28وىف كلتا الحالني ،كان لدى
املقابر األكرث ثراء منظر تطل عليه ،بينام دفن األناس العاديون مبواضع أقرب إىل السهل.
واثناء الفرتة االنتقالية األوىل واألرسة الثانية عرشة ،مل يكن جبل أسيوط الغرىب يستخدم سوى
للدفن ،والطقوس الجنائزية وزيارات القبور .وقد اقتلعت األحجار الالزمة لبناء املدينة من مناطق
إىل الجنوب من الجبانة .ولكن مع بداية األرسة الثامنة عرشة ،مرورا ً بسبعامئة عام ،أضحت بعض
القبور القدمية ىف حد ذاتها هدفاً لتقليع األحجار ،وافتتحت ىف الجبل محاجر جديدة .كام مل يصبح
من غري املعتاد ىف الدولة الحديثة أن يعاد استخدام املقابر القدمية ،إال أن مقابر جديدة قد أضيفت
أيضاً عىل مدار الحقبة األخرية من الدولة الحديثة مرورا ً بالعرص البطلمى (ق .م.)305 – 30 .
وىف عديد من األوقات تعرضت جبانتا أسيوط وشاشوتب كغريهام من الجبانات ىف مرص ،لألذى من
قبل الغزاة األجانب الذىن نهبوا القبور واملعابد كام تراءى لهم ،ىف الوقت الذى كانت فيه كذلك تتم
عمليات السلب للمقابر بشكل بطئ لكنه ممنهج من قبل املعوزين (أو الجشعني) ىف املجتمعات
املحلية ،تاركني النذر اليسري من املدافن سليامً.
بعد ذلك بعدة قرون ،حني أمىس دين األجداد محض ذكرى ،ونسيت اللغة املنحوتة عىل جدران
املقابر واملعابد ،أقلمت املجتمعات القبطية ىف أسيوط وشاشوتب مناطق الدفن الحتياجاتها.
فبمعزل عن دفن موتاهم هناك ،ابتنوا األديرة وحولوا بعض القبور إىل كنائس صغرية ،كام استخدم
النساك املقابر كمالذات منعزلة إلكامل مسارهم الروحاىن .وقد ذكر رحالة القرن الثاىن عرش كال من
كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديس ثيودور ىف دير ريفا ،اللتني ال تزاالن تعمالن حتى اليوم.
وبعد الفتح العرىب ،استخدم املسلمون كذلك أجزاء من الجبل الغرىب كمقابر لهم.
ىف  ،1869بدأت رحالت السفن البخارية عىل امتداد النيل التى أدارها توماس كوك ىف استقدام
مسافرين توقفوا لفرتة قصرية ىف أسيوط من أجل زيارة املقابر املنحوتة ىف الصخر ىف طريقهم لألقرص
وأسوان .ومل يكن مثة أى نوع من تأنيب الضمري لدى بعض من هوالء السياح األُول بخصوص اقتالع
قطع ضخمة من لوحات النحت الغائر ألخذها معهم كتذكارات .وقد خلف العديدون “جرافيتى”
من قبيل أسامئهم وتواريخ زياراتهم ،أحياناً منحوتة بسكني ىف جسد جدران املقربة.
وعىل مدى أكرث من أربعة آالف من السنني ،عبثت قوى الطبيعة كذلك مبصائر الجبانتني :من سيول
وزالزل وعوامل للتعرية تؤدى للتآكل إىل وطاويط وحامم يعشش ىف القبور ىف إرصار عىل تدمري
ما تبقى من دواخلها .لكن عىل الرغم من كل ما فقد ،فإن البنى التى صمدت ،والقطع األثرية
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املستعادة منها تكشف كيف مارس أهل منطقة أسيوط أعاملهم وأحوالهم الشخصية ،كيف عبدوا
آلهتهم ،عاشوا وماتوا وىف قلوبهم عقيدة ال تتزحزح ،أال وهى الخلود.

فن ال ميوت
عادة ما كانت طقوس الدفن التى تخرج من البالط امللىك يتم تقليدها بشكل أكرث تواضعاً من قبل
ِعلية القوم ىف األقاليم .بيد أن العواصم اإلقليمية البعيدة عن القرص قد استرشت فيها االبتكارات
والتطويرات بشكل منتظم .هكذا كانت الحال ىف أسيوط ،حيث طورت الثقافة الجنائزية سامت
متميزة لها وشجعت عىل نزعات جديدة ،ملء اإلقليم ،فيام يخص خريات الدفن.
شكل :43تابوتان وأقداح
رشاب من مدفن شيميس
وزوجته ،الجبل الغرىب،
املتحف املرصى يف تورينو.

لقد تطور كل من فن النجارة وفن النحت الخشبى ىف أسيوط بشكل الفت لالنتباه .ومتتعت النامذج
الخشبية الصغرية املصنوعة هناك بشعبية طيلة قرون عديدة من الفرتة االنتقالية األوىل والدولة
الحديثة ،كام هو الحال بالنسبة للتوابيت الخشبية املزخرفة .كان مرسوماً عىل خارج التابوت عني
لدرء الحسد (عني اإللهة وادﭽات) عىل مربع أصفر زاهى اللون عىل جانبيه عامودان من الكتابة
الهريوغليفية (شكل .)6
وىف داخل التابوت ،رسمت التعاويذ السحرية لحامية
املتوىف (نصوص تابوتية) أو رسمت صور ألغراض
استخدمت ىف الطقوس الجنائزية ،كاملرايا وقطع القامش
واألواىن املحتوية عىل “الزيوت السبعة املقدسة” ،وبعضها
به إرشادات عن كيفية توظيف الغرض ىف طقس الدفن
أو ىف الطريق إىل الحياة األخرى .وقد رسمت صور أخرى
عىل التابوت كمساند الرأس ىف املقاعد والصنادل وعىص
املىش لضامن راحة الفقيد أو الفقيدة ىف هذه الرحلة.
وقد تعامل الكتاب املحليون بترصف فيه درجة من
اإلبداع مع النصوص املعتمدة وقت نسخها .كام قام
الحرفيون املحليون بإخضاع القواعد لرؤاهم فيام يتعلق
مبكان وضع النصوص عىل التوابيت مبدلني تلك التى
كانت ينبغى لها الظهور رشقاً (ناحية اليمني) بهذى التى
انبغى لها الظهور غرباً (ناحية اليسار) أو مضاعفني من
عدد النصوص العامودية .كام كان للتعاويذ السحرية
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نصيب من التعديل والتحوير اإلنشاىئ
وبعض الصيغ انفردت بها اسيوط.
ىف سنة  ،1908وجدت البعثة اإليطالية
لعلوم اآلثار مناذج خشبية مصغرة
وتوابيت مطلية بالرسوم ىف مقربة
بالجبل الغرىب “شيميس” وزوجته
“ ِر ْح ِوراوسن” اللذين عاشا عىل األرجح
أثناء حكم سنورست األول ىف األرسة
الثانية عرشة (ق .م. (c.1965-1920 .
ومبا أن املقربة مل تتعرض للرسقة
أو النهب ،فقد ضمت محتوياتها
تشكيلة من ممتلكات الدفن املصنوعة
محلياً :ثالث مناذج لسفن بطاقمها،
متثالني مصغرين لصاحب املقربة من
الخشب (أحدهام بطول  35سم واآلخر بطول  120سم) ،عصا خشبية طويلة تشري إىل مكانة شيميس
االجتامعية ،ستة مساند لألواين الفخارية وأكرث من مائة وعرشين قدحاً وجرة ،متثل ما يتطلبه املتوىف شكل  :44متثال خشبى،
من إمدادات ىف اآلخرة (شكل  43و.)44
أوعية فخارية ومناذج مصغرة
لقوارب من مدفن شيميس،
الجبل الغرىب ،املتحف املرصى
أما مقربة املستشار نختى (وزير الخزانة) ،واحد ٌة من ست وعرشين مقربة وجدها علامء اآلثار
الفرنسيون ىف حالة سليمة ىف الجبل الغرىب سنة  ،1903فهى باملثل متنحنا نظرة متعمقة بشأن تقاليد يف تورينو.
الدفن اإلقليمية .كان املسمى الوظيفى لنختى ،الذى عاش ىف نهاية الفرتة االنتقالية األوىل ،هو “املرشف
عىل األختام” .وقد وجدت مومياؤه ىف تابوت خشبى بداخل تابوت آخر راقدة عىل جانبها األيرس
والرأس مسنودة عىل مسند رأس خشبى.
كانت جثة نختى ملفوفة بقناع جنائزى من الكارتوناﭺ (وهو عبارة عن طبقات من الكتان أو الربدى
املغطاة بالجص) يزينها طوق رقبة ملون وأساور حول املعصمني والكاحلني .وقد أحاطت بتابوته مثانية
متاثيل خشبية له ،أحدهام من خشب األبنوس املستورد ،ومتثال تاسع صنع من املرمر .وامتألت املقربة
بالنامذج – منها منوذج لسيدة من حامىل القرابني ذات رداء بديع اللون ،و َم ْب َرية (أدوات صنع البرية)،
وقوارب ،وسلخانة ،ومكيال للحبوب ،وطاولة للقرابني.
كام حوت املقربة كذلك مناذج مصغرة ألغراض يبدو أن نختى قد حازها أثناء عيشه ،زوج من كل ما
يىل :دروع وأقواس وجعبات لألسهم وأسهم ،وكذا قدومان وإزميالن لهام نصالن من الربونز .واحتفظ
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شكل  :45سهام ومقبضان
لدرعني تم استخراجها من
ِقبَل البعثة اإليطالية يف جبّانة
الجبل الغرىب بأسيوط ،املتحف
املرصى يف تورينو.

نختى داخل التابوت بأغراض لتكون ىف متناول يده منها مرآة وحوض من الربونز ،وموىس للحالقة
ومنوذج مصغر لخف (شبشب) ,عىل افرتاض أنه قد يستيقظ ىف اآلخرة فيضع قدميه ىف الخف
ويحلق ذقنه كام كانت عادته ىف كل صباح.

)(S.8799-8802 & S.9444/A-B

إكسسوارات الحياة األخرى

شكل  :46قفص وسرتة بها
ثنيات تم استخراجهام من
رضيح عمودى أمام ق ْربى
الحاكمني إيتى-إيبى وخيتى
الثاىن ،املتحف الربيطاىن
املرصى يف تورينو(S.7932) .

كانت الطريقة التى يدفن الناس بها ،واملقتنيات التى صحبتهم ىف القبور ،تعرب عن عقائدهم
الدينية كام تقدم عالئم عىل األوضاع االجتامعية املؤثرة عىل حيواتهم ،فقد عكست ،عىل سبيل
املثال ،املقربتان املليئتان بالخريات من التجهيزات لشيميس ونختى مكانتيهام ىف املجتمع وكذلك
السالم النسبى والرخاء اللذين متتع بهام عرص الدولة الوسطى الذى عاشا فيه .سابقاً لذلك (الفرتة
االنتقالية األوىل) احتوت املقابر عىل مناذج لألقواس والسهام ومقابض الدروع عاكسة القالقل
السياسية السائدة والحضور العسكرى القوى ىف أسيوط (شكل .)45
وقبل العام  2000ق .م( .الفرتة االنتقالية األوىل)
حني اشرتكت أسيوط ىف الحروب بني الشامل
والجنوب ،كان للصفوة من ِعلية القوم مقابر ضخمة
وباهظة التكاليف باملقارنة مع ترتيبات الدفن ملن
هم أقل منهم حظوة .تلك األخرية كانت عبارة عن
صناديق خشبية صغرية تنحرش فيها الجثامني راقد ًة
عىل جنبها األيرس ،فقط مع مسند للرأس وبضع أوان
فخارية ىف صحبتها ،رغم أن جثامني النساء اليافعات
كانت أحياناً تكتىس بفساتني من الكتان األبيض
“ذات الكرانيش” دقيقة الصنع (شكل .)46
وىف طرق أخرى للدفن من نفس الفرتة .كانت
الجثامني امللفوفة بأربطة الكتان واملوسدة داخل
أكفان كتانية توضع ىف توابيت خشبية أكرب حجامً
وذات شكل مستطيل مزينة بعني اإللهة وادﭽات
(لدرء الحسد) وصيغة قربانية بالهريوغليفية لتصون
اسم الفقيد .احتوى بعضها عىل األواىن الحجرية،
والعلب الخشبية ألدوات التجميل النسائية
واألمشاط أو املالعق املصنوعة من العاج (ألغراض
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التجميل أو دهن املراهم) .ومهام وصلت التجهيزات ىف املقربة إىل الحد
األدىن ،فإن جودة هذه األغراض تشري إىل الرثاء النسبى للمدفونني .أما من
كانوا أرق حاالً فقد دفنوا ىف سالل من البوص ،أو مجرد أبسطة من الحصري.
وعىل عكس أسيوط ،مل ت ُجد جبانة شاشوتب ,أى دير ريفا ،بكنز من املقابر
التى مل تُ س .لكن تسلسل عمليات الدفن فيها بال انقطاع ومامرسة فن املهنة
ألكرث من ألف عام (من الفرتة االنتقالية األوىل حتى عرص الرعامسه ،ابتداء
من سنة  1292حتى سنة  1077ق.م) يظهران كيف شكل الزمن عادات
الدفن وطورها بشكل مستقل عن املراكز الدينية األكرب مثل طيبة.
ومبعزل عن مقربة األخوين وعدد من املقابر املنحوتة ىف الصخر ،فإن السواد
األعظم من مدافن الدولة الوسطى التى وجدت بدير ريفا كان أكرث من مجرد
حفر تحوى األواىن الفخارية ،فبعضها احتوى عىل ادوات للزينة كالخرز أو
أواىن التجميل وهى أغراض استخدمتها الفقيدة اثناء حياتها .لكن “بيوت
الروح” الفخارية (شكل  )37واألقنعة الجنائزية والنامذج الخشبية والتوابيت،
بطبيعة الحال( ،التى أحيانا تتخذ شكل اإلنسان) كانت تصمم خصيصاً من
أجل املقربة.
وىف مقابر من الفرتة االنتقالية الثانية (من ق .م 1700 .حتى  ) 1550مل توجد
سوى الفخاريات وبضعة أغراض شخصية ورمبا يرجع ذلك إىل الفقر املدقع
و/أو إىل غياب الورش املتخصصة ىف صناعة سلع الدفن خالل هذا القرن الذى
شاب ُه عدم االستقرار .واحتوت دير ريفا عىل كثري من “قبور القاليات” وسميت كذلك نسبة لشكلها
السطحى الذى يشبه الطاسة (املقالة) ،من تلك الفرتة ،وعاد ًة ما كان بها نوع من الفخار مرتبط
باملجتمعات النوبية التى استوطنت املنطقة وقتذاك.
وأثناء فرتة حكم األرسة الثامنة عرشة (بدايات الدولة الحديثة ،من ق .م 1550 .حتى ) 1290
شاعت املقابر العمودية ذات غرف الدفن الصغرية بالقاع ىف دير ريفا ،وقد ضمت األواىن الفخارية
لضامن إمدادات ال تنفد من الطعام وعاد ًة بعض الخرز من عقود أو أساور كان يستخدمها املوىت.
أحد القبور احتوى عىل جزء من بردية كتب عليها نص أدىب شهري (تعاليم “كايريس”) وضم آخر
أقنعة للمومياوات.
قليلة هى األغراض املصنوعة خصيصاً من اجل القبور التى تم توثيقها ىف دير ريفا من هذه الفرتة،
فقط أغراض تستخدم ىف الحياة اليومية؛ ال توابيت مزخرفة وال “كتب للموىت” ،ال شئ من ممتلكات
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الدفن إذن كان ميثل األرسة الثامنة عرشة .وكان استخدام املقابر العمودية يعرب عن رغبة ىف مزيد
من األمان وعن القلق من رسقة القبور ،ولذا رمبا تكون بعض مقتنيات الدفن قد متت رسقتها.

شكل  :48عمود من الحجر
الجريي ذو نقش تذكاري
لتمجيد اإلله وبواوات ،ج ّبانة
أسيوط (مدينة املوىت) ،أمناء
املتحف الربيطاىن( .املتحف
الربيطاين .(EA896

ومرة أخرى تغريت طبيعة املحتويات بالقبور أثناء الفرتة األخرية من الدولة الحديثة ،ر عرص
الرعامسة (ق .م )1292 – 1077 .حني طغت أعداد األغراض املصنوعة خصيصاً من أجل الدفن عىل
تلك املأخوذة من الحياة اليومية وحني اختفت األواىن الفخارية قاطبةً ،والتى كانت ملمحاً ثابتاً
لتجهيزات القبور يضمن املدد من الطعام والرشاب.
ويجوز أن تكون املعتقدات قد تحركت قليالً ،إذ إن نصوصا من تلك الحقبة تشري إىل احتامل أن
يصري املوىت شبه آلهة ،ولذا ال يفرتض أن يكون بهم عوز إىل التغذية من أجل البقاء ىف اآلخرة .وأكرث
األغراض -التى صنعت خصيصاُ للدفن – شيوعاً ىف عرص الرعامسة وكانت قد وجدت ىف دير ريفا
هى متاثيل “األوشابتى” ،وهى متاثيل صغرية لخدم من املفرتض بهم القيام باملهام الشاقة التى
تتطلبها احتياجات املتوىف املتعددة ىف العامل اآلخر (شكل .)47

صلوات تدوم
وطد القدماء من عالقتهم بآلهتهم بطرق شتى ،بداية
من تسمية أطفالهم بأسم اإلله الذى حداهم األمل
ىف أن يحميهم ،متاما كام يسمى األطفال املسيحيون
بأسامء القديسني أو كام يُس َّمى أطفال املسلمني
بأسامء النبى محمد أو بأسامء لنامذج دينية أخرى
محببة .وىف شاشوتب كانت األسامء عادة ما تتضمن
اسم اإلله املحىل املفضل ،خنوم الذى يعنى اسمه
القانع أو الراىض ،مثل خنوم حتب.
وقد احتفى املواطنون العاديون بديانة آلهتهم أثناء
األعياد حني ترتك متاثيل اآللهه بيوتها ويُسار بها ىف
موكب بشوارع املدينة .ولكن عىل مدار السنة ،كان
للناس طرائق أخرى للتعبري عن ورعهم ،بحسب
أوقاتهم الخاصة .فوفقاً لظروفهم املادية ،قد يقدمون
قرابني من الصلوات املكتوبة عىل قطع مجزوءة
من الفخار الخشن أو الحجارة (الشقفة املرسومة)،
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أو عىل لوحات تذكارية ضخمة من الفخار أو الحجارة تقف
بشكل مستقل.
وقد وجد عامل اآلثار الربيطاىن “جريارد أﭭرى ويرنايت” مئات من
اللوحات التذكارية املنذورة كقرابني سنة  1922فيام كان ينقب
بالجبل الغرىب ىف مقربة ﭽيفاى جاىب الثالث ،الواىل األسيوطى من
األرسة الثانية عرشة .وهذه اللوحات التى صنعت ىف عرص الدولة
الحديثة (عددها  357من الحجر و 136من الفخار) قد يكون قد
تم نقلها إىل املقربة من مكانها األصىل مبعبد مجاور أو رمبا صارت
املقربة ىف حد ذاتها محراباً أو مستودعاً لهذه الصلوات (األدعية)
املحفورة ىف الطمى والحجارة.
ومعظم هذه اللوحات الحجرية كانت مهداة إىل وبواوات،
(رغم أن بعضها استحرض اوزوريس وحاتحور أو ميدﭽد) وكانت
كالعادة منحوتة بنقوش بارزة ثم تم طالؤها باأللوان (شكل .)48
فهناك شكل ميثل الشخص صاحب القربان وهو يقف إىل ميني
اإلله بينام تسجل الكتابة املنقوشة اسمى املانح واإلله ،أحيانا
مصحوبة بألقاب األخري وترانيم وجيزة أو ابتهاالت.
أما اللوحات التذكارية الفخارية ،ذات الكلفة األقل والتى أهداها املواطنون األرق حاال ،فلم توجد
بها نقوش وغالباً ما غابت صورة املانح .فكانت صور الكلبيات املشكلة من الفخار بطريقة بدائية
تثَبّت عىل سطح اللوح قبل أن يتم تجفيفها أو /وحرقها ،أو كذلك قد ترتك طرية ثم تطىل بعدة
ألوان .وىف حني كانت تلك أقل تعقيدا ً وبهرجة من اللوحات الحجرية املنقوشة عليها أسامء الرهبان
واملسئولني األكرث ثراء ،فإن رسالة االمتنان لوبواوات وطلب املعروف منه كانا ما يزاالن متضمنني ىف
هذا القربان.
وقد يكون أبلغ تعبري عن الورع الشخىص هو وهب مومياوات الحيوانات التى كانت ت ُجهز عىل
األرجح وتُشرتى قرب املعبد قبل دفنها ىف قسم معني من الجبانة (شكل  .)49وقد انترشت تلك
املامرسة ىف جميع أرجاء البالد حتى العرص املتأخر الفرعوىن (ق .م .)712 - 332 .ورمبا عكس
شيوعها الحس املتصاعد بالهشاشة والضعف الذى ارتبط بزمن حكم مرص فيه األجانب .وقد أشارت
بردية من العرص البطلمى القديم إىل “بيت أنوبيس” و “مدافن أنوبيس” ىف أسيوط .وظلت مقربتا
الحيوانات املكتشفتان بالجبل الغرىب عىل األرجح تعمالن عىل مدار العرص الروماىن (حتى ما بني
القرن الثاىن والقرن الثالث بعد امليالد).
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EA37348، EA26847،
EA6752، EA55614،
.(EA6753
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مثلت مومياوات الكالب املرتبطة بوبواوات وأنوبيس ،إلهي أسيوط املفضلني ،الجانب األوفر
من القرابني املنذورة .وتظهر الكالب عادة ىف القبور املرصية جالسة إىل جوار املتوىف ،ىف إشارة
ألنها كانت ترىب كحيوانات أليفة .ورسمت الكالب أيضاً عىل التوابيت ،مؤكدة عىل مكانة اآللهة
الحامية للمدينة.
وقد حنطت ىف أسيوط كذلك حيوانات ترتبط بآلهة أخرى مثل أىب منجل وطيور الباز (الصقور)
وقرود البابون والثريان والقطط .مل تكن تعبد الحيوانات ىف حد ذاتها ،لكن أحد التفاسري يذهب
إىل أن فكرة تقديم البقايا املحنطة ألىب منجل إىل اإلله تحوت الذى له رأس نفس الطائر أو تقديم
كلب أو ذئب إىل وبواوات ،أى تقديم هدية ىف نفس صورة اآللهة بغية إرضائها ،كانت مؤكدا ً،
سيكتب لها الخلود.
وبحسب الرحالة األمريىك تشارلز إدون ويلرب ( )1833 – 96الذى زار أسيوط عام  ،1889كان مثة
مقربة مألى مبومياوات الكالب مرصوصة فوق بعضها الرتفاع ما يربو عن املرتين ،وبعضها رسمت
عليه وجوه وألسنة متدلية.
وحالياً تقع إحدى مقابر الحيوانات ىف نطاق إحدى الثكنات العسكرية وبالتاىل ال ميكن الوصول
إليها .أما األخرى التى تقع أعىل الجبل الغرىب فقد خبأها انهيار طينى ىف أعقاب سيول عنيفة ىف
شكل  :50صورة فوتوغرافية
مع صورة باألشعة ملومياء
كلب تُظْهر رشخا يتامثل
للشفاء ىف ساقه اليرسى
األمامية ،الجبل الغرىب،
 ،2010-2011فريتس بارتل،
تعديل الصورة ل :عطية
سليامن كيتاجوا ،2014
مرشوع أسيوط.
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بدايات التسعينيات من القرن املاىض ومتت بها مؤخرا ً عمليات تنقيب من قبل مرشوع أسيوط
األملاىن – املرصى .وكبقية مدافن الحيوانات األخرى ىف مرص ،تتخذ مقربة الكالب هيئة صالة العرض
(الجالريى) ،ممر طويل عىل جانبيه ممرات أصغر وحجرات .وقد تم نهبها برضاوة ،ألسباب ليس
أقلها وصف املقربة ىف كتاب إرشادات شهري من القرن الخامس عرش (كتاب الآللئ املكنونة ىف الرس
الخفى لإلرشادات واألختام واملقابر والكنوز املدفونة) الذى دل الهواة من صائدى الكنوز عىل عدة
مواقع أثرية ىف مرص.
واحتوت “مقربة الكالب” عىل بقايا محنطة لطيور وأسامك ،وإحدى الزواحف والكلبيات ،أغلبها من
“الكانيس فاميلياريس” ،وهو نوع تحدر من فصيلة الذئب وتم استئناسه منذ عصور ما قبل التاريخ
(الكالب املنزلية) باإلضافة إىل الذئب املرصى الرمادى (كانيس آوريوس لوباسرت) وكذلك الثعلب
(ﭬولبس س ب) .وكانت حواىل خمسة وأربعون ىف املئة من العظام الكلبية التى أخذت عيناتها من
غرفة واحدة باملقربة تعود إىل جراء أو كالب حديثة الوالدة ،مام يشري إىل تفضيل الحيوانات األصغر
حجامً ىف القرابني املنذورة ،عىل رغم استخدامهم للحيوانات الكبرية كذلك (شكل  .)50ولتلبية
الطلب عىل هذه القرابني ،كانت الحيوانات ترىب ،أغلب الظن ،ىف نطاق املعبد ثم تقتل عمدا ً ،رغم
أن بعضها رمبا قد مات ميتة طبيعية.
وباإلضافة إىل اللوحات التذكارية ،شكلت التامثيل الفخارية الصغرية ومومياوات الحيوانات رمبا نوعاً
من التجليات املادية للصالة ،مثل ايقاد الشموع ىف الكنائس أو حرق البخور ىف مقامات األرضحة.
ولكن عىل عكس اللهب أو العبق رسيعى الزوال ،عربت تلك القرابني املنذورة عن عهد متني بني
الناس وآلهتهم ،عهد سيبقى طوال الحياة وإىل األبد.

مراجع
اعتمدت خلفية هذا الفصل عىل األوراق البحثية التاىل ذكرها والتى قدمت ىف “املؤمتر السنوى
لعلم املرصيات باملتحف الربيطاىن ،أسيوط عرب الزمن ،الرصاع والثقافة ىف مرص الوسطى 20-21
يوليو  :”2017باولو دل ڨيسكو ،املتحف املرصى ىف تورينو “ ،قطع أثرية ىف السياق ،تنقيبات متحف
تورينو ىف أسيوط ( ،”)1913 – 1906ڨولفرام جرايتسىك ،كلية لندن الجامعية“ ،ريفا :عادات الدفن
بني القرص والتقليد املحىل” ،شيورى كيتاجاوا ،جامعة ماينز“ ،الذهاب إىل الكالب :مومياوات كلبية
وبقايا حيوانية من ’ مقربة الكالب’ ىف أسيوط”  .ومعلومات إضافية من يوكيم كال ىف بحثه “أسيوط
القدمية :الرتكيب األول بعد ثالمثائة عام من األبحاث” .ڨايسبادن.2007 ،
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حياة منوذجية
إن كل ما وضعه الناس ىف قبورهم كان له داللة رمزية أو سحرية هدفها مساعدة الفقيد للوصول
إىل الحياة األخرى واالزدهار هنالك .فقد زينت القبور عادة مبشاهد من الحياة اليومية عىل أمل أن
تتواصل تلك األنشطة املألوفة فيام بعد املوت .واختلفت أنواع أغراض الدفن الرائجة من زمن آلخر
ومن منطقة ألخرى لتمثل تقاليد دامت ملئات ،بل واحياناً آلالف من السنني .ومن ضمن مقتنيات
القبور التقليدية هذه ،كانت النامذج الخشبية التى تربز النشاطات التى من املفرتض أن تؤدى إىل
آخرة مريحة وتلبى احتياجات الفقيد املتعددة.
فبداية من الفرتة االنتقالية األوىل ،أنتجت الورش األسيوطية سلع (أغراض) الدفن مثل النامذج
الخشبية املصغرة والتامثيل والتوابيت .وقد ولّد ذيوع صيت هذه األغراض مزيدا ً من الطلب عليها،
واضعاً أسيوط ىف القلب من صناعة نحت األخشاب والنجارة .وتظهر جودة الصنع املحلية والتنوع
ىف الحرفية العالية ىف قطع أثرية من مقابر النخبة ( ِعلية القوم) يرجع تاريخها إىل ما بني سنة 2030
ق .م .وسنة  1958ق .م.
وقد صورت النامذج الخشبية املصغرة املنتجة ىف أسيوط كالعادة ثالثة موضوعات ،كلها متثل
األنشطة أو الخدمات التى يُقدر األحياء قيمتها بشكل خاص .األكرث شهرة كان مجموعة من حامىل
القرابني األنيقني ذوى الصدور العارية حاملني عىل رؤوسهم سالالً من مواد الغذاء برداء قصري أبيض
شكل  :51منوذج مصغر
لرجلني يرشف أحدهام عىل
إشعال النار واآلخر يفرد
العجني ،الجبل الغرىب ،املتحف
الربيطاىن( .املتحف الربيطاىن
(EA45197
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حول الخرص تزينه أحياناً ريشة أو حلية عىل هيئة شبكة .كام شاعت أيضاً مناذج السفن بكامل
طاقمها (مثل التى ىف “مقربة األخوين” بدير ريفا ،شكل  )36من أجل تسهيل الحركة والنقل.
كانت معامل الجعة كذلك (املبرية) والتى اعتُ ِقد ىف ضامنها لوفرة من البرية املغذية واملنشطة إىل
حد ما والتى رشبها املرصيون بكميات كبرية ،مادة رئيسية للنامذج ذات التفاصيل .تضمنت بعض
املوضوعات األخرى مناذج للمخابز وطرق تحضري الدقيق ،حيث كانت الحبوب تطحن بواسطة
عجلة حجرية .مناذج أخرى من الحياة الزراعية ،كحرث الحقول وتربية الدواجن ارتبطت بأسيوط،
لكنها أغلب الظن قد نشأت ىف ورشة عمل أخرى أو أتيليه ىف قرية “مري” التى تبعد  65كيلومرتا
شامل أسيوط.
كان الخشب ،وما يزال ،خامة مثينة ىف مرص التى تغلب عىل أرضها الطبيعة الصحراوية حيث تندر
األشجار نسبياً .وقد استخدم الحرفيون األسايطة خشب األشجار املحلية ومن ضمنها شجرة الجميز
(فيكاس سيكاموراس) التى كانت تزرع ىف مرص منذ القدم من أجل مثارها وأخشابها وكانت تظهر
أحياناً ىف تصميامت الزينة باملقابر “كشجرة الحياة” .املصدر اآلخر الشائع للخشب كان يأىت من
شجر األثل (املعروف كذلك ب “أَرز امللح” لقدرته عىل النمو ىف الرتبة املالحة) والذى مازال يوجد
ىف وسط وصعيد مرص لكنه قلام يستخدم اآلن ىف النجارة .بعض األغراض ،وعىل الخصوص ،مناذج
رماة األسهم وجنود املشاة ىف مقربة مسيحتى ،املحافظ األسيوطى ،كانت قد صنعت من خشب األرز
املستورد من لبنان ،مام جعله مادة عالية الكلفة وفخيمة.
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شكل  :52منوذج مركب
خشبى يحمل املجذفني
من الجبل الغرىب  ،املتحف
الربيطاىن(EA46605) .

من هنا حتى األبد

وقد أنتجت النامذج ىف جميع أنحاء البالد ،لكن األسيوطية منها كانت من السهل متييزها عن البقية
من خالل أسلوبها وموضوعها ووسائل صناعتها .وقد مكن التدقيق املتمحص لعنارص تزيينها ،مثل
السالل التى تعلو رؤوس حامىل القرابني والعني الحارسة (وادﭼات) التى رسمت عىل هياكل بعض
السفن ،الباحثني من التعرف عىل يد حرىف ما من أسيوط تقف وراء العمل .وتعرض أعامله مع
أعامل زمالء له اآلن ىف املتاحف بجميع أصقاع األرض مربهنة عىل األوجه األساسية ملا اعتربه القدماء
حياة مثالية ،حيث مل يكن املوت سوى انقطاع وجيز.

مرجع
جريساند إيشنربيرن– دمير ،ىف “ورشة أخشاب ىف أسيوط ىف بداية الدولة الوسطى :دراسة تقنية
وأسلوبية إلنتاج غزير” ،وهى ورقة بحثية قدمت ىف “مؤمتر علم املرصيات السنوى للمتحف
الربيطاىن ،أسيوط عرب الزمن :الرصاع والثقافة ىف مرص الوسطى ،يوليو .”2017 ،21 – 20
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يعتقد األقباط املسيحيون أن القديس ماركوس املبرش
اإلنجيىل قد اىت بتعاليم السيد املسيح إىل مرص ىف القرن األول
رشع
امليالدى مؤسساً أول جامعة مسيحية ىف مرص .وحني َّ
اإلمرباطور قسطنطني اعتناق املسيحية ىف بدايات القرن الرابع
امليالدى ،اعتنق عدد أكرب من املرصيني الديانة الجديدة ،التى
وعدت املستضعفني واملظلومني بأجر أبدى .منذئذ احتفظت
مرص بتعداد مسيحى كبري ،يرتكز الكثري منه ىف أسيوط وىف
وسط البالد.

ويعتقد املسيحيون من أقباط مرص أنهم سكان البالد األصليون ،بأنساب وأصول تغوص عميقاً ىف
ماىض الوطن .وحني وصل العرب إىل مرص ىف منتصف القرن السابع وجدوا مجتمعات مسيحية
راسخة التكوين فأشاروا الحقا إىل األرض التى فتحوها بـ“دار ال ِجبْط” ،أى بالد املرصيني.

شكل  :54كرسة من آنية
نص قبطى
فخارية عليها ّ
إليصال بيع نبيذ ،وادي رسجة،
املتحف الربيطاىن.
)(EA55788

شكل  :55بورتريه لرجل
عىل األرجح ريس العامل.
من أرشيف حفائر وابحاث
 1913/1914العرص البيزنطى
للمتحف الربيطاىن.
)(Ar.719 AES
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الصفحات السابقة شكل :53
لوحة بألوان املاء لكنيسة
الصخرة يف وادى رسجة .س.
و ووترهاوس ،1920 ،أمناء
املتحف الربيطاىن.
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ميني شكل  :56حامل
لزجاجات املياه من الحجر
الجريى بنقوش زينة وقناع يف
املنتصف ،وادى رسجة ،القرن
السابع -القرن الثامن ،املتحف
الربيطاىن( .املتحف الربيطاىن
(EA1788
شكل  :57جزء مكسور من
مشط خشبى ،وادي رسجة،
القرن الخامس -القرن
السابع ،املتحف الربيطاىن.
)(EA72601
شكل  :58زلعة من الفخار،
وادي رسجة القرن الخامس
 القرن السابع ،املتحفالربيطاىن(EA73196) .

وتأىت كلمة “ ِقبْط” من “جبت” ،وهى معالجة عربية من القرن الثامن لكلمة “أيجيبتوس” اليونانية،
املشتقة ىف حد ذاتها من كلمة “هيكابتا” ،االسم القديم ملنف ،موطن إله مرص الراعى الرئيس
“بتاح” .إن اللغة القبطية ،ىف واقع األمر ،مرتبطة من منظور فقه اللغة التاريخى بلغة عرص األرس
الفرعونية .وبنهاية القرن السادس /بداية القرن السابع امليالدى ازدهرت اآلداب باللغة القبطية وما
تزال اللغة املستخدمة ىف القداس الكنىس القبطى تقدم لنا تلميحات عن لغة األقدمني (شكل .)54
ومثة اعتقاد ىف العقيدة القبطية أن العائلة املقدسة (املسيح والعذراء مريم ويوسف النجار) قد
زارت أسيوط حني فرت من بيت لحم بعدما هدد حياتها هريودس األول ،ملك يهودا الذى عينه
الرومان .وقد احتمت العائلة ىف كهف أعىل التل يطل عىل النيل ىف درنكة ( 30كيلو مرتا ً جنوب
أسيوط) ،وهى محطتهم األخرية ىف مرص قبل عودتهم لفلسطني بعدما تلقوا األخبار مبوت هريودس.
ويظل الدير الذى أنشئ الحقا ىف درنكة مقصدا ً هاماً للحجاج املسيحيني.
وكام ك َّيف املسيحيون مقابر الجبانة كمالذات آمنة وأماكن للعبادة ،فقد نشأت املجتمعات ىف أقسام
من الجبال حيث كانت األحجار تقتلع ألغراض البناء .وقد بدأت أعامل التحجري (تقليع الحجارة) ىف
الدولة القدمية واستمرت حتى نهاية الدولة الحديثة .وقد شكلت التجاويف الغائرة ىف جانب الجبل
(ما يعرف ب :املحاجر ذات املمرات) خلفية وادى رسجة ،وهو مجتمع مسيحى يبعد  25كيلومرتا
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عن جنوب أسيوط (شكل  .)53وكان وادى رسجة أحد املجتمعات التى يعود تاريخها إىل القرن
السابع امليالدى والتى استوطنت األقسام التى اقتلعت حجارتها من الجبال املمتدة إىل غرب النيل.
وقد قطع اندالع الحرب العاملية األوىل أعامل تنقيب ىف وادى رسجة أجراها عامل اآلثار الربيطاىن
رﯿﭽينالد كامبل توماس ( )1914-1913ومل يعلَن بشكل كامل عن األشياء التى وجدها .بيد أن
املتحف الربيطاىن لديه  2800قطعة كان توماس قد جمعها (أشكال  )60 ،56-58 ،54باإلضافة إىل
توثيق موسع للمجتمع هناك يتضمن تصاميم معامرية ولوحات بألوان املاء وصور فوتوغرافية (شكل
 .)59إن هذه املجموعة املميزة ،والتى تتم دراستها حاليا ،ستعمق من فهمنا لتلك الفرتة من تاريخ
مرص التى شهدت دخول اإلسالم ،لكن ظلت فيها املسيحية ديانة ألغلب املرصيني.

تحد شجاع
يبدأ التقويم القبطى ىف عام  284بعد امليالد ،ىف ذكرى آالف املرصيني الذين لقوا حتفهم خالل حكم
اإلمرباطور الروماىن دقلديانوس لرفضهم أن يغريوا عقيدتهم .وكان ألسيوط نصيبها من الشهداء
الذين رفضوا تبجيل اآللهة الرومانية .وقد بدأت الرهبنة ىف مرص بنهاية القرن الثالث امليالدى ،إذ
الذ املسيحيون بالصحراء هرباً من االضطهاد وسعيا لالستنارة الروحية .لكن بعد أن تحول اإلمرباطور
قسطنطني األول إىل الديانة املسيحية عام  ،312صار التعبري عن العقيدة آمنا من خالل بناء
الكنائس واألديرة.
شكل  :59أعامل تنقيب قام
بها آر .كامبل تومسون يف
وادي رسجة ،منظر تجاه
الجنوب الرشقي– 1913 ،
 ،1914املتحف الربيطاىن.
)(AES Ar.712
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شكل  :60قالدة صدرية من
الذهب ،يقال إنها من أسيوط،
بدايات القرن السابع ،املتحف
الربيطاين)1916 ،0704.1( .

وطوال الفرتة البيزنطية (التى بدأت عام 330م ،حني حول قسطنطني األول عاصمة االمرباطورية
الرومانية إىل ما يعرف اآلن بإسطنبول) تجذر مسيحيو أسيوط ىف بنية املجتمع ،منشئني أديرة
للرهبان وأخرى للراهبات .كانت تلك املجتمعات الدينية املكتفية ذاتياً بشكل كبري تقايض
السلع مع القرى املجاورة ىف مقابل العون الطبى والروحى وىف أوقات االضطرابات (شكل )60
قدموا املالذ اآلمن ملن يحتاجون إليه .وىف منتصف القرن الخامس حني تعرضت أسيوط لهجوم
“البليميني” من النوبة ،وجد الناس امللجأ اآلمن ىف الدير األبيض بسوهاج الذى يبدو كقلعة
حصينة (بنى عام  445م).
وقد شيد هذا البناء املهيب الذى يبعد  100كيلومرتا ً عن جنوب أسيوط ،من الحجر الجريى ليشبه
املعابد الفرعونية ،وبناه رئيس دير يدعى شنودة عاش ىف الفرتة من 385م وحتى 465م .وكان هذا
الدير مبثابة رابطة لألديرة تضم ما يقرب من أربعة آالف من الرهبان والراهبات الذىن توزعوا ىف
عدة مجتمعات دينية منفصلة عىل التالل املرشفة عىل طرف السهل الفيضاىن لنهر النيل .وجمع
شنودة ،الذى كان كاتباً وافر اإلنتاج ،سريا ً شاملة عن حياة التنسك األوىل ىف املنطقة.
وكام كان ملرص مكانة رائدة ىف تطوير املسيحية األرثوذوكسية ،كان ألسيوط كُتابها ومفكروها
الدينيون املهمون .ىف القرون األوىل للمسيحية ،كان أحد املواضيع األكرث جدالً هو كيفية فهم السيد
املسيح كإله وبرش ىف ذات الوقت .وكان رأى ديوسقورس ,بطريرك اإلسكندرية هو نفس الرأى
الذى اقرتحه أوطاخى حواىل سنة  448م ،وهو راهب رفيع املقام من القسطنطينية ،والذى قال بأن
املسيح مل تكن له سوى “طبيعة واحدة” تجمع بني البرشى و اإللهى.
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وقد قرر املسئولون الكنسيون ،الذىن التقوا ىف “مجمع خلقيدونية” ىف سنة  451م ،عكس ذلك ،فقد
ارتأوا أن املسيح قد ُوجِد “ىف طبيعتني” .اختلف معهم ىف الرأى ديوسقورس الذى أعلن أن تفسري
أوطاخى القائل بأن ليسوع طبيعة واحدة هو الحقيقة األرثوذوكسية (املصادقة للدين) ،ىف تحد
رصيح لإلمرباطور ىف القسطنطينية .ولعقود عدة واصل بطريركات اإلسكندرية تحديهم لخلقيدونية،
حتى عام  536حني طلب اإلمرباطور تعيني بطريركات يقبلون بفكرة الطبيعة الثنائية للمسيح .وقد
تم خلع األساقفة الرافضني للفكرة حتى عام 575م عندما اتخذ مسئولو الكنيسة املحليون خطوة
غري مسبوقة بتعيني بطريرك جديد مضاد لخلقيدونية وكان يدعى بطرس.
أضحى ملرص إذن بطريركان ،أحدهام مؤيد للموقف اإلمرباطورى عن طبيعتى املسيح ،واآلخر بطرس
الذى عارضه .وبدأ بطرس ىف تعيني أساقفة جدد ىف أنحاء البالد اتخذوا من األديرة املحلية سكنا،
بعيدا عن املدن الكبرية حيث كان خصومهم يحتلون املناصب .وكانت أسيوط ومحيطها مبا فيه
شاشوتب (وقتها كان اسمها شوتب) أحد أهم ثالثة مراكز لهذه التطورات ،إىل جانب اإلسكندرية
وقفط ،ىف صعيد مرص.
وىف عهد داميان ( )577 – 606خليفة بطرس ،بدأ جيل جديد من األساقفة يؤلفون األطروحات
الدينية واملواعظ وسري القديسني ،وقد كتب بعضها باللغة القبطية وبعضها باليونانية .كان أسقف
أسيوط ،قسطنطني ،مساهامً بشكل كبري ىف هذه الكتابات ،ومركزا عىل حيوات القديسني الذىن يتم
االحتفاء بهم ىف املقامات الريفية عرب إقليم أسيوط .وقد عمل وزمالؤه من األساقفة عىل خلق كيان
من األعامل الدينية أدى دور املجيز الرشعى لرؤيتهم الخاصة بكنيستهم كحارسة أصيلة للامىض
املسيحى ىف مرص.

الحياة ىف الجبانة
ىف سنى املسيحية األوىل ،التجأ أفراد الدين الجديد إىل جبانة الجبل الغرىب بأسيوط وإىل جبانة دير
ريفا ،متخذين من املقابر أماكن للخلوة أو مساكن بسيطة (شكل  .)23وقد ألصقوا طبقة خشنة
من الجص الطينى بالجدران التى كانت مزينة بالصور والنقوش الفرعونية ،ىف محاولة إللغاء ما ارتآه
املسيحيون ماضياً وثنيا .بل لقد تركوا ،بدالً عن ذلك ،رسوماً وصلبانا لتخليد ذكرى صلب املسيح
بالحرب األحمر عىل طول الجبانة .وقد بنى مسيحيو أسيوط ديرين عىل األقل ىف جبانة الجبل الغرىب،
دير امليتني ودير العظام واللذان مل يتبق منهام سوى أطالل من الطوب الطينى.
كان دير امليتني ،الذى يقع فوق رضيح الواىل األسيوطى ﭽيفاى حاىب األول ىف الجزء السفىل من
الجبل (شكل  ،)61محاطاً مبدافن رثة تبني حالة الفقر املدقع التى كان عليها املجتمع املسيحى.
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شكل  :61دير امليتني ،الجبل
الغرىب ،2014 ،فريتس بارتل.
مرشوع أسيوط.

كانت الجثامني ،التى دفنت عاد ًة بال توابيت ،ملفوفة بالقامش ومربوطة بالحبال ،وقد دفن األطفال
الصغار ىف أوعية فخارية .وىف الجهة الشاملية من الجبل توجد كومة أخرى من األطالل املسيحية،
وتسمى كذلك بدير امليتني ،تحتوى عىل مقربتني تم تحويلهام إىل كنائس صغرية قرب القرن السادس
أو السابع ومزينتان بصور مسيحية من ضمنها مالك مجنح وصورة للمسيح وهو يحمل كتابا عليه
كلمتا “النور” و“الحياة” .تم توثيق الكنيستني ىف سنة  ،1908لكن القليل من الرسم قد بقى.
أما أطالل دير العظام فتقف عىل قمة هضبة الجبل الغرىب؛ حائط من الطوب الطينى يضم كنيسة
وسكنا للرهبان ومباىن أخرى صغرية وخزان للمياه ،ويحيط بالحطام مدفن به حواىل ألف وأربعامئة
مقربة محفورة ىف الرمل ومقتطعة جزئياً ىف صخر األرض (عادة بطول مرتين وعرض  70سنتيمرت)
كان كل منها يحمل جثامنا أو أثنني ،أحياناً ىف توابيت بحلقات حديدية عىل كل ركن لسهولة
الحمل ،وأخرى ملفوفة وحسب بحصري من سعف النخيل .وتكفن املوىت برداء داخىل من الحرير
تحت قامش من الكتان األبيض مطرز بالحرير األزرق عىل الحواف ومرسوم عليه صليب بلون
الزعفران (برتقاىل مائل إىل الصفرة) .بعض النسوة ارتدين الحلقان ىف نعوشهن ،وأخريات دفن
مبشط خشبى أسفل رؤوسهن.
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وقد ذكرت كتابات منقوشة عىل جرة عرث عليها ىف دير العظام بتاريخ  1156اسم املوقع ك “أبا (أى
األب) يوحنا الذى من ليكوبوليس” ،رابطة إياه بالراهب الذى أسمى نفسه ب “رجل فقري” .كان
يوحنا ،الذى ولد ألب أسيوطى يعمل نجارا ً ،وتاريخ ميالده بالتقريب سنة  320/310وتاريخ وفاته
بالتقريب  ،395/394قد سافر شامالً إىل دير وادى النطرون ليدرس أصول الرهبنة ،ناذرا نفسه
لحياة العزله ،لحياة من الفقر والتعبد وخدمة الرب .وبعد دراسته ىف األديرة األخرى ،عاد يوحنا إىل
أسيوط حيث عاش كناسك ىف الجبل الغرىب ،يستقبل أناساً قليلني وحسب ويحيا عىل نظام غذاىئ
هزيل من الفاكهة.
وملا اشتهر بالعرافة والقدرة عىل التنبؤ بحجم فيضان النيل السنوى وما تطرحه الحقول وفقاً لذلك
من محاصيل ،فقد جابت شهرة يوحنا آفاق صعيد مرص وما عداه .وكان اإلمرباطور ثيودوسيوس
يستشريه ىف أمور الدولة وقيل إن يوحنا تنبأ بانتصار اإلمرباطور عىل منافسيه عىل عرش
القسطنطينية .وقد يكون دير العظام هو “دير الجبال السبعة” الذى ذكره املؤرخ العرىب املقريزى.
إن كان كذلك ،فقد تم نهبه وتدمريه ىف عام  ،1418بحسب روايته.

مراجع
وفرت األوراق البحثية التى سيىل ذكرها الخلفية لهذا الفصل وهى التى قدمت ىف “املؤمتر السنوى
لعلم املرصيات للمتحف الربيطاىن ،أسيوط عرب الزمن ،الرصاع والثقافة ىف مرص الوسطى20 – 21 ،
يوليو  :“ 2017فيليب بوث ،جامعة أوكسفورد“ ،أسيوط ،مقامات ألرضحة ريفية ،وصعود الكنيسة
القبطية “ وآن – كاثرين جابل ،جامعة برلني الحرة “ ،الوالية الحادية عرشة لصعيد مرص :إلقاء ضوء
جديد عىل جارة مه َملة ألسيوط” .أتت معلومات أخرى من يوكيم كال ىف “ أسيوط القدمية ،الرتكيب
األول بعد ثالمثائة عام من األبحاث ،ﭬايسبادن ”2007 ،وإليزابيث ر .أوكانيل ،ومن أعامل تنقيب
كامبل تومسون  1913/14ىف وداى رسجة ومواقع أخرى ىف “دراسات املتحف الربيطاىن ىف مرص
القدمية والسودان القديم “ .21 )2014( :121-92
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مصري حصن روماىن

شكل  :62غرفة بنظام تسخني
تحت األرض لحامم روماىن،
 ،2014روزانا برييلىل.

عادة ما استفادت املجتمعات الرهبانية األوىل من األبنية املوجودة حولها إلقامة مراكز للدرس
والعبادة ،احياناً ىف بقايا املقابر واملعابد .لكن العدالة األدبية قد تحققت عندما احتل الرهبان
حصناً رومانياً مهجورا ً (كاسرتا :معسكر روماىن) بنى باألساس إليواء الجنود الذين ذاق عىل أيديهم
مسيحيو مرص شتى صنوف العذاب .وقد استخدم الرومان هذه الثكنة العسكرية ،التى تقع ىف
منقباد عىل بعد سبعة كيلو مرتات ونصف من شامل غرب أسيوط ،ىف القرن الثالث حتى القرن
الخامس ،وقد ظلت خاوية عىل عروشها لحواىل قرن من الزمان قبل أن تتحول إىل دير (القرن
السادس – القرن الثامن) .كان بالثكنة املسورة التى بلغ حجمها حجم مدينة صغرية ( 92ألف
مرت مربع) حامم عمومى ساخن شاسع املساحة (ثرمى) ،ومعسكر إلقامة الجنود ،وبناية ضخمة
عرفت ب “قرص” الثكنة العسكرية تعود ألواخر القرن الثالث – بدايات القرن الرابع تم إعادة
توظيفها ككنيسة.
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شكل  :63لوحة للسيدة
العذراء ،منقباد،2014 ،
روزانا برييلىل.

وقد وجدت كتابة عىل املوقع بالخط الكوىف تقول“ :أتينا إىل دير أىب نفار” ىف إشارة إىل القديس
أُنوفريوس الذى كان ناسكاً جابت شهرته املبجلة آفاق مرص والنوبة وبيزنطة وإيطاليا من القرن
السادس حتى القرن السابع امليالدى ،وقد ساد االعتقاد بأنه قد اتخذ من منقباد مالذا ً له .والقليل
الذى نعرفه عن هذا القديس وصل إلينا عن طريق ما رواه بافنوتيوس ،وهو حاج قد التقى
أنوفريوس ىف الصحراء املرصية .دخل أنوفريوس ،الذى عاش ىف القرن الرابع ،إىل دير قرب قرية
األشمونني وأمىض العقود الستة أو السبعة التى تلت ذلك هامئا عىل وجهه ىف الصحراء .وعادة ما
كان يظهر ىف لوحات العصور الوسطى ىف الغرب بلحية تصل حتى قدميه مرتدياً مئزرا لسرت العورة
صنع من ورق األشجار.
وحني قام الفريق اإليطاىل – املرصى ىف سنة  2011مبعاينة بقايا دير “أبا نفر الناسك” كام يعرف
محلياً ،وجد بوابة ضخمة عىل الجانب الرشقى ،مدخالً آخر إىل الجنوب الغرىب ،بنايات استخدمت
للسكنى ،كنائس ،وقاعات عامة للطعام ،ومثة مبنى ذو طوابق متعددة وجدران هائلة رمبا يكون
قد تم استخدامه كملجأ حني تعرض الدير لهجامت البدو الرحل التى اتسمت بالسلب والنهب.
أما الجدران والسالمل وبعض األرضيات فقد تغطت بطبقة كثيفة من الجص األبيض الذى تم صقله
ليعطى ملعة تشبه الحجر الجريى وتحتها ،ىف بعض الحاالت ،طبقة أقدم من الجص األحمر .كثري من
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الجدران احتوت عىل كوى بالجص األحمر مرسوم عليها رسوم هندسية ونباتية ،ومنمقة بعنارص
زخرفية من الحجر الجريى.
وقد كشفت عمليات التقىص للموقع من قبل علامء اآلثار املرصيني والتى أجريت من عام 1976
حتى  2010عن عديد من القطع األثرية من ضمنها مناذج ىف هيئة سليمة من الفخار املزخرف،
وشواهد للقبور القبطية ،وعمالت من كل من العصور الرومانية والبيزنطية واإلسالمية .وسوف
تفيد نتائج الدراسات امليدانية التى يجريها حالياً الفريق اإليطاىل – املرصى ىف تعميق فهمنا لألدوار
التى لعبتها تلك املنشآت العسكرية من العرص الروماىن املتأخر وآثار املجتمعات املسيحية األوىل ىف
التاريخ الرثى ذى الطبقات املتعددة إلقليم أسيوط.

مرجع
روزانا برييلىل ،جامعة “جامعة نابويل الرشقية ىف “موقع منقباد ،من معسكر روماىن إىل دير
مسيحى” وهى الورقة البحثية التى قدمت ىف “املؤمتر السنوى لعلم املرصيات للمتحف الربيطاىن”،
يوليو .2017 ، 21-20
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ىف مناطق كثرية من العامل ،تعترب أحداث عمرها ال يزيد عن مائة
سنة تاريخاً قدمياً .أما بالنسبة ألسيوط ،املدينة التى صمدت
ألربعة آالف عام ،مع تغيريات ىف حبكة قصتها ال حرص لها
وتطورات عىل طول الطريق ،فإن القرن أو القرنني الفائتني لهام
مبثابة البارحة .وفيام كتب الكثري عن القاهرة واإلسكندرية ،فإن
إسهامات أسيوط ىف قصة هذا الوطن تبدو كذلك جوهرية ىف
فهمنا لشخصية مرص .ويلقى املسح املوجز للقرون الحديثة فيام
يىل الضوء عىل تطور املدينة واإلرث امللموس لقاطنيها.

أرض متنازع عليها

غدت مرص مقاطعة عثامنية ىف عام  1517م ،حني دحر جنود أسطنبول بقيادة السلطان سليم األول
املامليك الذين حكموا مرص وسورية .لكن املامليك (من متت تسميتهم “بامللوك العبيد” الذين
انحدروا من الشعوب الرتكية أو من الرشاكسة وتم تدريبهم منذ نعومة أظفارهم ليصريوا فرسانا
ومحاربني) مل يكونوا قد تلقوا رضبة الهزمية القاضية بعد .فقد أدت املناوشات بني املامليك والقوات
العثامنية وبني املامليك وأنفسهم إىل اثارة الفوىض ىف القاهرة ،وغالباً إىل النفي إىل صعيد مرص،
حيثام كانت أسيوط مخبأً مفضالً.
من وجهة النظر الجغرافية تنتمى أسيوط إىل وسط مرص ،لكن من الوجهة التاريخية اعتربت املدينة
حدا فاصالً بني مرص السفىل ىف الشامل (باتجاه تيار النهر) ومرص العليا ىف الجنوب (ضد التيار).
وىف زمن املامليك كانت أسيوط املركز اإلدارى لكل من مرص الوسطى ومرص العليا ،التى عرفت
ايضاً بالصعيد .وفيام أحكم الوالة العثامنيون قبضتهم عىل مرص الوسطى ،كان الصعيد شوكة ىف
جانبهم كإقليم متمرد يهيمن عليه البدو ،وخاصة الهوارة ،وهي قبيلة أمازيغية من شامل غرب
أفريقيا متادت ىف تجاهلها ألية سلطة عداها .وقد استغرق األمر وقتاً طويالً حتى ُعني ىف عام 1576
وال عثامىن ىف جرجا ( 140كيلومرتا جنوب أسيوط) العاصمة الفعلية لإلقليم .وقد قسم العثامنيون
ألغراض إدارية– صعيد مرص إىل عرشين مقاطعة ،لكل منها “كاشف” يقدم التقارير إىل الواىلويتوىل جباية الرضائب.
وعىل مدار القرن السابع عرش ظلت أسيوط بلدة إقليمية خاملة .كان هناك بضعة تجار ،إال أن
املهمة األساسية كانت الفالحة وصناعة وصباغة الكتان ،القامش الذى تم تقدير قيمته من قديم
الزمن .كان القامش املنسوج من نبتة الكتان املزروعة محلياً واملصبوغ باألزرق يعترب أنيقاً (عىل
املوضة) سواء ىف اإلقليم أو ىف األسواق القاهرية .وبينام يظل تاريخ بداية إنتاج النسيج ىف اسيوط
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بقايا سد ،أسيوط،2016 ،
ماتيس كاسيتشنيك.
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مبهامً ،فإن األقمشة الرفيعة ،مبا فيها الصوف،
كانت تصنع وتصدر منذ القرن الثامن عىل أقل
تقدير واستمر إرسال الكتان إىل القاهرة حتى
منتصف القرن التاسع عرش.
وإىل جانب القمح والشعري والقصب والفول
والعدس والذرة التى كانت علفاً للحيوانات ،فقد
زرع الخشخاش ىف منطقة أسيوط ومنه صنع
األفيون ،وهو عالج طبى قديم (شكل  .)65وىف
أسيوط ،وشطب ،وبضع بلدات أخرى عىل خط
النيل تم بناء املستودعات (الشونة) لتخزين
كميات املنتوجات الزراعية املخصصة كرضيبة
قبل الشحن إىل القاهرة (باتجاه مجرى النهر).
وبدخولها القرن الثامن عرش ،كان نجم أسيوط
ىف صعود نسب ًة لوفرة إنتاجها الزراعى وتجارتها
املتجددة مع ماملك السودان .وتكون تعداد

شكل  :65بائع أفيون وزبائنه
ىف إحدى أسواق أسيوط،
ألوان ماء ،وليام جيمس مولر،
 ،1839املتحف الربيطاىن.
)(1878.1228.124
شكل  :66قلة من الفخار
مطلية باللونني األزرق والبنى،
أسيوط ،أوائل القرن العرشين،
املتحف الربيطاين.
)(AF1981,14.17

سكان املدينة (ىف حدود  12,000نسمة) من
مثانني باملائة من املسلمني وعرشين باملائة من
األقباط .كان تجار أسيوط من املسلمني ،كذا كان
املراكبية والنساجون والسقاءون .أما املسيحيون
فعملوا كمحاسبني وصياغ ذهب وصانعى شموع
باإلضافة إىل امتالك كروم العنب وبيع النبيذ.
ويشري املؤرخون إىل القرن الثامن عرش ك “قرن
البدو العظيم” ىف صعيد مرص حيث دحر
أصحاب األمر والنهى من
زعام ُء قبيلة الهوارة
َ
العثامنيني ،متخذين من عاصمتهم فرشوط48 ،
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كيلومرتا جنوب جرجا ،مقرا ً لعملياتهم .وىف أواسط القرن الثامن عرش أسس الشيخ هامم يوسف
حكامً شبه ذاىت ،متحكامً ىف تحصيل الرضائب من أسيوط إىل أسوان إضافة إىل خطوط التجارة ذات
الربح العاىل بني صعيد مرص والسودان وبني قنا وميناء القصري عىل البحر األحمر.
وقد بنيت عدة مساجد جديدة ىف أسيوط إبان هذة الفرتة ،باإلضافة للسوق السلطاىن لتجارة
الغالل .وخارج أسوار املدينة الحصينة ،كان مثة سوق أخر ىف أيام اآلحاد عرض فيه الحرفيون والتجار
منتجات محلية كاألقمشة واألفيون والفخاريات (شكل  )66وانترشت املنتجات الشامية واألوروبية
املجلوبة من القاهرة كام انترشت السلع املستوردة التى أىت بعضها من أماكن قاصية كالهند عرب
خط القصري التجارى  .وقد أحرضت القوافل القادمة من السودان معها كل صنوف السلع املرغوبة
وكان أقيمها عرشات اآلالف من الرجال والنساء الذين بيعوا كعبيد.
ثم انتهى ذلك الفاصل البدوى ىف الصعيد ىف عام  1769حني قام الزعيم اململوىك عىل بك الكبري
بخلع الواىل العثامىن ىف القاهرة وتوىل مقاليد السلطة ىف الصعيد بعد موقعة حاسمة قرب أسيوط
ذات األهمية االسرتاتيجية.
من بعدها أىت الفرنسيون ىف عام  1798تحت قيادة نابليون بونابرت الذى كان يحلم باختصار
طريق التجارة إىل آسيا عرب ممر ماىئ سيعرف الحقاً بقناة السويس .أعجب أعضاء بعثة نابليون
باملعامر العتيق ىف أسيوط وخلبت لبهم أيكات النخيل وبساتني املشمش والتني والرمان واملوالح
ىف شامل املدينة (شكل  .)67وقد استوىل جنوده الذين أحسن تسليحهم بسهولة عىل أسيوط
 ،لكن السيطرة عىل الفالحني ىف الصعيد ،الذين أرهقهم النفوذ األجنبى ،بدت أمرا ً غري هني.
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شكل  :67منظر ل “السيوط
أو أسيوط “ ،إحدى ثالث
دراسات للوحة رقم 30
من كتاب دومينيك ڨيڨان
دينو “رحلة ىف دلتا وصعيد
مرص إبان حمالت الجرنال
بونابرت”(باريس،)1802 ،
املتحف الربيطاىن.
)(C.1836,0109.32
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فشل الفرنسيون ىف إخضاع اإلقليم ،وبعد ثالث سنوات اضطر
الربيطانيون ،الذين كانت لهم أطامعهم الخاصة ىف مرص ،نابليون
إىل املغادرة.

صحوة
ىف عام  ،1801وبينام تحاربت الفرق اململوكية والعثامنية عىل
سيادة اإلقليم ،رضب أسيوط طاعون عضال مل يرتك سوى النذر
اليسري من أهلها عىل قيد الحياة .وىف  ،1809أرسل الواىل العثامىن
الجديد ،محمد عىل( ،الذى تم تعيينه عام  )1805ابنه ابراهيم
الستعادة النظام هناك ،فتغريت مصائر املدينة مرة أخرى.

شكل  :68لقاء مع ممثىل
وزارة اآلثار ىف الوكالة ،أسيوط،
 ،2016ماتيس كاسيتشنيك.

شكل  :69قلة عىل هيئة ديك،
أسيوط ،املتحف الربيطاىن.
)(AF1981,14116

اتخذ ابراهيم ذو العرشين ربيعاً من أسيوط مقرا ً لهُ ،منشئاً محل
إقامة مهيباً قرب بوابة املدينة وﭬيال ىف ميناء املدينة (الحمراء)
حيث كان له مرساه الخاص .وكإدارى ماهر وقائد عسكرى
ترك إبراهيم بصمته عىل املدينة مؤسساً ديواناً للحكم تدار
فيه البريوقراطية املتضخمة وميداناً فسيحاً باملدينة يتجمع فيه
الجنود ويقدمون العروض لنيل إعجاب عامة الشعب.

شكل  :70فوهة غليون من الطمى األسود املحروق ،أسيوط،
منتصف القرن التاسع عرش ،متحف فيكتوريا وألربت.
)(C.83-1957
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جعل حضور إبراهيم من أسيوط عاصمة للصعيد ،لكن الوجاهة التى اكتسبتها املدينة حديثاً
صادفتها سيطرة حكومية أشد وطأة .فبمعزل عن تحصيالت الرضائب الصارمة ،حددت الدولة أسعار
كل منتجات اإلقليم ،مام خفض من أرباح املزارعني والتجار.
وإضافة إىل املال ،احتاج محمد عىل إىل العاملة للوصول إىل غايتة ىف تحديث البالد .فقد أرسل
ابنه ابراهيم ىف عام  1820إىل النوبة والسودان ليهزم امللوك املحليني ويؤمن مددا ثابتاً من العبيد
لتدعيم صفوف الجيش .وحني مل يكف عددهم ،بدأ ابراهيم ىف تجنيد الفالحني .ولتدريب املجندين
الجدد املتقاعسني ،استوظف محمد عىل قائدا ً عسكرياً فرنسياً هو سليامن باشا الفرنساوى
(اسمه األصىل ﭽوزيف أنتيلم سيف) الذى عمل جنباً إىل جنب مع حرس الحاكم الخاص من
املامليك .تصاعد التوتر وىف عام  1824مترد مزارعو قنا لكنهم عوقبوا عىل ذلك رسيعاً واستمرت
عملية التجنيد.
كانت أسيوط ىف بداية حقبة اقتصادية جديدة ،فأنشئت املصانع إلنتاج ملح البارود والقطن
والصبغة النيلية .فاألوراق املزهرة لنبات النيلة توفر صبغة كان يعتربها محتلو البالد سابقا من
اإلغريق والرومان غرضاً من أغراض الرتف (وما تزال سلعة حديثة مرغوبة نظرا ً الستخدامها ىف
صباغة رساويل الجينز الزرقاء عىل الرغم من توافر مادة اصطناعية بديلة حالياً) .وقد استجلب
محمد عىل ىف سنة  1816خبريا ً أرمينياً من البنغال ،حيث كانت تنمو أفضل أنواع نبات النيلة ،من
أجل تحسني الصناعة.
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شكل “ :71السيوط ،عاصمة
صعيد مرص”،1857 ،
فرانسيس فريث ،معهد
جريفيث ،جامعة أوكسفورد.

أسيوط ىف املاىض القريب

وقد أسهم الوالة وكبار القوم من املواطنني ىف تجديد شكل املدينة من خالل مسجد ،وحامم
عمومى ،وسوق تجارية مغطاة (بازار قيرصى ،شكل  )68كتلك التى وجدت بالقاهرة ،وهى النامذج
األولية للموالت ىف العرص الحديث .وقد باع تجار أسيوط الكتان والصوف واألفيون والجلود
والفخاريات (شكل ( )69من ضمنها فوهات الغليون التى اشتهرت بها املدينة ،شكل  )70وكذلك
قايضوا السلع السودانية مع التجار القاهريني لقاء سلع من الشام وأوروبا.

شكل  :72قرص “ألكسان
باشا” ىف أسيوط،2017 ،
إلونا ريجولسىك.

وقد بنيت مرافئ (مراىس) جديدة للسفن ىف الحمراء الستيعاب شحنات الطعام ،والسلع األخرى.
وبفضل أعامل البناء املتزايدة ،ازدهرت صناعة الطوب وراج التعامل فيه ،كام ولدت صناعة جديدة
وهى بناء السفن جراء الطلب املتزايد عىل التجارة والسفر عرب النهر .واشتهرت أسيوط ببناىئ سفنها
ومالحيها وأطقمها املالحية وورشها التى تجهز لوازم قوارب الصيد (الدهبيات) واملعديات والصنادل.
وقد ذكر رحالة أمريىك زار أسيوط سنة  1836كيف أن املدينة تحولت إىل جزيرة ىف موسم الفيضان
حيث ترسو املراكب خارج األسوار (شكل .)71
وكان الجرس العلوى الذى يربط أسيوط عىل مدار السنة مبينائها ،الحمراء( ،عىل بعد  2.4كم)
مصفوفا عىل الجانبني بأشجار السنط والجميز.

يوم جديد
كانت أسيوط ىف منتصف القرن التاسع
عرش من ضمن أكرث األقاليم املزروعة
بكثافة ىف مرص .ومبا أنها ضمت أيضاً أكرث
تعداد ريفى ىف املقاطعة فقد أضحت
عاصمة إقليمية مزدهرة وأحد أعمدة
االقتصاد الوطنى .زينت سام َءها أرب ُع
عرش مئذنة ،وإضافة إىل الحقول الخارجية،
كانت املدينة محاطة بالحدائق.
ظلت تحصينات أسيوط القدمية إىل
ٍ
حد ما سليمة ،وقد سورت األحياء ذات
الشوارع التى تبدو كاملتاهات واألزقة
وكانت تتم حراستها ليالً حني كان من
املفرتض أن يحمل العابرون قناديلهم
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الخاصة واحتوت الطبقة العليا عىل عائالت من نسل “الكواشف” (معظمها من أصل ترىك) تليها
طبقة العلامء (دارسو العلوم اإلسالمية) والتجار من كال الجانبني ،املسلم والقبطى .وكمدينة آمنة
ومزدهرة وورعة ،طورت أسيوط من املؤسسات التى تهدف لخدمة املواطنني ونف ِعهم .فقد ضمن
مفتشو املنشآت خضوع األبنية القدمية للصيانة أو عىل أقل تقدير أال متثل خطرا ً عىل العابرين .كام
كان هناك منظامت عاملية ،وروابط للحرفيني ولجان للتجار حددت القيمة السوقية العادلة لألمالك
العقارية باملدينة.
ومع تقدم الوقت ىف القرن التاسع عرش ،واصلت ذُرية محمد عىل مرشوعه التحديثى .فقد تم
تقليع الحجارة بكثافة من جبانة الجبل الغرىب وأعيد توظيف أحجار املقابر الجاهزة للبناء ،والتى
قاومت الزمن آلالف السنوات ،ىف املصانع واملباىن التى تخضع لرعاية حكومية .وىف عام  1866أنشأ
اسامعيل باشا ،حفيد محمد عىل وخديوى مرص ،خدمة بريدية عىل مستوى البالد ورسعان ما كان
ألسيوط مكتبها الربيدى األول .وقد وصلت خطوط السكك الحديدية الوطنية ،التى بدأ إنشاؤها
ىف سنة  ،1851إىل أسيوط لتصلها بالقاهرة ىف سنة  .1874هذه املجهودات وغريها ،مبا فيها قناة
السويس التى افتتحت ىف العام  ،1869كانت رضورية لكن مثنها كان غالياً .فمن أجل السيطرة عىل
القناة كبوابة للتجارة العاملية وكأرسع الطرق إىل مستعمراتها ىف الرشق ،احتلت بريطانيا مرص سنة
 1882وبقيت بها ملا يجاوز السبعني عاماً.
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شكل  :73منظر ملدينة املوىت
بالجبل الغرىب ،2010 ،فريتس
بارتل ،مرشوع أسيوط.
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وفيام تثاقلت الديون من البنوك األوروبية عىل رأس عائلة مرص الحاكمة ،بدأت هذة األخرية ىف
بيع حصص من ممتلكاتها الشاسعة .فاشرتى وجهاء أسيوط ُرقعا ضخمة من األراىض الزراعية ،ومع
بدايات القرن العرشين كانوا قد مألوا ضاحية جديدة بفيالتهم ذات الزينة الساطعة (شك،)72
امللك األثرياء ،الذين نقل بعضهم
وحدائقهم ومقاهيهم ومطاعمهم وفنادقهم .وقد و َّجه هؤالء ّ
أعامله إىل القاهرة أو اإلسكندرية ،ثرواتهم الخاصة إىل نطاق من املرشوعات حدد هيئة البالد
بشكل واضح ىف القرن العرشين.
فعىل إثر الثورة التى قادها ضباط الجيش ىف عام  ،1952أُرِغم فاروق ،آخر امللوك ىف أرسة محمد
عىل ،عىل التنحى عن العرش .وتال ذلك قانون الرئيس جامل عبد النارص لإلصالح الزراعى الذى كان
هدفه إعادة توزيع الرثوات عن طريق مصادرة كم ضخم من األراىض واملمتلكات من مالكيها وم ْنح
رقع صغرية من األراىض للفالحني ،وهو املرشوع الذى مل يكتمل تنفيذه حتى اآلن وما زال الناس
يتبيَّنون نتائجه.
ومتتد أسيوط حاليا من سفح الجبل الغرىب حتى نهر النيل لتغطى ما يربو عىل الكيلومرتات الخمسة
من ضفة النيل الغربية .وتحتضن املدينة ذات النصف مليون ساكن تقريبا أول وأكرب جامعة يف
الصعيد ،كام تُعترب املوطن األصيل ألحد أضخم املجتمعات القبطية يف مرص .وقد تغريت اإلطاللة من
الجبل الغريب بشكل ّبي نظرا ً للتطوير العمراين لكن املشهد البانورامي ما يزال أخّاذا ً (شكل .)73
َ
والجنوب أبسط ٌة من الحقول أطعمت
الشامل
وفيام تتصدر املدين ُة واجه َة املشهد مل تزل تفرش
َ
أجياالً من املرصيني وساهمت يف بناء مرص الحديثة.

مرجعان
تريانس والز“ ،صعود أسيوط كعاصمة إقليمية لصعيد مرص يف العصور الحديثة (القرنان الثامن عرش
والتاسع عرش)” ،وهي ورقة بحثية قدمت يف مؤمتر املتحف الربيطاين“ :أسيوط عرب الزمن ،الرصاع
والثقافة يف مرص الوسطى 21-20 ،يوليو ،”2017 ،ويوكيم كال“ ،أسيوط القدمية :الرتكيب األول بعد
ثالمثائة عام من األبحاث” ،ڨايسبادن.2007 ،
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ثقافة ال ِفالحة النابهة
لطاملا ارتبطت أقدار مرص بنهر النيل ،فأصبغ فيضانه السنوي الرشعية عىل الحكام يف أوقات الرخاء
وامتحن عزميتهم يف السنني العجاف يف وقت الجفاف .وقد كانت الغالل ومواد الغذاء األخرى يف
املايض مبثابة األجور لأليدي العاملة ،وشُ ّحها ،إن كان املحصول فقريا ً ،كان من املحتمل أن يؤدي إىل
كل من املجاعة والتمرد .وفيام وفّر النيل مصدرا ً كافياً للرشب لتعداد البالد الصغري ،كان التخطيط
مطلوباً لضامن إنتاجية املحاصيل .وك ُر ّواد يف مجال الهندسة الهيدروليكية (املائية) ،ط ّور املرصيون
أنظم ًة للري مستخدمني القناطر والقنوات (الرتع) والسدود املائية والتي تم نرشها عىل امتداد
البالد ،مبا فيها حقول أسيوط الرسوبية ذات الرتبة الغنية.
وقد كانت إدارة شئون املياه ت ُعترب أمرا ً بالغ األهمية حتى لقد أىت ذكرها يف النصوص الجنائزية
الفرعونية مثل “كتاب املوىت” حيث ت ُعطى تعليامت للموىت بإبراء ذمتهم من كل الخطايا ،مبا فيها
إهدار املاء أو التدخل يف توزيعه العادل“ :مل أُح ّول مجرى املاء يف موسمه ،ومل أَبْنِ سدا ً عىل مياة
جارية”( ،تعويذة .)125
والسد املايئ هو عبارة عن حاجز يحتوى مياه الفيضان لحامية األرض أو يعيد توجيه املاء عرب قنوات
صنعها اإلنسان بغرض الرصف أو الري .وقد تكون هذه الحواجز املائية مزودة بسدود كبرية للتحكم
يف كمية رسيان املاء يف أوقات معينة .وكان املحليون عادة ما يتولون أمر التحكم يف أنظمة الري،
كتلك السدود “البلدي” التي بَ َنتْها وأدارتها املجتمعات الريفية.
وقد وصف أبو املكارم ،القس القبطي واملؤرخ ،يف سنة  1200ميالدية ،فدادين أسيوط التي بلغت
واحدا ً وثالثني ألفاً ،لتمثل أكرب رقعة زراعية يف مرص ،قائالً“ :ما من بطانة من طمي النهر أفخر من
هذه عىل وجه البسيطة ...وال أزىك منها رائحةً ”.يف هذا الوقت
تقريبا ،انخرطت الدولة يف البنية التحتية للري .فكانت السدود
العامة (السلطانية) يتم تصميمها وصيانتها من ِقبل الدولة،
متمثلة يف الحاكم اإلقليمي بالتعاون مع القرى املجاورة.
وقد يكون الجرس ،أو الطريق العلوي الذى يصل أسيوط مبينائها
(الحمراء) ،سدا ً مائيا قدميا واصل طريقه من الجهة الغربية
للمدينة حتى سفح الجبل الغريب .ورمبا تبدو أجزاء من هذا السد
الذى وصل الرشق بالغرب مامثلة لتلك التي ذكرها املؤرخ شمس
الدين السخاوي الذى أشار إىل أن السلطان اململويك املنصور فخر
الدين عثامن ابن جقمق (الذى حكم البالد من سنة  1438حتى
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شكل  :74قنطرة قرب
ميدان مجذوب ،وسط
املدينة بأسيوط،2016 ،
إلوانا ريجولسىك.

أسيوط ىف املاىض القريب

 )1453قد بنى أو َر ّمم السد “من الجبل حتى النهر”.
وكان مثة قنطرة متداخلة مع جزء من السد بالقرب
من “باب املجذوب” ،بوابة املدينة الرشقية ،ليجري
املاء من تحتها.

شكل  :75بقايا سد ،أسيوط،
 ،2016ماتيس كاسيتشنيك.

وقد تم توثيق سد سلطاين يف أواسط القرن السادس
عرش امتد لحواىل عرشة كيلومرتات مبوازاة النيل ،بادئاً
من جنوب شطب بعدة كيلومرتات ومنتهياً يف الجانب
الرشقي من أسيوط .ويف أواخر القرن السابع عرش،
تكونت شبكة الري يف املنطقة من سدين منيعني،
أحدهام عكس التيار يف “أبو تيج” واآلخر باتجاه التيار
يف أسيوط وبينهام العديد من السدود “البلدية” والتي
أدى اختفاؤها يف بدايات القرن التاسع عرش إىل تحويل املنطقة بني اسيوط وأبو تيج إىل بركة هائلة
(حوض الزنار) ،وقد تشكل هذا الحوض الجديد حول البلدات ذات االرتفاع الطفيف وهي درنكة
وريفا وشطب يف موسم الفيضان وكان ال يزال يستخدم يف أغراض الري يف بدايات القرن العرشين.
وقد أقيمت السدود الطولية ،تحت حكم محمد عىل ،بطول النيل للتحكم يف مياه الغمر باألرايض
الزراعية املجاورة .وقد عكست املجهودات والتكاليف املبذولة يف بناء وصيانة هذه املنشآت األهمية
التي أولتها الدولة لتأمني إنتاجية األرايض .وعىل نفس النهج سار الربيطانيون الذين احتلوا مرص يف
عام  ،1882حني استثمروا بقوة ىف بنية الرى التحتية ،مصممني نظاما من السدود النيلية امتد من
سد أسوان ( )1902حتى الدلتا ،مبا فيه سد أسيوط األول الذى انتهى بناؤه أيضا ىف عام .1902
وبسبب بناء السد العاىل ىف أسوان (انتهى بناؤه ىف عام  )1970فقد فاض النيل للمرة األخرية ىف سنة
 ،1964ليضع حدا لدورات زراعية سادت آلالف السنني .والطريق الزراعى اليوم الذى يسري مبحاذاة
ضفة النيل الغربية يتبع مسار السدود القدمية ،للتذكرة باأليام التى أوليت فيها األهمية القصوى
إلدارة األرض وموارد املياه وهو ما كان كذلك مؤرشا ً عىل الحكم الرشيد.

مرجع
نيكوالس ميشيل ،املعهد الفرنىس لعلوم االثار ر الرشقية ) (IFAOبالقاهرة “إدارة املاء منذ عرص
املامليك حتى العصور الحديثة” وهى ورقة بحثية قدمت ىف مؤمتر املتحف الربيطاىن “أسيوط عرب
الزمن ،الرصاع والثقافة ىف مرص الوسطى”  21-20يوليو .2017
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الرابط السوداىن
شكل  :76سوق أسيوط،
 ، c.1880جي زانجاىك ،معهد
جريفيث ،جامعة أوكسفورد.

ُعرفت طرق التجارة بني أسيوط والسودان منذ الدولة القدمية عىل أقل تقدير (ق .م)2205-2731 .
كام تشهد األدلة التى تم جمعها ىف الصحراء الغربية (متضمنة الفخاريات والنقوش الحجرية
التاريخية) .وقد وفرت الصحراء وسيلة بديلة لبلوغ مرص بالنسبة للتجار والرحالة الذىن رغبوا
ىف تج َنب وادى النيل حيث كان من األرجح أن يقابلهم اللصوص وقطاع الطرق .وقد كانت واحة
الخارجة بصحراء مرص الغربية (عىل بعد  234كم من جنوب غرب أسيوط) مبثابة نقطة تالقٍ بني
مرص والسودان وليبيا ووسط وغرب أفريقيا.
وقد جهز الرومان قطاعات من الطرق الصحراوية بالقالع التى بنى بعضها عىل أنقاض حصون
فرعونية ،وهو دليل آخر عىل قيمة تلك الطرق والرغبة ىف حاميتها ىف الزمن القديم .وقد انقطعت
التجارة بني أسيوط والسودان التى تتبع الطريق املدعو بدرب األربعني عدة مرات ىف التاريخ ،لكن
بنهاية القرن السابع عرش ،عادت القوافل للمسري ،مام أضاف الكثري لرثوات املدينة.
كان وصول القافلة إىل أسيوط مصدرا ً للتش َوق والتخ ٌوف ىف آن معا .فبوجودها قد يتضاعف تقريباً
عدد سكان املدينة .وقد مثل التعامل مع هذه املوجة املتدفقة من البرش والحيوانات والبضائع
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شكل  :77معبد نادورة
الروماىن ىف واحة الخارجة
مع منظر ملقابر “البجوات”
املسيحية،2006 ،
إلونا ريجولسىك.

تحديا لوجستيا مهوالً .ففى عام  1817الحظ الرحالة الفرنىس فريدريك كيليو دخول القافلة إىل
أسيوط ،ذات العرشين ألف ساكن تقريبا وقتذاك .ومبعزل عن خمسامئة ناقة محملة بالبضائع،
كان مثة  16,000شخصا من ضمن الركب ،كثري منهم من “ الجالبة” أو التجار الرحل من أسيوط
والقاهرة ،لكن ستة آالف منهم كانوا من األرسى السودانيني املقرر بيعهم ىف أسواق النخاسة
بتلك املدن.
ووفقا لكيليو“ ،فقد ظلوا يرتحلون ىف الصحارى مدة شهرين ،ىف أقىس درجات الحرارة من العام
(ووصلوا) ناحلني ومرهقني وعالئم املوت بادية عىل محياهم ”.كانت رحلة “درب األربعني يوما”
ىف واقع الحال متتد من شهرين إىل أربعة شهور عرب طبيعة أرض صحراوية وعرة .وقد بدأت الرحلة
التى بلغ مداها  1770كيلومرتا ً من دارفور ىف جنوب غرب السودان ثم تحركت شامالً إىل الخارجة،
آخر محطة للتزود باملياه قبل بلوغ أسواق أسيوط.
وقد رافق رحالة بريطاىن يدعى و.ج .براون القافلة ىف طريقها جنوبا ىف عام  1793ىف رحلة امتدت
ألربعة شهور وأعد قامئة بالبضائع املحمولة ىف هذا االتجاه“ :خرز كهرماىن ،قصدير ىف قوالب
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صغرية ،خرز مرجاىن ،عقيق
أحمر ،عقيق مقلد أحمر،
خرز البندقية ،عقيق ،حلقان
فضة ونحاس أصفر للخالخيل
واألساور ،سجاجيد ،أقمشة
قطنية زرقاء صغرية من خامة
مرصية ،ورشحه من القطن
البيض ،موصلني وأقطان
هندية ،أقمشة مرصية زرقاء
وبيضاء تدعى “ماليات”،
أنصال سيوف أتت من
القاهرة ،نظارات صغرية ،قطع
نحاسية لوجوه الجياد أو
دروع لحامية رؤوسها ،أسحلة
نارية ،كحل للعيون ،قهوة،
حرير ،سلك ونحاس أصفر
وحديد غري ُمشَ كَلني ،قبعات
صغرية حمراء من الساحل
الرببري ،مالبس فرنسية خفيفة ،حرير من جزيرة خيوس اليونانية ،قطع حريرية وقطنية من َحلْب،
أحذية من الجلد األحمر ،فلفل أسود ،ورق للكتابة ،صابون سورى”.
وعائد ًة إىل الشامل ىف سنة  1796أتت القافلة باآلىت“ :عبيد من الذكور واإلناث ،جامل ،عاج ،قرن
الخرتيت (ملقابض السيوف) ،أسنان لفرس النهر ،ريش نعام ،صمغ ،فلفل كرزى ،متر هندى مشكل
عىل هيئة قوالب مستديرة ،وفرة من ببغاوات البريوكيه ،وبضعة قرود ودجاج حبىش ،نحاس أبيض
بكمية صغرية”.
ومن كل عرشة جامل تحمل املنتجات إىل السوق ،كان جمل واحد يحمل الطعام ،الفاصوليا أو
الفول للبرش ،والتنب للحيوانات.
وقد الحظ إدوارد وليام لني ىف كتاب وصف مرص ( )1827-1826كذلك أن العبيد شكلوا السلعة
األساسية القادمة من السودان ،إضافة إىل الصمغ العرىب “والسياط املصنوعة من جلد فرس النهر.
“أما السلع األكرث ابتذاالً كاملنسوجات والتوابل واملعادن واألطياب والخرز التى وجدت طريقها ىف
املقابل إىل السودان فقد كانت عىل ما يبدو سلعا جوهرية منشودة.
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شكل  :78خريطة توضح
الجزء الشاميل من درب
األربعني (طريق األربعني
يوم) ،خريطة مقاطعات النيل
من محطة السكك الحديدية
يف أسيوط اىل الرببر .مقياس
( 1:1،013،760لندن.)1884 ،

أسيوط ىف املاىض القريب

وكان تنظيم وقيادة تلك القوافل الضخمة يتطلب مهارات إدارية فائقة وطبيعة خشنة و (رمبا)
“صرب أيوب” ،لكن العوائد املالية كانت تستحق بذل هذا الجهد .وقد كان يتم الرتحيب بقادة
القوافل (الخرباء) لدى وصولهم إىل الخارجة من قبل “الكاشف” الذى كان يهديهم عباءات مبطنة
بالفراء كلفتة تقدير وعرفان وكان هذا أقل ما يتوجب عليهم فعله (“أقل واجب” كام نقول
بالعامية املرصية) باعتبار أن الرضائب املحصلة عىل هذه البضائع املستوردة جعلت من حكام
(والة) الصعيد بعضا من أغنى أغنياء البالد .وقد متتعت أسيوط ،عىل مدار القرن التاسع عرش،
بفوائد التفاعل مع السودان ،مبا فيه االعرتاف بها كأحد أعظم املراكز التجارية ىف مرص.

مراجع
تريانس والز“ ،صعود أسيوط كعاصمة إقليمية لصعيد مرص ىف العصور الحديثة” (القرنان الثامن
عرش والتاسع عرش)” ،ورقة بحثية قدمت ىف مؤمتر املتحف الربيطاىن“ ،أسيوط عرب الزمن ،الرصاع
والثقافة ىف مرص الوسطى” 21-20 ،يوليو  .2017باإلضافة إىل يوكيم كال“ ،أسيوط القدمية ،الرتكيب
األول بعد ثالمثائة عام من البحث” ،ڤايسبادن ،2007 ،إدوارد لني ،تحرير جيسون تومسون ،وصف
مرص .القاهرة  ،2008،2007كاساندرا ڤيڤيان“ ،صحراء مرص الغربية” .القاهرة.352،2008 ،
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مييل أهاىل شطب إىل اعتبار بلدتهم مختلفة قليالً عن بقية البلدات
التى يبلغ عددها  253ىف محافظة أسيوط .فمعظم سكانها الذين
بلغ تعدادهم ( 16,673عام  )2006من الشباب ( 68باملائة ىف
عمر الثالثني أو أقل) وهى حقيقة دميوغرافية تنعكس بطول البالد
وعرضها .وكام هى عادة اإلقليم ،فمعظم سكان شطب يشتغلون
بالزراعة ( 36باملائة) .وكبلدات أخرى ىف املنطقة تحتكم شطب عىل
مدى جيد من املنشآت التى توفر أسباب الراحة (مكتب بريد ،محطة
قطار ،مدرسة ،عيادة ،مسجد ،برج مياه ورشكة كهرباء) معظمها يقع
عىل الطريق العام املرصوف (شكل .)80

وعىل الرغم من تلك التشابهات مع بلدات أخرى ىف نفس حجمها ،فإن شطب بعيدة عن املألوف.
فإذ تجثم عىل أطالل شاشوتب القدمية ،عاصمة املحافظة الحادية عرش لصعيد مرص منذ عام 2000
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الصفحة السابقة شكل :79
أبواب خشبية ذات نحوت
تاريخية ،شطب،2017 ،
ماتياس كاسيتشنيك.

شكل  : 80وضع خارطه
للنمط املعامرى الشعبى،
شطب“ ،2016 ،تكوين” .ICD

تاريخ حى

ق م فصاعدا ً ،ظلت شطب آهلة بالسكان ألربع ألف َيات من الزمن بشكل متواصل .ويعى أهاىل
شطب جيدا ً كيف أن مدينتهم متجذرة ىف التاريخ ،ولكنها مل تجد سوى مؤخرا النوع الكاىف من
الدراسة الذى بإمكانه إنارة ماضيها وإلقام النهم املحىل بالتفاصيل.

شكل  :81مزيج من سطح
الرتبة الطينية والقش وروث
الجاموس (الجلة) يتم تشكيله
عن طريق قوالب خشبية
بسيطة ،املطيعة ،2017 /
خديجة فاروق.
شكل  :82قوالب من الطوب
الطينى (الطوب اللنب) تجف
تحت اشعة الشمس ،منطقة
أسيوط ،خديجة فاروق.

إن أجزاء من الكوم السكنى القديم الذى يُ َك ّون جوهر شطب التاريخى لهى ىف متناول الدراسة،
متيحه لعلامء اآلثار تتبع املراحل املتنوعة لتطور البلدة (شكل  )29وشطب اليوم متثل إضافة أخرية
لقصة طويلة وغنية بالتفاصيل يحاول مرشوع أسيوط التابع للمتحف الربيطاىن أن يسرب أغوارها
بالتعاون مع قاطنيها .وقد ركز البحث امليداىن عاد ًة ىف وادى النيل عىل جبَانات منف واألقرص،
إضافة للمعابد إىل الجنوب من ذلك ،بيد أن دراسة شطب لهى فرصة نادرة لتوثيق املاىض السحيق
جنبا إىل جنب مع التاريخ الحى .وفيام يسرتىض املرشوع االهتاممات املحلية ويستفيد من علمها،
فإنه يهدف إىل وضع خرائط للرتاث الثقاىف وحفظه وتقدميه بأسلوب يحتضن املاىض ويضع عينه
عىل املستقبل كذلك .وبينام كانت تجرى التنقيبات األثرية ىف السابق أساساً كمغامرات أكادميية أو
مهامت إنقاذ ،فإن األمل هنا هو خلق منوذج جديد للبحث امليداىن املستدام حيث من املمكن أن
يؤثر الفهم املشرتك للرتاث املحىل عىل قرارات املجتمع التى تخص دراسته وحاميته.

بناء شُ طب
يكتظ مركز املدينة ىف شطب بالسكان نظرا ً الرتفاعها الطفيف الذى وقاها رش فيضانات النيل و
أيضا لرغبة السكان ىف تخصيص األراىض الخارجية للزراعة .وهنا كام ىف باقى أنحاء مرص ،مل يتغري
تفضيل مواد للبناء عن غريها حتى وقت قريب نسبياً .فقد كانت الحجارة املقتلعة من الجبال،
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وهى مادة ُمكْلفة ،تستخدم أغلب الوقت ىف بناء املعابد واملقابر ،أى األبنية التى صممت لتبقى
أبدا ً .أما الطوب الطينى ،الذى يُعترب بديال ُموفرا ،فقد استخدم ىف جميع أغراض البناء األخرى.
الس ْمك االستثناىئ للحوائط الطينية التى كشف عنها فريق املتحف الربيطاىن ىف طبقات
ويشري ُ
شطب األثرية أن البناء كان له وظيفة خاصة بالدولة أو القرص (شكل  )93كام كانت تبنى املنازل
العادية من الطوب الطينى ،لكن بغُرف أصغر وجدران أقل فخامة.
وىف شتى أنحاء وسط وصعيد مرص ،بُنيت البيوت بالطوب الطينى الذى هو مادة مقاومة و ىف
املتناول ت ُصنع من خليط من الرتبة الفوقية والقش وروث الجاموس (ال ِجلّة) وتشكل ىف قوالب
خشبية بسيطة (شكل  )81ثم ت ُرتك لتجف ىف الشمس (شكل  .)82ومبا أنها مؤهلة للمناخ الحار
والجاف ،فقد أنشئت أبنية الطوب اللنب ببساطة (باستخدام جذع النخيل وضلوع سعفه كسقف
مقوى) وكان من السهل متديدها إىل طابقني أو ثالثة للتكيف مع منو العائالت ،فيام توفر عازالً
معتربا ً عن الحرارة والربودة .ومعظم بيوت شطب مبنية من الطوب نصف املحروق ،الذى يعترب ىف
متناول ذات اليد و كذا تحسنا عن الطوب الطينى التقليدى .إال أنه ألسباب عملية وثقافية ،صارت
مواد البناء املفضلة من الطوب األحمر املحروق واإلسمنت الخرساىن مام يتيح املجال ألبنية أكرث
ارتفاعا أن تحتل مساحة ( موطئ قدم) أقل ،لتوفري قدر هائل من الفضاء السكاىن .وتعكس تلك
البنية حارضا ً يشوبه التوسع العمراىن ،فيام يرتبط الطوب الطينى ٍ
مباض ريفى.

رسم خرائط للرتاث
معظم بيوت شطب الحديثة عبارة عن بناء ميتد من
طابق واحد إىل ثالثة طوابق ميتلكها أناس يسكنون
فيها وعادة يتم بناؤها وىف الحسبان امتداد العائلة.
وعادة ما تتشارك عائلة واحدة ىف تكاليف البناء،
فيام يسكن إخوتهم وعائالتهم ىف طوابق منفصلة.
وهذه املباىن الحديثة عادة ما تكتىس بالجص املبطن
باإلسمنت وأحيانا تكون مجهزة بالرشفات.
وبدعم من محافظة أسيوط ،أجرى فريق “تكوين
لتنمية املجتمعات املتكاملة” ،الذى يتخذ من
القاهرة مقرا ً له ويتخصص ىف التنمية العمرانية،
مسحاً تاريخيا لبلدة شطب (شكل  )83تم فيه
تعريف تسعة عرش بنا ًء ذا داللة معامرية يعود
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شكل  :83معامريو “تكوين
 “ICDيوثقون البيوت
القدمية،2017 ،
خديجة فاروق.
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تاريخها إىل النصف األول من القرن العرشين .وتُظهر هذه األبنية السكنية املكونة من طابق أو
ٍ
واجهات للزينة من الطوب (املحروق) مع نوافذ ذات شيش عىل الطراز األورىب وأسقف
اثنني
خشبية ،شبيهة ببيوت وجدت ىف أسيوط (شكل  .)84وتحمل عنارص الزخرفة (املوتيفات) الهندسية
املتشابكة لواجهاتها متاثالً صارخاً مع تلكم األقمشة التى تندمج فيها الخيوط الفضية والسوداء
ُدعى “التُ ّل” (شكال .)86 ،85
والتى هى من املنتجات التقليدية لنساء أسيوط ،وت َ
وباإلضافة إىل بنايات مستقلة من هذا النوع ،تم توثيق ثالث عرشة واجهة متصلة ألبنية تقليدية
مرفقة ببعضها البعض ساهمت ىف الجوهر التاريخى لبلدة شطب (شكل  ،)87كام تم توثيق
األسواق واملنتديات التى أسهمت ىف الحياة العامة للبلدة.

شكل  :84معامر
شعبى ،شطب،2017 ،
ماتياس كاسيتشنيك.

كام أن مجموعة أخرى من األبنية يعود تاريخها كذلك إىل العقود األوىل من القرن العرشين
تضمنت مالمح نيو كالسيكية كالتى تتواجد ىف ڤيالت مبناطق أخرى ،مبا فيها األعمدة ذات الرؤوس
املزخرفة (التيجان) ورشفات مغلقة ذات درابزين ،وهى مالمح دلت عىل ثراء ووجاهة مالك هذه
البيوت (شكل  .)89ومبعزل عن املالمح املعامرية األوروبية ،احتوت هذه البنايات عىل مالمح
تقليدية كالفناء الداخىل الخاص والرتاس العلوى املفتوح الذى يطل عليه.
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وقد تدهورت معظم مناذج املعامر الشعبى ىف شطب عرب الزمن وكثري منها يواجه التنكيس حتى
ت ُستبدل بأبنية أكرث ارتفاعاً .ومن أجل لفت االنتباه للحفاظ عىل هذه البنايات كجزء من إرث البلدة
املادى ،نظمت جامعة “تكوين  “ICDأنشطة لتجميع سكان شطب مع املعامريني وفريق املتحف
الربيطاىن وممثلني عن وزارة اآلثار.
إن مثة تطورات ىف البنية التحتية تجرى اآلن ىف شُ طب وتحديدا ً ىف نظام الرصف الصحى الذى يهدف
إىل استبدال “الرتنشات” التى تجمع مياه املجارى من معظم البيوت .وقد متحور جزء من النقاش

شكل  :85واجهه من الطوب
ذات تفاصيل ،شطب،2017 ،
ماتياس كاسيتشنيك.
شكل  :86شال “تىل” من
الخيوط الفضية والسوداء،
أسيوط ،املتحف الربيطاىن.
)(AF1995,08.2
شكل  :87فيال من بدايات
القرن العرشين ،شطب،
 ،2017ماتياس كاسيتشنيك.
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مع سكان شطب حول كيفية تفادى الرضر غري املقصود بالبقايا األثرية واألبنية القدمية التى قد
تتسبب فيها تلك البنية التحتية الجديدة واملنشودة يف آن معا.

عيون جديدة
وقد لقى فريق املتحف الربيطاىن حامسة من سكان شطب للمشاركة ىف تاريخهم املحىل وتدعيم
معرفتهم به ،وهو موضوع غالبا ما يتم تجاهله ىف املناهج التعليمية أو برامج اإلعالم التى تركز عىل
املوضوعات الوطنية.
شكل  :88تدريب
الشباب عىل مهنة اإلرشاد
السياحى ،شطب،2017 ،
مصطفى نجيب.

شكل  :89شباب شطب
يصممون نرشة إعالنية
للرتويج لرتاثهم،2018 ،
أحمد مصطفى.
وقد تم تنظيم العديد من األنشطة ملساعدة الناس عىل استعادة
التواصل برتاثهم ،أحدها تضمن شبابا أجروا حوارات مع من
يكربونهم سنا عن تاريخ البلدة وسجلوا تأريخهم لألحداث شفويا.
كام متت دعوة مجموعات من الشباب إىل موقع التنقيب عن
اآلثار ،حيث رشح لهم الفريق املشرتك من املتحف الربيطاىن
ووزارة اآلثار كيفية رسيان العمل هناك.
وقد طاف معامريو تكوين ببلدة شطب مع شباب من سكانها،
مناقشني معهم أساليب قد يستعينون بها لتقديم بلدتهم
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شكل  :90أطفال شطب ىف
جولة للرسم مع جواىل
.Cairo Urban Sketchers

للزائرين كمرشدين سياحيني (شكال  .)90-88كام أمضت مجموعة أخرى من النشء وقتا مع جامعة
من الفنانني تدعى “ ، “Cairo urban sketchersجائلني ىف أرجاء شطب لريسموا ما يرتاءى ألعينهم
من مشاهد (شكل .)91
وقد شارك األطفال (من سن  7إىل )12
والنشء (من سن  16إىل  )20ىف دروس
للرسم تم فيها نسخ األبنية الشعبية ىف
شطب أو إدماجها ىف عمل فنى جديد .وقد
ركزت جلسات الحىك عىل عمل من األدب
القديم ،أال وهو “حكاية الفالح الفصيح”
(الذى يعود تاريخه للدولة الوسطى) والذى
تدور قصته عن فالح متت رسقته ىف طريقه
إىل السوق فيطالب بالعدالة ،متحدثا بإرصار
وإقناع حتى يكسب قضيته.
وقد رفعت تلك األنشطة من الوعى بإرث
البلدة املادى ،موحية بحوار عن مسألة ما
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شكل  :91أطفال شطب
يناقشون أمناط التزيني
املوجودة عىل واجهات
البيوت املحلية،2018 ،
أحمد مصطفى.

تاريخ حى

شكل  :92تزيني نسخ
شخصية للعروسة ،رسم
تقليدى موجود باملعامر
الشعبى ىف شطب،2018 ،
أحمد مصطفى.

يعترب قيّامً ولذا ينبغى الحفاظ عليه (شكل  .)92وقدمت نتائج هذه اللقاءات ىف شكل معارض
للرسوم واللوحات والقص واللصق (الكوالج) والعروض املرسحية التى قام بها شباب البلدة ىف مركز
شباب شُ طب.
وحاليا يتم التوثيق البرصى لرحلة البحث وإعادة االكتشاف التى قام بها أهاىل شطب وفريق
املتحف الربيطاىن كلبنة لسلسة من األفالم القصرية .وتلك أيضا سوف تنتمى لتاريخ شطبُ ،مس َجلة
صورا ً ألهاىل البلدة ،صغارا وكبارا ،فيام يتشاركون رؤاهم ويجربون محيطهم املكاىن بطرق جديدة.

مرجع
“تقييم ملتطلبات التوثيق للمعامر الشعبى ىف بلدة شطب” ،تقرير للمتحف الربيطاىن أعدته تكوين
لتنمية املجتمعات املتكاملة ،القاهرة ،يونيو.2016 ،
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طوابق من الحكايات
إن مل تكن محاطاً بالصحراء ،فأينام كنت
ىف مرص يقبع التاريخ تحت قدميك،
باملعنى الحرىف للكلمة .ويدعو بعض
املرصيني بالدهم “طوابق من الحكايات”
السكنى التى تُ ثل
ىف إشارة إىل طبقات ّ
حقبا تاريخية متنوعة متتد لخمسة
آالف عام .لذا ال عجب ىف أن كل موقع
لألحداث له أساطريه الخاصة بأحداث
املاىض ،ب ْعضها مبنى عىل الواقع واآلخر
عىل الخيال ،لكن ىف أغلب األحيان ،مثة
مزيج من كليهام.
فإحدى القصص التى يرددها سكان
شطب تتعلق بدرنكة ،البلدة املجاورة.
ويبدو أنه كانت مثة تنافسية بني
البلدتني الجارتني ىف الزمن املاىض ،فاقمتها قصة حب بني أمري شطب الوسيم الذى تزوج بابنة ملك
درنكة الحسناء .وكام تحىك نسخة من القصة ،فإن األمرية امل ُتي َمة تركت بيتها عىل عكس رغبة
أبيها؛ ويقول آخرون إن األمري قد استدرجها عن طريق السحر بعيدا عن بيتها عىل أمل أن تشاركه
غرامه يوماً ما.
ىف جميع األحوال ،ومن أجل معاقبة البلدة التى انتزعت منه ابنته ،استخدم ملك درنكة نهجا
غري معتاد من التدمري .فقد أىت امللك (أو جنوده ،بحسب اختالف الرواة) بعدسة زجاجية محدبة
هائلة الحجم لىك يوجه أشعة الشمس الحارقة ويركزها عىل شطب متسببا ىف إحراقها بدالً من
املرة الواحدة سبعاً من املرات .ويدعى سكان شطب أن طبقة من الرتبة املحروقة تقبع ىف عمقٍ
ما تحت سطح املدينة ،أى بقايا الرماد من الحريق الهائل والدليل عىل َس ْورة الغضب التى انتابت
ملك درنكة.
وينعكس صدى قصة حرق شطب ىف رواية للمؤرخ ابن ُدقامق ( )1407-1349الذى زعم أن نبوخذ
نص الثاىن ،ملك مدينة بابل العظيمة تسبب ىف حريق دام لعدة أجيال وح ًول شطب إىل “تلة
َ
حمراء” .لكن ابن دقامق ال يذكر كيف بدأ الحريق ،سوى أنه يشري إىل أن املدينة قد أعيد بناؤها
إىل جوار موقعها األصىل .ويذكر الرحالة الرتىك أوليا شلبى وصفاً لشطب ،التى زراها ىف القرن السابع
– – 106

شكل  :93إعادة اكتشاف
جدران األبنية العتيقة ،شطب،
 ،2016ماتياس كاسيتشنيك.
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عرش ،كاآلىت“ :قرية قدمية ،لكنها ماتزال مزدهرة ونامية ،بنيت عىل قمة جبل أحمر ىف سالف الزمن،
كان مثة حصن عىل هذا الجبل ومازال باإلمكان رؤية أطالل بعض من أبنيته اليوم .وعىل الجانب
الرشقى من هذا الجبل األحمر مثة كهوف خربة ال يجرؤ امرؤ عىل االقرتاب منها لكيال يُلم به هلع
جم .وت ُدعى املنطقة الواقعة عىل هذا الجبل “وادى الطري”.
ومن غري املؤكد إن كانت شطب قد أعيد بناؤها قبل زيارة شلبى ،كام يؤكد ابن دقامق .فأجزاء من
رواية املؤرخ ال تتسم بالدقة ،مبا أن نبوخذ نرص الثاىن ( 562-634ىف الحقبة قبل العامة) مل يسبق
له أن غزا مرص ،رغم أنه قد هزم القوات املرصية وحلفاءها من اآلشوريني ىف “موقعة كركميش”،
فيام هو اآلن حدود سورية الشاملية مع تركيا .لكنه ،عىل أية حال ،قيل إن كوم شُ طب يبدو محمرا،
رمبا بسبب الرتكيز العاىل ألوكسيدات الحديد ىف الرتبة ،ومازال يشار إليه أحيانا بالكوم األحمر (التل
األحمر) ،رغم أن مواقع أخرى ىف مرص تحمل أيضا نفس التسمية.
أما بخصوص العدسات املحدبة ،وعام إن كان استعاملها إلشعال الحرائق معروفا ىف أيام نبوخذ
نص ،فقد بات ذلك مبثابة املعلومات العامة بحلول عام  424ق.م ،.حني ذكر تلك الوظيفة الكاتب
َ
املرسحى اليوناىن أرسطوفانيس ىف ملهاته “السحب” .و باملصادفة ،فإن ىف عهدة املتحف الربيطاىن
أقدم منوذج معروف ملا يعتقد البعض أنه عدسة برصية قُ ّدت من حجر الكوارتز ،والتى تدعى
“عدسة منرود” (ق.م ،)750 .وقد وجدت ىف قرص منرود اآلشورى بشامل العراق الحديث (املتحف
الربيطاىن .)90959
وما إن كانت شطب قد تم تدمريها أو حرقها ىف لحظة ما من تاريخها ،فهو أمر مل يتم إثباته
بعد .لكن األمر األكيد هو أن سكان البلدة اليوم يحيون بسالم جنبا إىل جنب جريانهم من درنكة.
أما خصوماتهم السابقة ،سواء كانت حقيقية أم متخيلة ،فتنتمى للامىض السحيق .لكن القصة،
عموما ،ماتزال عالقة باألذهان ،ومازال سكان البلدتني يتندرون عن هذه الحادثة ،فعندما يشب
حريق ىف شطب يُعزيه البعض إىل الحريق الذى اندلع منذ زمان بعيد ،زاعمني أن األخري مل يتم
إخامده بالكامل.

مرجعان
“تقييم ملتطلبات التوثيق للمعامر الشعبى ىف بلدة شطب” ،تقرير أعدته للمتحف الربيطاىن
“تكوين لتنمية املجتمعات املتكاملة” ،القاهرة ،يونيو.2016 ،
د .محمد بيومى مهران ،ترجمة لإلشارات العربية لشُ طب ىف الفصل الرابع من “االنتصار لواسطة
عقد األمصار” ،إلبراهيم بن محمد بن أيدمر ،الشهري بابن ُدقْامق.
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ِس َي أسطورية
قد يُعاد رسد قصص الشخصيات الهامة التى
عاشت منذ زمان بعيد ملرات عديدة حتى تفقد
بعضا من تفاصيلها أو تضاف إليها تفاصيل أخرى
ىف عملية الحىك .لكن تأثري سري هؤالء األفراد
عىل الناس والخصال أو اإلنجازات املتجسدة
ىف القصة عادة ما يكون كافيا لتخطيها حدود
الزمن .كذا كان الحال بالنسبة لتارضوس
الشطبى ،أو ثيودور كام هو معروف أيضا ىف
املصادر اليونانية والقبطية .وبحسب أفراد املجتمع القبطى ىف شطب فإن بلدتهم يوما ما كانت
تزخر بالكنائس ،إال أن مركز العبادة املسيحى اليوم هو كنيسة األمري الشهيد تارضوس الشُ طبى.
ووفقا لرواية البلدة فإن يوحنا ،والد تارضوس ،كان رجال من شطب تم تجنيده ىف جيش االمرباطور
الروماىن نوريانوس (م )284-283.وحارب ىف معركته مع الساسانيني قرب ما يعرف األن باملدائن ىف
العراق .وباعتباره سليل عائلة من النبالء ىف شطب ،تزوج يوحنا بابنة أحد جرناالت نوريانوس .وقد
و َد يوحنا لو يرىب ابنهام تارضوس كمسيحى ،لكن زوجته التى كانت تعتنق العقيدة الزرادشتية،
رفضت بل وأرصت عىل أن يب ًدل يوحنا دينه .وبدالً عن ذلك تركها يوحنا مخلفا وراءه ابنه الصغري
وعاد إىل شطب.
وعقب انتهاء حكم نوريانوس ،وتوىل االمرباطور ديوكلتيانوس العرش ،انضم لجيشه تارضوس
وترقى ىف املناصب .ورغب ًة ىف أن يري أباه ،استأذن تارضوس وسافر إىل مرص حيث استُقبِل ك “أمري
أنطاكية” (تركيا) .وعند بلوغه شطب ،ابتهج تارضوس حني وجد أباه ،لكن صحبتهام مل تدم طويال إذ
وافت يوحنا املنية بعد أيام قالئل من مل الشمل .وقد خلَد أهاىل شطب ذكرى زيارة تارضوس بنصب
عامود قرب النيل حفرت عليه شهادات الثناء.
وقد عاد تارضوس إىل جيش ديوكلتيانوس ،و ُع ًي حاكام عىل إقليم رشقى ،وىف وقت ما ،اعتنق ديانة
أبيه .وتذهب األسطورة إىل أن تارضوس قد أنقذ أطفال أرملة من املوت قبل أن يفتك بهم ثعبان أو
تِ ّنني ،وبالتاىل فقد ظهر ىف اللوحات ،مثل مار جرجس ،عىل صهوة جواد وهو يرصع الوحش القاتل.
وبالرغم من خدماته التى شهدت بالوالء لإلمرباطور ،فإن ديوكلتيانوس (املعروف أيضا بدقلديانوس)
الذى كان يخىش من سطوع نجم الدين املسيحى ،قام بتعذيبه وقتله لرفضه أن يصبأ عن دينه.
وللحفاظ عىل رغبته ىف أن يُدفن إىل جوار أبيه ،فقد أعيد جثامن تارضوس إىل شطب حيث تحمل
اسمه اآلن كنيسة البلدة.
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شكل  :94لوحة جدارية
تُظهر يف املنتصف “األطفال
الثالثة يف الفُرن” من سفر
دانيال مع نص قبطي باألسفل
يذكر أسامء “الستني شهيدا ً
لساملوط” وأسامء املانحني.
يشكل إطار املشهد ،وبأسلوب
مغاير ،رسم لكال القديسني
الشهيدين كوزماس (يسارا ً)
وداميان (ميينا) وأخوتهم
الثالثة ،املدعوون هنا
ب :أنثيموس ،ليونتيوس،
ويوبريبيوس (أسفل
املنتصف) :ما يُسمى ب
“ڨيال دانيال” وتقع عىل بُعد
كيلومرتين شامل وادي رسجة،
القرن السادس -القرن السابع،
املتحف الربيطاىن.
)(EA73139

تاريخ حى

وىف املصادر املسيحية اليونانية يتامهى تارضوس مع ثيودور سرتاتيالتس (الجرنال) الذى ولد مسيحيا
ىف “الرشق” (رمبا سورية) وتم تجنيده ىف الجيش ،ثم قبض عليه بسبب عقيدته ىف أماصيا (شامل
تركيا ،قرب البحر األسود) حيث كان موقع لوائه ىف الجيش .وتم تأجيل قضيته ،ولكنه حني أطلق
رساحه ،أرضم النريان ىف معبد وثنى فألقى عليه القبض مجددا ً .وقد زارت املالئكة ثيودور ،حسب
الرواية ،ىف محبسه لتشد من عضده ،لكنه كان قد استشهد حرقا حتى املوت فيام مل يزل جنديا شابا.
وتحىك نسخة أخرى من قصة ثيودور سرتاتيالتس أن أباه (يونان) كان مسيحيا من شطب تم تجنيده
ىف الجيش الروماىن وإرساله إىل أنطاكية حيث تزوج من ابنة أحد النبالء .وقد رفض يونان اعتناق
دين زوجته ،وبعد والدة ابنهام طردته زوجته .لكنه سار عىل نهج أبيه ،فأصبح ثيودور مسيحيا
وجنديا كذلك.
وىف رحلته إىل مرص لزيارة أبيه ،توقف ثيودور عند بلدة يوكايتا (تركيا) حيث عبد الناس تنينا أو
ثعبانا وقدموا له طفال كقربان يف كل عام .واستشاط ثيودور غضبا من تلك الرببرية فقتل التنني (أو
األفعى) .وقد التم شمله بأبيه يف شطب ،وأعاده ثيودور معه إىل أنطاكية حيث قدر لهام أن يعيشا
معا هانئني حتى أصدر ديوكلتيانوس مرسوما يُ َج ّرم املسيحية .وقد أبلغ كهنة يوكايتا الوثنيون عن
ثيودور فتم اعتقاله وحرقه حتى املوت.
لكن نسخة أخرى من سرية القديس تُ اهي بني “تارضوس املرشقى” (أي املولود يف سورية)
و”تارضوس الجرنال” ،الذى تتوافق قصته وقصة تارضوس الشطبى ،مع بعض اإلضافات .يف
هذه النسخة ،اصطحب ثيودور كل الجنود الذين كانوا تحت إمرته إىل نهر حيث تم تعميدهم
كمسيحيني .وبسبب تلك ال ِف ْعلة الصابئة ،تم نفيه ثم استشهاده فيام بعد .وقد ُسِدت قصة ثيودور
بلغات عدة ،مبا فيها اليونانية والالتينية .ويف كنيسة األمري الشهيد تارضوس الشطبى يف شطب ،مل تزل
ذكراه محفوظة ومل يزل يتم تكرميه كمثال عىل الشجاعة وثبات اليقني.

مراجع
“تقييم ملتطلبات التوثيق للمعامر الشعبى ىف بلدة شطب” ،تقرير للمتحف الربيطاىن أعدته تكوين
لتنمية املجتمعات املتكاملة ،القاهرة ،يونيو.2016 ،
آريتا باباكونستانتينو “مذهب القديسني يف مرص من البيزنطيني حتى العباسيني :إسهامات النقوش
والربديات اليونانية والقبطية .العامل البيزنطي ”.باريس.2001 ،
جيسا شنكه  ،مذهب القديسني- E01901 ،
.http://csia.history.ox.ac.uk/record.php?recid=E01901
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شكر وتقدير
نود يف البداية أن نعرب عن امتناننا لوزارة اآلثار املرصية ،والعاملني بإدارات التفتيش ىف أسيوط
ومخزن الوزارة يف “شُ طْب” ملدهم يد العون الكرمية لنا يف املرشوعات األثرية التي تم طرحها يف
هذا الكتاب.
وقد رأي مرشوع “ أسيوط” :املدينة الحارسة النور عرب زمالء تشاركوا أبحاثهم األخرية إضافة إىل
مقاالتهم البحثية التي قدموها يف “ املؤمتر السنوي لعلم املرصيات” الذي يقيمه املتحف الربيطاين
والذي كان عنوانه“ :أسيوط َعرب الزمن :الرصاع والثقافة يف مرص الوسطي “ (يوليو  .)2017كذا شكر
خاص ل “يوكيم كال” ملشورته القيمة بخصوص املؤمتر ،الذي ألقى فيه املحارضة الرئيسية ،وكذلك
بخصوص هذه املطبوعة.
ندين أيضاً بالعرفان ملؤسسة “رميوند وبيفريل ساكلر” لدعمها املؤمتر ،وألعضاء “قسم مرص القدمية
والسودان” باملتحف الربيطاىن ،ولفريق موقع اإلنرتنت ووحدة “الصوت والضوء” الذين أَ َّمنوا سالسة
اإلخراج لهذه العملية.
وتظهر املطبوعة الحالية باللغتني اإلنجليزية والعربية .ونشكر الشاعر “محمد متوىل” الذي أمدنا
بالرتجمة العربية .نتوجه أيضاً بالشكر إىل “هبه عبد الجواد” التي ساهمت يف ترجمة املصطلحات
املتخصصة .وبخصوص تصميم الجرافيك نشكر كارال توركينى (للنسخة اإلنجليزية) ومصطفي زهدى
(للنسخة العربية).
يعرب النارشون كذلك عن امتنانهم للمؤسسات املذكورة يف الرشح التوضيحي للصور إلتاحتهم
استخدام الصور التي ميلكون فيها حقوق الطبع.
والشكر موصول ل “متحف مانشسرت”“ ،املتحف املرصي يف تورينو”“ ،املتحف الربيطاين”“ ،متحف
اللوفر”“ ،مؤسسة جريفيث” ،و “جامعة أوكسفورد”.
كام قد َّم لهذه املطبوعة العو َن املادي كل من “ املجلس الثقاىف الربيطاىن” و” صندوق
نيوتن مرشفة”.
وبإمكانكم تحميل كلتا النسختني العربية واإلنجليزية ل“ :أسيوط :املدينة الحارسة” دون أية نفقات
من موقع املتحف الربيطاىنwww.britishmuseum.org :
– – 113

أسيوط املدينة الحارسة
قليلة هي املدن التى ميكنها ان ت ّدعى لنفسها تاريخًا مدي ًدا وذائع الصيت كام ألسيوط بوسط مرص .وألنها ظلت أهلة
بالسكان لخمسة االف عام ،عيل اقل تقدير ،فهى تصنف ضمن أقدم املراكز الحرضية ىف العامل .لكن أسيوط بدأت األن
فقط ىف تلقى االهتامم األكادميى والشعبى الذى تستحقه .ومبوقعها عىل الحدود بني شامل مرص وجنوبها ،دافعت “املدينة
الحارسة” عن الجبهة ،وكانت دوما أرض املعركة الحاسمة ىف رصاعات القوى القدمية .وبالرغم من الرصاعات ،كانت منطقة
أسيوط مرك ًزا للتجارة والثقافة حيث تم ٳبداع عدد ال يحىص من األعامل الفنية التي تم تقليدها عىل مدى أالف من السنوات.
وقد أدت املرشوعات األثرية التعاونية ،ذات األوجه املتعددة ،التي تجرى مؤخ ًرا يف جبانة أسيوط وبلديت شطب ومنقباد
املجاورتني إىل إلقاء ضوء جديد عىل تلك املنطقة التى تم تجاهلها ذات يوم .وبتقدميها لكل من االكتشافات األثرية والرؤى
املكتسبة من دراسة حضارة أسيوط املادية املحفوظة يف املتاحف واملعاهد تهدف هذه املطبوعة ان تتشارك مع القراء حول
العامل يف تقدير إنجازات أسيوط الخالدة.
صورة الغالف :منظر باتجاه الجنوب للسهل الرسوىب من الجبل الغرىب ،2014 ،إلونا ريجولسىك.
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