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هوامش

تشارف أعمال الترميم في «معهد خنوم» في مدينة إسنا ،جنوب مصر ،على االنتهاء ،ليُفتح الباب أمام سائحين ومهتمين
بالموقع الذي يحمل مكانة وتاريخًا عريقًا ويضم أكثر المناظر جماًال

من المنتظر انتهاء أعمال الترميم في )Getty( 2021

معبد خنوم الفرعوني
تحفة على ضفة النيل الغربية
محمد كريم

ي ـت ــأه ــب «م ـع ـب ــد إسـ ـن ــا» (م ـع ـبــد
خ ـ ـ ـنـ ـ ــوم) ل ـي ـظ ـه ــر أم ـ ـ ـ ــام الـ ـن ــاس
مـ ـج ــددًا ف ــي ح ـل ــة ب ـه ـيــة تـنــاســب
تـ ــاري ـ ـخـ ــه ال ـ ـعـ ــريـ ــق ومـ ـك ــانـ ـت ــه األث ـ ــري ـ ــة،
باعتباره واحـدًا من أكثر املعابد املصرية
ً
ج ـم ــاال وخـ ـل ــودًا ،ب ـعــدمــا دخ ـلــت عمليات
ال ـتــرم ـيــم والـتـنـظـيــف مــراح ـل ـهــا األخ ـي ــرة.
ووفـ ـق ــا ل ــ«امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ــآثـ ــار» فــي
م ـصــر ،ف ــإن الـتــركـيــز حــالـيــا منصب على
ترميم الجدران وتنظيفها وتثبيت األلوان
وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية
التي تساقطت عبر الزمان وإزالة الطبقات
الكربونية ال ـســوداء واألوسـ ــاخ واألم ــاح
العالقة على الجدران واألعمدة والسقف،
من أجل إظهار املناظر املرسومة بألوانها
األصلية .واملناظر كاملة في حالة جيدة
من الحفظ ،وهو ما يتفرد به املعبد.
تقع مدينة إسنا جنوب محافظة األقصر
ب ـن ـح ــو  55ك ـي ـل ــوم ـت ــرا .و«م ـع ـب ــد خ ـن ــوم»
هــو أه ــم مـعــالــم املــديـنــة ،وه ــو أح ــد أربـعــة
م ـعــابــد ك ــان ــت م ــوج ــودة ف ـي ـهــا ،ول ـك ــن لم
يتبق منها غـيــر ه ــذا املـعـبــد ال ــذي يوجد
عـلــى الـضـفــة الـغــربـيــة لنهر الـنـيــل .يرجع

اكتشاف املعبد إلى سنة  ،1843في عصر
محمد علي باشا ،وقبل ذلك التاريخ ّ
دون
عــالــم املـصــريــات الفرنسي جــان فرانسوا
شــامـبـلـيــون ،سـنــة  ،1828أن ـ ـ ــه زاره ورأى
نقوشًا فيه تحمل اسم امللك تحتمس.
ـاري ــخ امل ـع ـبــد الـقــائــم
أش ـهــر اآلراء ح ــول ت ـ ُ
حاليًا يذهب إلــى أنــه شـ ِّـيــد فــي زمــن امللك
ب ـط ـل ـي ـمــوس ال ـ ـسـ ــادس ( 186ـ ـ ـ  145قـبــل
املـ ـ ـي ـ ــاد) املـ ـ ـع ـ ــروف ب ــاس ــم ف ـي ـلــوم ـي ـتــور.
وف ــي الـعـصــر الــرومــانــي أضـيـفــت للمعبد
مـجـمــوعــة مــن اإلنـ ـش ــاءات األخ ـ ــرى ،كتلك
ال ـقــاعــة ال ـت ــي ت ــرج ــع لـعـصــر اإلم ـب ــراط ــور
كلوديوس ( 10قبل امليالد ـ  54ميالدي)،
كما أضيفت زخــارف ونقوش الصالة في
ع ـصــور ع ــدة أب ــاط ــرة روم ــان ـي ــن آخــريــن،
آخ ــره ــم ك ــان ت ــري ــان ــوس دك ـي ــوس ( 201ـ
ّ
ويرجح األثريون أن املعبد
 251ميالدي).
ف ــي ص ــورت ــه األخ ـ ـيـ ــرة أق ـي ــم ع ـل ــى أط ــال
معبد قديم يرجع إلى زمن امللك تحتمس
الـثــالــث ،أي فــي عـصــر األس ــرة  ،18وربـمــا
يعود املعبد القديم إلى األسرة  ،12وأعيد
ُبناؤه في عهد األسرة .26
خ ـصــص املـعـبــد قــديـمــا ل ـع ـبــادة «خ ـنــوم»
وزوج ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــه «م ـ ـن ـ ـح ـ ـيـ ــت» و«ن ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــوت».
و«خنوم» في عقيدة «إسنا» القديمة هو

ّ
اإلله الخزاف وخالق البشر من الصلصال
وس ـيــد «إسـ ـن ــا» ،وي ــرم ــز إل ـيــه بـتـمـثــال له
ج ـســد إن ـس ــان ورأس ك ـب ــش .أم ــا زوج ـتــه
«منحيت» فقد ُص ـ ِّـورت بجسد ام ــرأة لها
رأس لبؤة يعلوها قرص شمس ،في حني
ص ــورت «نـيـبــوت» بجسد ام ــرأة يعلوها
قرص الشمس بني قرنني.
تنخفض أرضـيــة املعبد إلــى عمق تسعة
ُ َ
ويـ ـن ــزل إل ـيــه بـسـلــم صنع
أم ـت ــار تـقــريـبــا،
حديثًا ،وهو يتكون من صالة مستطيلة
الـشـكــل تــوصــف بــأنـهــا مــن أجـمــل صــاالت
األعـ ـم ــدة ف ــي م ـص ــر ،وي ـح ـمــل سـقـفـهــا 24
أسـ ـط ــوان ــة ب ــارتـ ـف ــاع  13م ـ ـت ـ ـرًا ،وت ـم ـت ــاز
عـمــارتـهــا املتناسقة بالنمط الـســائــد في
العصرين اليوناني والروماني .الجدران
واألسطوانات والسقف جميعها مزخرفة
بنقوش نباتية جميلة وملونة ،وهي في
حالة جيدة من الحفظ.
أم ــا الــواج ـهــة فـهــي ذات حــوائــط نصفية،
وه ــو طـ ــراز م ـع ـمــاري ش ــاع ف ــي الـعـصــور
املـتــأخــرة يـعــرف بــاســم األع ـمــدة املتصلة،
وقـ ـ ــد تـ ـك ــون وظ ـي ـف ـت ــه سـ ـت ــر مـ ــن ب ــداخ ــل
املعبد أثـنــاء تــأديــة الطقوس الدينية من
أجــل الـحـفــاظ على أس ــراره ــا .ويــوجــد في
الجزء الجنوبي من الواجهة عدة مناظر

باختصار
«معبد خنوم» يقع في
إسنا ،وهو أهم معالم
املدينة ،وأحد أربعة
معابد كانت موجودة
فيها على الضفة
الغربية لنهر النيل
■■■
«خنوم» في عقيدة
«إسنا» القديمة هو اإلله
ّ
الخزاف وخالق البشر
من الصلصال وسيد
«إسنا» ،ويرمز إليه
بتمثال له جسد إنسان
ورأس كبش
■■■
يتكون من صالة
مستطيلة الشكل
توصف بأنها من
أجمل صاالت األعمدة
في مصر

لــإم ـبــراطــور تـيـتــوس ( 39ـ ـ  81م ـيــادي)
فــي هيئة فرعونية تـصـ ّـور إيـمــانــه بآلهة
املـعـبــد وتـقــديـمــه لـلـقــرابــن لـهــا وتتويجه
إمبراطورًا برعايتها.
ال ـج ــدران الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة للمعبد
قسمت إلــى أربـعــة صـفــوف ،فــي كــل واحــد
منها ُسـ ِّـجــل منظر متكامل ،وبـعــض تلك
ّ
تصور امللوك البطاملة واألباطرة
املناظر
الرومان في هيئات فرعونية وهم يقدمون
الـهـبــات والـقــرابــن والــزهــور املـقــدســة إلى
إله املعبد خنوم وإلى زوجتيه وكذلك إلى
بعض اآللهة األخرى.
واملناظر الداخلية للمعبد تتعلق أغلبها
بتفاصيل الديانة املصرية في تلك الفترة،
وت ـت ـك ــون ال ـن ـق ــوش م ــن م ــؤل ـف ــات دي ـن ـيــة،
ونصوص عن خلق العالم وأصل الحياة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـض ــرع ــات وال ـت ــرات ـي ــل
الــديـنـيــة وأع ـي ــاد اإلل ــه «خ ـنــوم» وم ـنــاظــر
فلكية.
وه ـ ـنـ ــاك مـ ـن ــاظ ــر حـ ـ ــول ت ــأس ـي ــس امل ـع ـبــد
وم ـنــاظــر سـحــريــة ت ـصــور عـمـلـيــات صيد
األرواح الشريرة وقتلها وهزيمة األعداء.
ي ــذك ــر أن ال ـ ـجـ ــداريـ ــات الـ ـت ــي ي ـم ـت ــاز بـهــا
ً
«معبد إسنا» قد عانت طويال من تجمع
ط ـب ـقــات سـمـيـكــة م ــن األت ــرب ــة واألوسـ ـ ــاخ
والسواد ،باإلضافة إلى مخلفات الطيور
والخفافيش ،وعشش العناكب وتكلسات
األم ـ ــاح ،غـيــر أن عـمـلـيــات الـتــرمـيــم الـتــي
بدأت في أواخر عام  2018أعادت للمعبد
ك ـث ـي ـرًا م ــن رونـ ـق ــه .وم ــن امل ـق ــرر اس ـت ـمــرار
أع ـمــال الـتــرمـيــم حـتــى ع ــام  ،2021بعدما
ب ـ ــدأت أخـ ـيـ ـرًا ال ـب ـع ـثــة امل ـص ــري ــة األملــان ـيــة
امل ـش ـتــرك وق ـســم امل ـص ــري ــات ف ــي «جــامـعــة
توبنغن» األملانية أعمال املوسم السادس.

وأخيرًا
وأحلى أبو إيفانكا
خطيب بدلة

ش ـ ـ ــارك ق ـس ــم ك ـب ـي ــر مـ ــن اإلخـ ـ ـ ـ ًـوة الـ ـس ــوري ــن فــي
االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة مـشــاركــة فـعــالــة .انقسموا،
منذ األيــام األولــى إلعــان الترشيحات ،إلــى فريقني
متخاصمني ،واحد مع دونالد ترامب ،والثاني مع جو
بايدن  ..ومع أنهم لم يعيشوا ،طوال حياتهم ،أي نوع
من االنتخابات الرئاسية ،وال يحلمون أن يعيشوها
في املدى املنظور ،إال أنهم انخرطوا في االنتخابات
األميركية ،قرأوا استطالعات الرأي ،وذبذبات ّ
التقدم
والـتــراجــع فــي شعبيتي تــرامــب وبــايــدن ،واستمعوا
إل ــى ال ـت ـصــري ـحــات ،وال ـت ـح ـل ـيــات ،وامل ــواج ـه ــات بني
الحزبني األميركيني الكبيرين ،وتــابـعــوا التدخالت
ْ
املرشحي
األجنبية املخفية ،واملناظرات العلنية بني
اللذين تجاوزا السبعني من العمر ،وفتحوا خطوطًا
تلفزيونية ساخنة لتغطية هذا الحدث العظيم.
األح ـل ــى م ــن ذلـ ــك ،واألظـ ـ ــرف ،أن ـهــم نـقـلــوا ثقافتهم
االنـتـخــابـيــة إل ــى امل ـيــدان األم ـيــركــي ،فـفــي انتخابات
ّ
م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري ،أج ــل ـك ــم الـ ـل ــه ،يـشـتـبــك
ّ
منافسات ذات طبيعة دابكة ،يجري
املرشحون في
ٍ
ُ
ّ
ضبط إيقاعها بالطبل والــزمــر ،وي ــدور املرشحون
على الناخبني املوجودين في مدن املحافظة وبلداتها

ـارات ُعـلـقــت صــورهــم عـلــى زجاجها
وق ــراه ــا ،ب ـس ـيـ ٍ
الـخـلـفــي ب ـج ــوار صـ ــورة جـمــاعـيــة ل ـبــاســل وب ـشــار
بنظارات سوداء ،وقد كتبوا
وماهر األسد ،املتقنعني
ٍ
تحتها «هـكــذا تنظر األس ــود» ،وكــل مــرشــح يكتب
اسـمــه تحت صــورتــه ،ويـضــع لقبه بــن قــوســن :أبو
فــان ،أبــو عــان ،أبــو زعيربان  ..وبالقياس عليها،
أطـلـقــوا عـلــى جــو بــايــدن لـقــب «أب ــو ال ـب ـيــد» ،وسـ ّـمــوا
ترامب «أبو ّ
التر» .ومع أن العروبي ال يقبل أن ُينسب
ألمه أو ابنته (ابن فالنة ،أو أبو فالنة) ،إال أنهم كانوا
ّ
يــدلـعــون دونــالــد تــرامــب بلقب أبــو إيفانكا ،فتسمع
َ
تفرج على ّ
أحدهم يقول بثقة عجيبة :تعال ّ
عمك أبو
إيفانكا عندما سينجح فــي االنـتـخــابــات ،ويصبح
رئيسًا لدورة تانية ،كيف سيخبط بشار األسد بكم
ص ــاروخ ك ــروز وكــم طــائــرة مـسـ َّـيــرة درون ويخليه
يستجير بــاألول ـيــاء واملــرس ـلــن ،أو تـظــن أن إي ــران
الفارسية الشيعية ستنجو من غضب أبي التر؟ ال،
على الطالق ،هذه ّ
املرة سيجعلها تخرج من سورية
ْ
َركضًا وهي تتلفت وراءها!
ّ
وي ــرد عليه الـعــروبــي الـثــانــي ،طالبًا منه أن يسكت،
ألنه ال يفهم بالسياسة ،وال بالحماسة ،وال بقرقعة
ال ـطــاســة  ..عـ ّـمــك أب ــو الـبـيــد ال يـقــل كــراه ـيــة لبشار
ّ
األســد عــن مرشحك األه ــوج تــرامــب ،وال تنسى ،يا

حبيبي ،املثل الشعبي :البحر الهادي ّ
يغرق الوادي.. .
ُ
وصحيح أن أبو البيد في سن الـ  ،78ولكنه مدوزن
على البحر الثقيل ،وسوف يعني وزير خارجية إذا
ت ــراءى لــه بـشــار األس ــد فــي امل ــاء تـعــاف ُ
نفسه املــاء،
ولن يكون تشتوشًا فيضرب مطار الشعيرات وهو
فارغ ،وال تقبل منه غير يضرب القصر الجمهوري
بالتحديد.
وتنتهي االنتخابات األميركية ،ويــذهــب األميركان
إلى بيوتهم ّ
ليتبولوا ويناموا .والسوريون ال يقبلون
بانتهائها ،فالبايدنيون يحتفلون بالنصر ،ويعقدون
الــدبـكــات ،ويـطـلـقــون الـنــار فــي ال ـهــواء ،والـتــرامـبـيــون

انخرط السوريون في
االنتخابات األميركية وقرأوا
التقدم والتراجع في
ذبذبات
ّ
شعبيتي ترامب وبايدن

يحلفون ْ
األي ـمــان املغلظة أن تــرامــب لــن يــرفــع الــرايــة
البيضاء :أراهنك على أن األشقر األحمر أبو إيفانكا
لن ّ
ُ
ربحت الرهان
يفض هذه السيرة على خير ،فإن
َ
تعطيني أسطوانة غاز بالسعر الرسمي ،وإذا ربحته
أنـ ــت أش ـي ـلــك ع ـلــى ظ ـه ــري وأمـ ـش ــي ب ــك ف ــي ســوق
ال ـخــانــات ،وأش ـت ــري لــك ربـطــة خـبــز عـلــى حسابي!
أتعلم ماذا سيفعل ليحتفظ بالرئاسة؟ سوف ُينزل
ال ـحــرس الـجـمـهــوري والـفــرقــة الــرابـعــة إل ــى ســاحــات
نيويورك ،ويحتل البيت األبيض ،ويذيع البالغ رقم
واحد .وإذا يفعلها أراهنك على إنه سيضرب املفاعل
النووي اإليراني ،وتعلق أميركا بحرب عاملية ،على
ً
أثــرهــا تلغى االنـتـخــابــات ،ويـعـتـبــرونــه بـطــا قوميًا
ويتركونه رئيسًا مدى الحياة.
إذا أن ـ َـت ســألـ َـت اإلخ ــوة ال ـســوريــن املـنـخــرطــن في
ان ـت ـخــابــات أم ـيــركــا ع ــن س ـبــب ه ــذا االه ـت ـمــام كـلــه،
فسيجيبونك بصوت واحد :ألجل سورية .ووقتها
ُ
ما عليك إال أن تحوقل ،وتستغفر ،وتقول لهم إن
ُ
ســوريــة تــذبــح منذ عشر سنني ،ولــم تبق دولــة في
قـ ّ
ـارت ــي أمـيــركــا وأوروب ـ ــا لــم يـجــر فـيـهــا انـتـخــابــات
ويـتـغـيــر رئ ـيـ ُـس ـهــا ،ول ــم ن ــر رئ ـي ـســا ،أو وزي ـ ـرًا ،أو
ّ
م ـل ـك ــا ،يـ ـ ــدق ع ـل ــى صـ ـ ــدره وي ـ ـقـ ــول :أوق ـ ـفـ ــوا ذب ــح
هذا الشعب الغلبان.
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