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 اهداء
 

 

 ,"تحوت"الى 

 رب الكتابة 

 رب علم السحر 

 صاحب العين المقدسة 

 قلب "رع" 

 لسان "آتوم" 

 , و التى تحصى السنين  االلهية التى تحصى أبعاد كل شئيانات مرشد الك

 رسول "رع" 

 الذى يضع كل شئ فى مكانه الصحيح 

  "حورس"و عين  "رع"الذى يكمل عين 
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 مقدمة

  -:المصرى أدب السحر 

 قصص السحر فى مصر القديمة روائع الحدى ترجمة عزيزى القارئ لك دم أقفى الصفحات التالية 

 . "الساحر ساتنىكايات ح"و هى , 

 .أود أن أتناول موضوع أدب السحر فى مصر القديمة الحكايات بسرد و قبل البدء 

 ون من ألوان األدب التى ازدهرت فى مصر القديمة , و لكن بمرور الزمن هى لقصص السحر و 

 من ابداع و خيال .الفن , برؼم ما يتميز به هذا  او انصرفوا عنهبها قل اهتمام األدباء 

 مصدر الهام لثقافات الشعوب المجاورة لنا فى منطقة ة السحر المصريو بعد أن كانت قصص 

 أدب السحر .توقؾ العقل المصرى عن ابداع فى العصور القديمة األدنى الشرق 

 كانت مصر فى عصرها الذهبى مصدر الهام لؽيرها من الشعوب , و كانت قصص السحر جزءا 

 التى نشؤت فى مصر القديمة  أحد العلوم المقدسةهو السحر فهاما من ثقافة الشعب المصرى . 

 و ارتبطت بها بشكل خاص . 

 لذلك و  ,أمهر السحرة فى العالم ترى كهنة مصر القديمة و كانت الشعوب األخرى و منها االؼريق 

 كما جاء فى , لتعلم أسرار السحر كان المؽامرون من مختلؾ أنحاء العالم يقصدون كهنة مصر 

 . لوسيان ساحر منؾ" للشاعر االؼريقى قصة "

 فى مصر و صار من العلوم المنسية و تراجع معه المقدس و لكن بمرور الزمن تراجع علم السحر 

 أدب السحر .

 فى عالم يمتزج فيه الخيال بالواقع , حيث الحدود الفاصلة تحيا شعوب العالم القديم أن كانت و بعد 

 , شاء اذا االنسان فى أى لحظة  ستار شفاؾ يخترقهبين عالم الطبيعة و ما وراء الطبيعة مجرد 

  ضيق , يخلو من رحابة الخيال ., فى عالم مادى صرنا نعيش 

 مإشرا على ظمؤ االنسانية ألدب  "هارى بوتر"لذلك كانت اللهفة التى قوبلت بها سلسلة قصص 

 . السحر 
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 ا منذ حققت سلسلة قصص "هارى بوتر" للكاتبة البريطانية "جوان كاثلين رولينج" نجاحا ساحق

 حيث وصل عدد , و أصبحت فى زمن قياسى أكثر الكتب رواجا ميالدية  7991ظهورها فى عام 

 السلسلة األكثر مبيعا فى العالم . ها مليون نسخة , و هو ما جعل 454النسخ المباعة منها حول العالم 

 ؽة من لؽات العالم المختلفة .ل 17ما ترجمت السلسلة الى ك

 فى عالم األدب هو الذى فتح الباب لتحويل السلسلة الى شاشة السينما لتصبح  هذا النجاح الساحقو 

 من أشهر أفالم هوليوود و أكثرها نجاحا . 

 الشعوب تعكس ظمؤ ظاهرة تستحق التؤمل ألنها  وه "هارى بوتر"قصص النجاح الذى حققته ان 

 .هو "أدب السحر" و ألدب افتقدته لزمن طويل , النوع من 

 القديمة .  مصرلعرؾ الكثيرون أن جذور أدب السحر تعود ربما ال ي

 من أقدم قصص السحر فى العالم , و من أكثرها تؤثيرا على ثقافات المصرية فقصص السحر 

 الشعوب األخرى فى المنطقة . 

 

 

 جاء ذكرها فى بردية التى الحكايات الخمسة نماذج أدب السحر المصرى و أقدمها من أشهر 

 و تروى سنة قبل الميالد(  2444)حوالى ى بردية دونت فى عصر الدولة الوسطى , و هوستكار 

 قصصا خيالية نسجت حول شخصيات حقيقية هم ملوك و أمراء عاشوا فى عصر الدولة القديمة 

 .جد اؾ" ابن الملك خوفو  دو األمير "حور خوفو و الملك سنفرو لك كالم

 الشهير ألمير نسجت حول شخصية االتى لحكايات اأيضا أدب السحر المصرى نماذج أشهر من و 

 العصر البطلمى دونت فى ات " ابن الملك رمسيس الثانى و التى جاء ذكرها فى برديت"خا ام واس

 و تعرض حاليا فى المتحؾ البريطانى .
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 يالحظ أن هناك عناصر تجمع بينها و تميزها عن ؼيرها من المصرية و المتؤمل لقصص السحر 

 فى العالم . قصص السحر 

 شخصيات حقيقية هم ملوك أو أبناء حول نسجت و أول ما نالحظه فى قصص السحر المصرية أنها 

 و أمير فثم سحر أو أملك متى ظهر و  ,ملك أو أمير فؤينما وجد السحر فالبد أن يكون هناك ملوك . 

 معجزة . 

 مرة أخرى لحياة ليعود الطير  ظهر اسم ملك أو أمير ظهرت المعجزات , فترى البحر ينشق , أواذا 

 .بشر بعد أن يذبح و يقطع الى أجزاء , أو تدب الحياة فى تماثيل شمع لتماسيح أو 

 , و انما هو فى الؽالب كاهن ليس الملك أو األمير فى سياق القصة انع المعجزة و لكننا نالحظ أن ص

 .ؼير معروؾ 

 اياتها الخمسة هم ملوك و أمراء عاشوا فى أبطال حككمثال , سنجد أن بردية وستكار اذا أخذنا 

 ,  "كا نب"كالملك زوسر , و الملك سنفرو , و الملك خوفو , و الملك  لدولة القديمة )عصر ا

 صنع المعجزات لهإالء ينسب ال ( , و برؼم ذلك رع"  ساحو", و الملك كاؾ"  أوسر"و الملك 

 , و انما لكهنة ؼير معروفين .الملوك 

 

 

 . صص السحر فى مصر القديمة هو فى الؽالب ساحر ان مإلؾ ق
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 أن لها بناء سحرى قام فيه المإلؾ بتضمين حيل للوهلة األولى عند قراءتنا لتلك القصص ندرك و

 ألبطال يلعبون لعبة الكراسى الموسيقية و يتبادلون األدوار . سحرية و جعل ا

 , و لكن على يده معجزة خارقة ى أن تجرفظهور اسم ملك من ملوك مصر يجعل المستمع يتوقع 

 ربما لكى يبلؽنا رسالة هامة تتعلق بعلم المعجزة تؤتى من طريق آخر , بؤن القارئ المإلؾ يفاجئ 

 الشخص الذى  أما ,  (القوى االلهيةال "نترو" )السحر , و هى أن صانع المعجزات الحقيقى هو 

 ن خالله القوى الكونية فى عالم المادة . قناة أو وسيط تعمل مفهو مجرد تجرى على يده المعجزة 

 

 

  -أدب السحر المصرى مصدر وحى و الهام :

 و منها , فى الشرق األدنى مصدر وحى و الهام للثقافات األخرى ت قصص السحر المصرية كان

 .ى السحر المصرأدب من قصصها التى اقتبست بعض الثقافة العبرانية 

 ذكرت ببردية وستكار مصدر وحى و الهام لألديب نجيب  وفو و السحرة التىقصة خكما كانت 

 ."عبث األقدار" رواية أحداث منها الذى استلهم محفوظ 

 الرومانى و حظيت برواج و شعبية اليونانى فى العصر ام واست"  لساحر "خاذاع صيت حكايات ا

 ى العصر الرومانى لنهار" التى دونت فلخرة من كتاب "الخروج ؤاستثنائية , لدرجة أن النسخ المت
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 , لكتاب تحوت المقدس الوصول و محاولته " تواس ام كانت تحوى فصال يتناول مؽامرة األمير "خا

 و هو شئ فريد لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر فى عصرها الذهبى .

 فلم يحدث من قبل أن اقتبست كتب العالم اآلخر من قصص السحر الشعبية .

 على األدب العالمى و على صناعة السينما . كبير أثر " منؾكان لقصة "ساحر و 

 رويت هذه القصة فى أحد أعمال األديب االؼريقى )السورى األصل( "لوسيان" الذى عاش فى 

 , و برؼم أن المدون ليس مصريا اال أن أحداث القصة تدور فى مصر . القرن الثانى الميالدى 

 فى مصر فى ذلك العصر مثل حكايات تشرة المنقصص السحر  ىحداو هى فى الؽالب منقولة من 

 . (ام واست خا"ساتنى" )الساحر 

 " هى المصدر الذى استوحى منه الشاعر األلمانى "جوته" واحدة من أشهر منؾو قصة "ساحر 

 ( , و قد اقتبس والت The Sorcerer’s Apprentice) "التلميذالساحر "عنوان قصائده و تحمل 

 , حيث قام الفؤر الشهير "فانتازيا" اسم أطلق عليه فيلم رسوم متحركة ديزنى القصة و حولها الى 

 التلميذ الساحر .ميكى ماوس بدور 
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  -( :تخا ام واس"ساتنى" )حكايات الساحر 

 ( يتمتع بشهرة  , دولة حديثة 79أسرة  الملك رمسيس الثانى )ابن " تواس -ام  -كان األمير "خا 

 لزمن من شخصية تاريخية ابمرور يتحول لدرجة جعلته مصريين قلوب الواسعة و حب كبير فى 

  شخصية أسطورية نسجت حولها قصص السحر و المعجزات .  الى

 و اسم "خا ام واست" يعنى المولود فى طيبة , أما لقب "ساتنى" فهو أحد ألقابه الكهنوتية , حيث 

 . "منؾ"كاهن بتاح األكبر بمدينة يشؽل منصب األمير كان 

 ( مولعا بدراسة النصوص القديمة و علوم السحر " ساتنىالملقب ب " " )تاألمير "خا ام واسكان 

 رة اهتمام األدباء و يصبح بإو الخيمياء و الماورائيات مما جعل اسمه يرتبط بالسحر و المعجزات 

 و مصدر الهام للعديد من قصص السحر . فى مصر القديمة 

 " سوى تالتى تدور حول شخصية األمير "خا ام واسة الخياليلم يتبقى من مجموعة القصص 

 .قصتان 

 رحلة بحث األمير و تدور حول , و كتاب تحوت  "ساتنى"الساحر حكاية تعرؾ القصة األولى باسم 

 علوم السحر فى و العواقب الوخيمة التى يمكن أن يجلبها الباحث كتاب تحوت المقدس عن "ساتنى" 

 الصبر و الحكمة و سعة األفق قبل االقدام على مثل هذه الخطوة يتحلى بو الماورائيات لنفسه اذا لم 

 الخطيرة . 

 و قد بلؽت هذه القصة مكانة لم تصل اليها أى قصة أدبية من قبل , فقد كانت النسخ المتؤخرة من 

 نهار التى دونت فى العصر الرومانى تحوى فصال يحكى قصة بحث األمير للكتاب الخروج 

 حدث من قبل مع أى قصة أدبية أخرى . تتاب تحوت , و هى سابقة لم عن كساتنى" "

 . كوشى الساحر المباراته مع "سى أوزير"  و الساحر حكاية أما القصة الثانية فتعرؾ باسم 

 .عنى ابن أوزير ي"سى أوزير" اسم و 

 ظار بعد انت"سى أوزير" المعجزة الطفل برزق "خا ام واست" تروى أحداث القصة أن األمير 

 كوشيين بارى أحد السحرة اليقدرات خارقة و أنه أتى للدنيا لكى ه يمتلك ليكتشؾ بعد ذلك أنطويل 

 ه و سحره .شرو ينقذ مصر من 
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  -" أول مرمم آثار فى العالم :تخا ام واساألمير "

 فى عصر الملك رمسيس الثانى  "منؾ"مدينة و عمدة " كاهن بتاح األكبر تكان األمير "خا ام واس

 آثار أجداده بدراسة بعلوم الخيمياء و الهندسة المعمارية . و كان لديه شؽؾ شديد عرؾ بولعه قد و 

 بالحفاظ على هذه اآلثار .و , و خاصة من عصر الدولة القديمة 

 

 

 ترميم العديد من آثار الدولة القديمة ب" أول مرمم آثار فى العالم , فقد قام تيعتبر األمير "خا ام واس

 , و هرم زوسر , و هرم "ساحو رع" , و معبد الشمس  "أوسر كاؾ"ها هرم ونيس , و هرم و من

 للملك "نى أوسر رع" , و مقبرة "شبسس كاؾ" بسقارة , كما قام بترميم تمثال لألمير "كا واعب" 

 أحد أبناء الملك خوفو . 

 و تنظيمه بالشكل الذى أصبح  أما تحفته المعمارية فهى سيرابيوم سقارة , فقد قام بتوسيع السيرابيوم

  , و هو الحيوان المقدس الذى يرمز لعليه اآلن . كان سيرابيوم سقارة هو مكان دفن عجل أبيس 

 منؾ .رب ,  "بتاح"

 , و لكنه لم يكن بهذا االتساع و النظام  حتى بداية  78عصر األسرة فى السيرابيوم منذ بدأ العمل 

 ., دولة حديثه  79عصر األسرة 
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 , فقد كان السيرابيوم تحت  "منؾ"و عمدة مدينة " هو كاهن بتاح األكبر تن "خا ام واسأو بما 

 بتطويره و توسيعه . و قد أحب ذلك المكان لدرجة أنه دفن فيه . حيث قام اشرافه , 

 باكتشاؾ السيرابيوم  "أوجست مارييت"ثار الفرنسى آلو أثناء قيام عالم ايالدية م 7857فى عام 

 " . تتجويؾ صؽير به مومياء تحمل أسماء و ألقاب األمير "خا ام واسعلى بالقرب من فتحته  عثر

 نقلت المومياء الى خارج مصر ثم اختفت بعد ذلك , و لكن بقى من الحلى المحيطة بها قناع ذهبى 

 ." تو صديرية تحمل أسماء و ألقاب األمير المهندس "خا ام واس

 

  -" و كتاب تحوت :ساتنىساحر "قصة الالرموز الباطنية فى 

 يٍ رٔائع األدب انًصزٖ انمذيى , ٔ كاَد ذذرص فٗ "طاذُٗ" ٔ كراب ذحٕخ ذعرثز لصح انظاحز 

 ( , ٔ حرٗ انعصز , دٔنح حذيصّ 91 يذارص تيد انحياج يُذ عصز انًهك ريظيض انصاَٗ )أطزج

 انيَٕاَٗ انزٔياَٗ . 

  .ح ذعٕد نثذايح انعصز انثطهًٗ دَٔد ْذِ انمصح تانخظ انذيًٕطيمٗ عهٗ تزدي

 انمصح ذُرٓٗ تجًع ٔ انًٕييأاخ انصالشح ( , ألٌ  "طاذُٗ"أطهك عهيٓا األشزيٌٕ اطى ) لصح انظاحز 

 تراح" ٔ سٔجرّ ٔ اتُّ فٗ يمثزذّ تًُف . يٕييأاخ "َفزكا

 ئياخ ٔ كاٌ يٕنعا تعهٕو انظحز ٔ انًأرا كاٌ)خا او ٔاطد( األييز "طاذُٗ" أحذاز انمصح أٌ ذزٖٔ 
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 .انذٖ خطّ ذحٕخ تيذِ كراب انظحز انعظيى يثحس عٍ 

 انكصيزٌٔ . نٓا ال يُرثّ لذ تاطُيح  اذحٕٖ ْذِ انمصح ريٕس

 كم صُذٔق داخم ؛  ديك انًرذاخهّايجًٕعح يٍ انصُيمذص خثأِ ذحٕخ فٗ كراب فٓٗ ذذٔر حٕل 

 شى صُذٔق يٍ انثزَٔش , شى , يذ انحذذثذأ يٍ انخارض تصُذٔق يٍ ٔ . صُذٔق آخز أكثز يُّ يحرٕيّ 

 شى صُذٔق يٍ انفضح , ٔ أخيزا صُذٔق يٍ انذْة  ,شى صُذٔق يٍ انعاض , خشة انصُذٔق يٍ 

 انًكٌُٕ .يحفظ انكراب 

 اديك ٔ َالحظ أٌ أطهٕب طزد انمصح يحاكٗ فكزج انصُاديك انًرذاخهّ , ٔ كأٌ انمصح َفظٓا ْٗ صُ

 ذحٕخ ذعانيى جشء يٍ حرٕاء انمصح عهٗ الٔ ْٗ اشارج  انًرذاخهّ انرٗ ذحفظ أطزارِ ,ذحٕخ 

 . كَٕيح ذرعهك تمٕاَيٍ ٔ يثادئ عهٗ يعارف انثاطُيح ٔ 

 يثذأ انكٌٕ انٕٓنٕغزافٗ . انكَٕيح انًثادئ ٔ يٍ أْى ْذِ 

 كل جزء  ؛بسط تعريؾ للكون الهولوؼرافى هو تشبيهه بصورة كبيرة مكونة من أجزاء صؽيرة أ

 ؽيرة هو عبارة عن نسخة مكررة من الصورة الكبرى . من هذه األجزاء الص

 و عندما نقوم بتقسيم الصورة الهولوؼرافية الى أجزاء صؽيرة نحصل على قطع صؽيرة من 

 كل قطعة هى عبارة عن صورة مكتملة و لكن مصؽرة من الكل . ؛الهولوؼراؾ 

 و نجد أحد أمثلة الكون الهولوؼرافى فى المحيط . 

 ماء , و لذلك فان كل قطرة ماء تحوى بداخلها صورة مصؽرة من المحيط .  فالمحيط مكون من

 و هناك مثال آخر للكون الهولوؼرافى نجده فى بذور النباتات . 

 فكل بذرة تحوى بداخلها صورة مصؽرة للشجرة التى ستنبت منها فى المستقبل , كما تحوى أيضا 

 الشجرة الكامنة فى البذرة .  صورا مصؽرة لكل البذور و األشجار التى ستخرج من

 أما أوضح أمثلة الكون الهولوؼرافى فنجده فى االنسان . فجسم االنسان مكون من مئات الباليين من 

 الخاليا , كل خلية منها تحوى نسخة كاملة من الحمض النووى األصلى , و هو المكتبة الرئيسية 

 مكتبة , و هذه السجالت هى نسخة التى تحفظ كل السجالت و المعلومات التى تخص صاحب ال

 الخلية الواحدة هى صورة مصؽر من . و بعبارة أخرى ان مصؽرة من صورة أخرى أكبر منها 

 ., و من هنا جاءت فكرة االستنساخ التى قام العلماء بتجربتها على الحيوانات الجسم كله 



14 
 

 بدأ الكون الهولوؼرافى , كرمز لم "ساتنى"ديق المتداخله فى سياق قصة الساحر اتقؾ فكرة الصن

 .ديق المتداخله او يإكد مإلؾ القصة ذلك المعنى بؤن يجعل طريقة السرد محاكاة للصن

 فالقصة هى عبارة عن حكاية داخل حكاية . و كل حكاية تشبه الحكاية األخرى التى تروى فى 

 سياقها . 

 ولعه بالمعرفة القديمة و بعلوم  يشبه األمير "نفركا بتاح" فى "ساتنى"بطل القصة و هو الساحر ان 

 السحر و يسعى للحصول على كتاب تحوت البعيد المنال , و يواجه صعوبات كبيرة كالصعوبات 

 . "نفر كا بتاح"التى واجهها 

 و من الرموز الباطنية التى تحويها القصة أيضا فكرة الصعوبات و األخطار التى تحيط بكتاب 

 مكان عميق تحت  وعة من الصناديق المتداخلة التى تقبع فىمحفوظ داخل مجملكتاب تحوت , فا

 حيات و عقارب . امياه النيل , تحرسه

 محفوؾ بالمخاطر ية لمعرفة الروحاطريق و أن و مؽزى األخطار التى تحيط بكتاب تحوت ه

 ديه الشجاعة لنه ال يحصل على العلم المقدس اال من كان جديرا به و من أ, و و الصعوبات 

 ستعداد لبذل الجهد و التضحية فى سبيل ذلك .و اال

 نسان الطموح الذى ال يكتفى بمعرفة العالم المادى , لالرمز فى سياق القصة كاألمير "ساتنى" يقؾ 

 و انما يسعى للوصول الى ما وراء العالم المادى .

 تحوت فهو  أما الثعبان الكبير الذى ال يموت و الذى يلتؾ على شكل دائرة كاملة تحيط بصناديق

 من الحضارات القديمة عديد ( الذى عرفته الOroborusيشبه الى حد كبير ثعبان "األوروبوروس" )

 و هو رمز دورات الزمن الالنهائية و خصوصا الدورات الكبرى . 
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 توت عنخ "لملك اظهر ثعبان األوروبوروس فى الفن المصرى على المقصورة الثانية من مقاصير 

 ( دولة حديثه) 27كما ظهر أيضا فى برديات تعود لعصر األسرة  ,, دولة حديثه(  78)أسرة  "آمون

 حورس الطفل . الذى يجلس بداخله قرص الشمس حول يلتؾ ثعبان ضخم نرى و فى هذه المشاهد 

 

  -:و مباراته مع الساحر الكوشى  "سى أوزير"حكاية الساحر 

  -:" فى مصر القديمة بسون" فى كتابه "األدب عالم المصريات األمريكى "ويليام كيلى سيميقول 

 عثر على هذه القصة مدونة على الناحية اليسرى من ورقتى بردى تم استخدامهما من قبل فى 

 ميالدية  5981و قد تم اكتشاف البرديتين فى عام  .باللغة اليونانية احصائيات اقتصادية  تسجيل

 اشتراها من مصر ثم قام ببيعها للمتحف البريطانى  الذىفى أسوان على يد أحد هواة جمع اآلثار , 

 أوزير " .  تعرض حاليا تحت اسم قصة األمير "ساتنى" و الساحر "سى حيث 

 احصائيات تعود على ورقتى البردى تحتوى النصوص اليونانية المسجلة على الجهة اليمنى من 

 أراضى ميالدية( و تصف  64الى  64للعام السابع من حكم االمبراطور كالوديوس )أى عام 

 بالخط الديموطيقى الى نفس المنطقة من القصة و ممتلكات بالفيوم , و ربما تعود هذه النسخة 
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  و نفس القرن الذى تعود اليه التواريخ االحصائية المذكورة فى النص اليونانى .

 و بداية القصة غير واضحة على البردية , حيث يفتقد النص أول سبعة أعمدة .

 المقارنة بالقصة األولى , و هى قصة الساحر "ساتنى" و كتاب تحوت , نجد أن القصة الثانية و ب

 و يالحظ  .( قد دونت بعناية شديدة ته مع الساحر الكوشىو مبارا "سى أوزير")قصة الساحر 

 .قيام الناسخ بحذف بعض األخطاء اللغوية , لذلك ال يحتوى النص اال على القليل جدا من األخطاء 

 حكايات متتابعة تشكل معا ما يسمى بقصة  ثتحوى البردية المعروضة بالمتحف البريطانى ثال

 الساحر "سى أوزير" و مباراة السحر . 

 .: تدور حول والدة الساحر "سى أوزير" بمعجزة الهية  الحكاية األولى

 .للعالم السفلى األمير "ساتنى" والده  بصحبة: تدور حول رحلة "سى أوزير"  الحكاية الثانية

  .كوشى : تدور حول مباراة الساحر الصغير "سى أوزير" مع الساحر ال الحكاية الثالثه

 و بوصولنا للحكاية الثالثة نكتشف أن الصبى الصغير "سى أوزير" الذى ولد بمعجزة الهية هو 

 مرةالحقيقة ساحر مصرى كان يعيش فى عصر الملك تحتمس الثالث , و لكنه عاد للتجسد  فى

 الذى توعد من كوشى أخرى فى عصر الملك رمسيس الثانى , لكى يحمى مصر من شر الساحر ال 

 قبل أن يعود لمصر فى زمن آخر و يجلب معه الشر .

 "سى أوزير" , و اسمه يعنى الصغير الثالثة هو شخصية الساحر  يربط الحكاياتو الخيط الذى 

 .  (رب البعث و الميالد من جديد)" أوزيرابن "

 و الطفل المعجزة "سى أوزير" هو ابن األمير و الساحر "ساتنى خا ام واست" ابن الملك "أوسر 

 ماعت رع" )رمسيس الثانى( , و فى نفس الوقت هو اعادة تجسد لساحر مصرى كان يعيش فى 

 " . آوىعصر الملك تحتمس الثالث يطلق عليه لقب "حورس ابن 

 , و لكن هذا الصراع لم ينتهى كوشى و بين ساحر " آوىكان هناك صراع بين "حورس ابن 

 لينتقم من ملكها سنة  5111مصر مرة أخرى بعد لأن يعود كوشى بموتهما , فقد أقسم الساحر ال

 شعبها فى شخص الملك .يوجه االهانة لو 

 الساحر "سى أوزير" و مباراته مع  ةو من الجدير بالمالحظة عند دراسة البردية التى تروى حكاي
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 , هو وجود نص آخر مترجم للغة اآلرامية يحكى نفس القصة . كوشى لساحر الا

 هو دليل على كوشى ان وجود ترجمة آرامية لقصة الساحر "سى أوزير" و مباراته مع الساحر ال

 أن أدب السحر المصرى كان له أصداء عالمية , و أن شخصياته تحولت الى شخصيات شعبية فى 

 كما كان لها تأثير كبير أيضا على األدب اليونانى الناشئ . الكثير من دول العالم ,

 باألخذ مرة  :فى اتجاه واحد فقط , و انما فى اتجاهين تسير و لكن التأثيرات الثقافية لم تكن 

 االغريقية فى حكاية الساحر "سى ات للميثولوجيا خرى . فنالحظ مثال وجود تأثيرأو العطاء مرة 

 السفلى , و خصوصا فى مشهد زيارة "ساتنى" للجحيم و رؤيته لألرواح أوزير" و رحلته للعالم 

  يقوم هؤالء المعذبون بصنعالتى تعذب هناك باالستمرار فى القيام بعمل ال جدوى منه , حيث 

 منها ما ان ينتهوا من اتمام عملهم حتى يقوم قطيع من الحمير بقضم الحبال التى انتهوا  حبال , و

 فى سالل معلقة فوق بوضع رزقها من الطعام و الشراب ب بعض األرواح و فى مشهد آخر تعذ

 فى  اعلى أمل بلوغها تتعثر أقدامهالل وراء الس االى أعلى و سيره ا, و أثناء نظره ارؤوسه

 فى األرض .  اخاخ وضعت لهف

 جاء  و المشهد األول الذى يصف تعذيب األرواح بالقيام بعمل غير ذى جدوى يشبه الى حد كبير ما

 فى الميثولوجيا االغريقية عند وصفها لعذاب "أوكنوس" فى العالم السفلى . 

 أما المشهد الثانى الذى يصف تعذيب األرواح بالخبز المعلق فوق رؤوسها , فهو يذكرنا بما جاء 

 فى الميثولوجيا االغريقية عن "تانتالوس" ابن زيوس الذى سرق طعام اآللهة لكى يعطيه للبشر .

 أعيد توظيفه فى قصة الساحر "سى أوزير" و رحلته فى قد نا نالحظ أن الخيال االغريقى و لكن

 فمشهد األرواح التى تعذب بالطعام المعلق فوق  .العالم السفلى للتعبير عن قيم روحية مصرية 

 رؤوسها ليست مشهدا منفصال عن السياق األصلى للقصة و الذى يروى رحلة الساحر الصغير 

 " التى اصطحب فيها والده األمير "ساتنى" ليريه مصير األرواح التى ال تتعلم من "سى أوزير

 تعيد تكرار نفس األخطاء فى الحياة الدنيا و فى العالم اآلخر . انما و ئها أخطا

 كما أن سياق الحكاية يهدف للتأكيد على فكرة مصرية أصيلة , و هى أن مصير االنسان فى العالم 

 مقبرته بمحتويات فعله فى حياته الدنيا و بنقاء قلبه , و ليس بفخامة جنازته و ال اآلخر يتحدد بما 
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 من أثاث جنائزى .

 ان زيارة العالم السفلى فى حد ذاتها ليست شيئا جديدا على الفكر المصرى , فالنصوص الجنائزية 

 ما تلقاه أرواح و كتب العالم اآلخر كلها تدور حول وصف العالم السفلى و سكانه و جغرافيته و 

 .الى هناك  االبشر بعد انتقاله

 

 

 لذلك فان التأثيرات اليونانية على صور و مشاهد هذه القصة تبقى فى أضيق الحدود .

 ركز على أحد كوشى تو مباراته مع الساحر ال "و نالحظ أن حكاية الساحر "سى أوزير

 صوره , و هى العداوة بين مصر  لموضوعات الرئيسية التى استقى منها الفن و األدب المصرىا

 من األعداء التقليديين لمصر , و هم أحد أضالع ثالوث فالكوشيون  .مملكة كوش بالنوبة و 

 الكوشيين . و هو ثالوث الليبيين و اآلسيويين و ؛الخطر الذى يهدد أمن مصر من وقت آلخر 

 5641الى عام  5648م و قد بلغت هذه العداوة أشدها فى عصر الملك تحتمس الثالث )من عا

 قبل 

 و قد قبل الميالد( ,  5451الى عام  5448الميالد( , و فى عصر الملك رمسيس الثانى )من عام 

  . و االنتصار عليهم الكوشيين كالهما فى مشاهد فنية تصور الحرب ضد ظهر 
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  -: ته مع الساحر الكوشى و مبارا "سى  أوزير"الرموز الباطنية فى حكاية الساحر 

 من الرموز الباطنية و القيم عديد الكوشى مع الساحر المباراته تحمل قصة الساحر "سى أوزير" و 

 . ية الروح

 حيث حملت به أمه بطريقة عجيبة , فقد .  ميالد الطفل "سى أوزير" بمعجزة الهيةتبدأ القصة ب

 انتقلت الى جسد أمه ثم , و سكنت فى شجرة قرع للعالم األرضى السفلى انتقلت روحه من العالم 

 سيقان و ثمار  جذور و نو نصحتها بؤن تطحالمنام اتبعت تعليمات األرواح التى جاءتها فى حين 

 شجرة القرع و تنقعها فى الماء و تشربها . 

 و انتقالها أحيانا من اعادة تجسد الروح ن قدماء المصريين عرفوا فكرة تدل هذه الرواية على أ

 .مملكة االنسان ة الحيوان الى مملكة النبات أو مملك

 قصة الوحيدة فى األدب المصرى التى تناولت موضوع هى ال"سى أوزير"  قصة الساحرتكن لم 

  بطل القصة "باتا"روح التى تحكى قصة اعادة تجسد "قصة األخوين" اعادة التجسد , فهناك أيضا 

 نبات و مملكة الحيوان .بتجربة التجسد فى مملكة ال تمرة أخرى فى جسد انسان بعد أن مر

 تعتبر قصة الساحر "سى أوزير" من أجمل األعمال األدبية التى عبرت عن الفكر الدينى لقدماء 

 المصريين و معرفتهم بالعالم اآلخر و مصير األرواح و كيؾ يتحدد مصير الروح بناء على طهارة 

 ثروته . أو ماعية قلب االنسان و أفعاله فى الحياة الدنيا و ليس على مكانته االجت

 والده األمير "ساتنى" تصؾ الحكاية الثانية من مؽامرات "سى أوزير" كيؾ أخذ الساحر الصؽير 

 . و هناك رأى األمير بعد الموت حلة عجيبة لزيارة العالم السفلى ليشاهد بعينه مصير األرواح فى ر

 الذى تلوث قلبه الرجل الؽنى  مصير الرجل الفقير الطاهر القلب أفضل من مصير"ساتنى" بعينه أن 

 )رب البعث( . "أوزير"عرش الطاهر من المقربين من الفقير كيؾ صار ذلك رأى , و 
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 رض األالمصرى القديم لمصر باعتبارها  ةعن نظر "سى أوزير"كما تكشؾ لنا حكاية الساحر 

 و الذى سى أوزير" "العناية االلهية و يتضح لنا ذلك من اسم بطل القصة تحرسها التى مقدسة ال

 , و هو كناية عن حورس .يعنى ابن أوزير 

 فى اللؽة المصرية  أوزير)و ينطق  أوزيريسطل القصة هو فى الحقيقة حورس ابن ايزيس و ان ب

 القديمة( . 

 حورس هو حارس مصر , و مصر دائما محروسة . 

 حتى اآلن لمصريون فى سالؾ العصر و األوان , و ما زال ارأى المصريون وطنهم مصر هكذا 

 فسيرسل االله كانت المحن و العثرات التى تمر بها مصر دائما محروسة , و أنه مهما يإمنون بؤن 

 ينقذها . للها حورس 
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 أن القصة كوشى و من األشياء الملفتة للنظر فى حكاية الساحر "سى أوزير" و مباراته مع الساحر ال

 للساحر المصرى فى األولى من مواجهته سنة  7544لمصر بعد كوشى ذكرت عودة الساحر ال

 بين عصر الملك فى سياق القصة , و بذلك يكون الفاصل الزمنى عصر الملك تحتمس الثالث 

 , و ذلك بالطبع رقم ؼير صحيح سنة  7544الملك رمسيس الثانى هو عصر تحتمس الثالث و 

 ن عصر الملك تحتمس الثالث و عصر ؤن الفاصل الزمنى بيبو منافى لألدلة التاريخية التى تقول 

 فقط . سنة  244الملك رمسيس الثانى هو 

 و هنا علينا أن نتذكر أن قصص السحر ليست قصصا تاريخية , برؼم أن أبطالها فى الؽالب 

 شخصيات تاريخية معروفة .

 فى سياق القصة .موز يصلح كرفمإلؾ قصص السحر ال يسجل التاريخ و انما هو يقتبس منه ما 

 فى سياق القصة لهدؾ له عالقة بؤكواد سحرية و شفرة  "سنة 7544"مإلؾ رقم القد يكون استخدام 

 ككود سحرى يتكرر لمرات  "فى ست ساعاتعبارة "معينة مرصودة لهذا الرقم بعينه , كاستخدام 

 . األحداث عديدة فى سياق 

 

 صفاء محمد 

 

 القاهرة  

 مصرية  6251كيهك , سنة  6

 ميالدية  2475سنة يسمبر د 76الموافق 
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 و كتاب تحوت "ساتنى"لساحر حكاية ا

 

 المخطوطات فى األمير "ساتنى" ابن الملك رمسيس الثانى , الشؽوؾ بالبحث بطل حكايتنا هو 

 سنة )فى عصر الدولة الحديثه( . 7244عاش قبل الميالد بحوالى و الذى القديمة , 

 , و هى مقبرة  "منؾ"قديمة من مقابر مدينة مقبرة الى نى" األمير "ساتتبدأ األحداث بمشهد دخول 

 سنة )فى عصر الدولة القديمة( . 2444قبل الميالد بحوالى  الذى عاش مير "نفر كا بتاح" , األ

 و انتهك حرمة المقبرة , مع أن ذلك يعتبر تصرؾ مشين ؽامرة على هذه الم"ساتنى" أقدم األمير 

 خطه  امقدس ااألمير "نفركا بتاح" أخفى فيها كتابحد الكهنة أن أمع من سألنه , عند قدماء المصريين 

 الباب . أمام أتى "ساتنى" الى المقبرة بصحبة أخيه "ايناروس" الذى وقؾ ينتظره  تحوت بيده .

 بتاح" و زوجته األميرة "ايح  "نفركا توابيت تخص األميرثالثة و عند دخوله رأى األمير "ساتنى" 

 مومياء واحدة فقط هى التوابيت لم تكن تحوى سوى و لكن  ايب" . هما األمير "مرويريت" و ابن

 هما فارؼان فر نفركابتاح" , أما تابوت الزوجة "ايح ويريت" و تابوت االبن "مر ايب" يمومياء األم

 ألن األمير فوجئ بوجود شبح  الوحيدة التى تسكن المقبرة ,األشياء ى لم تكن التوابيت الثالثة ه

 بتاح" مع كتاب تحوت  قصتها هى و زوجها "نفركاتحكى له األميرة "ايح ويريت" التى بدأت 

 بتاح" بكتب الحكمة القديمة  بسبب ولع األمير "نفركاالعائلة و المصير المإلم الذى آلت اليه تلك 

 و سعيه للحصول على كتاب تحوت المقدس برؼم المخاطر و الصعوبات التى تحيط به .

 أى  ينتظره و ينتظرذى المصير الاألمير "ساتنى" من  تحذرلكى القصة تحكى كانت طبع بالو هى 

 يحاول الحصول على الكتاب دون موافقة تحوت نفسه .شخص 

 الكبير شبه , برؼم اليسمعها دون اهتمام  "ساتنى"بدأت األميرة "ايح ويريت" تحكى , و بدأ األمير 

 فقد حياته و فقد زوجته و ابنه بسبب ذى بتاح" ال "نفركا شخصيته و شخصية األميرالذى يجمع بين 

 الشؽؾ و الهوس بالحصول على كتاب تحوت .

 بتاح"  "نفركا األميريها جمع بينها و بين أخ ذىبدأت "ايح ويريت" حكايتها بالكالم عن الحب ال
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 و عن رؼبتها فى الزواج منه .

 منه شديدا و يعلم برؼبتهما فى الزواج , فطلبت كان مدير القصر الملكى يحب األمير و األميرة حبا 

  .بتاح"  "نفركافى الزواج من  تهارؼبأبيها الملك و يخبره بالى أن يتحدث "ايح ويريت" 

 , ابنة أحد النبالء من بتاح"  "نفركافكان رد فعل الملك هو الؽضب , ألنه كان ينوى تزويج األمير 

 , و بذلك تتكاثر العائلة و يزيد عدد أفرادها .النبالء ن من رجل م"ايح ويريت" األميرة   و تزويج

---------- 

 و األميرة  "بتاح نفركا"للقصر الذى كان يعيش فيه األمير بعد مشهد المقبرة تنتقل أحداث القصة 

و نسافر معها الى أن نصل لعصر الى الوراء قرن  72فتعود بنا عجلة الزمن "ايح ويريت" , 

 .القديمة  الدولة 

 

  -قائلة :لنابش المقبرة األمير "ساتنى" حكايتها  "ايح ويريت"تروى األميرة 

 . " حبتا الزواج من "نفركابرؼبتى فى مدير القصر ليخبر أبى قمت بارسال األيام فى يوم 

 رسالتى , فؤثار ذلك ؼضب الملك الذى سارع بالرد على مدير أبلؽه بين يدى الملك و وقؾ المرسال 

 : القصر قائال

 أزوج لقد أثار كالمك هذا ؼضبى . اذا كان لى بنتا واحدة و ابنا واحدا , فان العرؾ يقضى بؤن  -
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 يكثر عدد أحفادى .لكى نبالء العائلة أحد منهما من  الك

 عاد مدير القصر و أخبرنى بحديثه مع الملك فحزن قلبى عندما عرفت برفضه . 

 شاركه المائدة . ألأبى ستدعانى ملك , و أثم مرت ساعة و وضعت مائدة الطعام أمام ال

 و لما جلست أمامه الحظ حزنى و صمتى و أراد أن يشاكسنى لكى أبتسم فبادرنى قائال : 

 مدير القصر ؟ هل هى فكرتك ؟اقترحها ما هذه الفكرة الحمقاء التى  -

 :مدير القصر لى رددة ما قاله بحزن مته بفؤج

 بنة أحد النبالء لكى أن تزوج "نفركا بتاح" من احد النبالء و من أان العرؾ يقتضى أن تزوجنى  -

 يكثر عدد أحفادك .

  اأبى و ابتسم , و عندها فهمت أن موقفه تؽير و أنه أعاد التفكير فى األمر و وافق أخيرلى فنظر 

 .  بتاح"  حبيبى "نفركاالزواج من فى على رؼبتى 

 و أمر بؤن أحمل  بتاح"  "نفركاى من زواجمباركته  بموافقته وو نادى الملك مدير القصر و أخبره 

 و أمر  .الى بيت زوجى و أن تحمل معى الهدايا من الفضة و الذهب و كل شئ جميل يتمناه قلبى 

 الى بيتى الجديد . ىقصر الملكالجزء من حاشية بنقل أيضا 

 معا فى سعادة ال  , و عشنا "بتاح نفركا"وجى و حبيبى زتمت مراسم الزواج و انتقلت الى بيت 

 فكل منا يعشق اآلخر و ال يتصور الحياة بدونه . .توصؾ 

 الملك فكان فى أبلؽت و بعد بضعة أشهر بدأت أشعر بؤعراض الحمل , و بعد أن تؤكدت من ذلك 

 ؼاية السعادة لسماعه الخبر و أمر بارسال الهدايا الثمينة الى بيتى .

 صاحب هذا هو و أسميناه "مر ايب" , , ان الوليد ولدا و ك, مخاض حان وقت الو ثم مرت الشهور 

 مامك .أالتابوت الذى تراه 
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 زوجى الى بيت الحياة ليتعلم هناك ه ولد ابنى "مر ايب" صبيا عفيا و كان يتمتع بالذكاء , و قد أرسل

 الكتابة المقدسة )الهيروؼليفية( .

 

 

---------- 

 , و لم يكن "الهيروؼليفية" ى أسرار الكتابة المقدسة بتاح" مطلعا عل فركانكان زوجى و حبيبى "

 هناك شئ فى الحياة يسعده و يرضى شؽفه بالقراءة و البحث فى الماضى سوى السير وسط مقابر 

 و قراءة النصوص الهيروؼليفية المنقوشة على جدرانها , و قراءة اللوحات الحجرية  "منؾ"مدينة 

 و ؼيرها من آثار األجداد .

 كبر و التحق الذى أن أنجبت ابنى "مر ايب" هناك أسعد منى أنا و زوجى , و خاصة بعد لم يكن 

 تدم .و لكن هذه السعادة لم . بمدرسة بيت الحياة 

 مدينة بتاح ببتاح" لحضور أحد االحتفاالت الكبرى بمعبد  ففى يوم من األيام ذهب زوجى "نفركا

  .يحملون القارب المقدس , و أخذ يسير خلؾ موكب من الكهنة و هم  "منؾ"
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 ال بينما هو يمارس هوايته المفضلة فى قراءة النصوص الهيروؼليفية المدونة على مقاصير و

 نظر اليه كاهن عجوز و ضحك . "نترو" )الكيانات االلهية( 

 ؟  كما الذى يضحك -: بتاح"  فسؤله "نفركا

 ا فقط أضحك ألنك مشؽول بقراءة نصوص ال أن. أنا ال أضحك عليك  -أجابه الكاهن العجوز قائال : 

 كتاب خطه تحوت بيده مكان ؤدلك على قيمة لها . اذا كنت ترؼب فى قراءة شئ له قيمة حقيقية , فس

 حين كان يحيا على األرض مع ؼيره من ال "نترو" )الكيانات االلهية( . 

 األولى فستمتلك سحر اذا قرأت ؛ ن ين سحريتيخط تحوت بيده تعويذتالمكنون الكتاب ذلك فى 

 يصبح بمقدورك أن تسمع  )العالم السفلى( و الجبال و البحار , و "دوات" السماء و األرض و ال

 حتى لو  , و أن ترى األسماك فى قاع النهرصوت الطيور فى السماء و الزواحؾ فى باطن األرض 

 لحظة فستشهد رأت الثانية قدم( . و اذا ق 76عشرين ذراعا ملكية )حوالى احد و و اء كان عمق الم

 تطلع على صورهم و و لحظة تجلى القمر فى األزل ,  فى العالم السماوى ,تجلى "رع" و تاسوعه 

 العالم اآلخر .سواء كنت فى هذه الحياة الدنيا أو فى  التى ظهروا بها فى الزمن األول , 

 ذلك الى لوصول افى رؼبته ت اشتعلو من الحماس قلبه قفز هذه الكلمات بتاح"  "نفركاحين سمع و 

 .المكنون الكتاب 

 أنا على استعداد لتنفيذ أى شئ تطلبه اذا ساعدتنى فى الوصول  -للكاهن العجوز : قال "نفركا بتاح" 

 المخطوط .ذلك الى مكان 

  744اذا أردت أن أدلك على مكان كتاب تحوت فالمقابل الذى أطلبه هو  -فؤجابه الكاهن قائال : 

 هذا هو كل ما أحتاجه لتجهيز مقبرتى و اتمام االستعداد لجنازتى . . الفضة الخالصة  "دبن" من

 "دبن" من الفضة و أعطاها للكاهن  744بتاح" أحد الخدم و أمره باحضار  استدعى األمير "نفركا

 .العجوز 

 أخفى فيه  الذىالكاهن العجوز , بدأ الكاهن يصؾ المكان السرى منه و بعد أن نفذ األمير ما طلبه 

 تحوت كتابه المقدس .
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 كتاب تحوت فى مكان سرى ال يخطر على قلب بشر . فهو هناك فى قاع النيل عند  -قال الكاهن : 

 و هو محفوظ داخل صندوق من الحديد , بداخله صندوق . )احدى مدن محافظة قنا( " قفط"مدينة 

 عاج , بداخله صندوق من الفضة , خشب , بداخله صندوق من الالندوق من صمن البرونز , بداخله 

 يقه بدون حراسه , فهناك جيش دبداخله صندوق من الذهب . و لكن الكتاب ال يرقد هكذا فى صنا

 أما الصندوق الحديد  .من الحيات و العقارب و الزواحؾ الخطرة يحيط بالصناديق من كل جانب 

 المعتادة .يموت و ال يمكن قتله بالطرق ال الخارجى فيلتؾ حوله ثعبان 

 

 

 بتاح" ذلك من الكاهن دارت رأسه و ؼادر المعبد فورا و عاد الى البيت  حين سمع األمير "نفركا

 روى لى كل شئ بالتفصيل و أخبرنى أنه ينوى الذهاب الى مدينة "قفط" بالصعيد ليبحث هناك و 

 عن كتاب تحوت فى المكان الذى وصفه الكاهن العجوز .

 الكاهن الذى يدفع زوجى فى  يلعن آمون ذلكماع ذلك من زوجى و دعوت أن راودنى القلق لسو قد 

 طريق مجهول محفوؾ بالمخاطر , و حاولت أن أثنى زوجى عن تلك الفكرة و أمنعه من السفر 

  مدينة "قفط" , و لكنه لم يستمع الى توسالتى له بالتخلى عن ذلك الهوس الذى أصابه .ل

 يدور عما األمر , ذهب الى الملك و روى له كل شئ , فسؤله الملك  و بدال من أن يعيد التفكير فى

 فى باله و ما الذى ينوى فعله بعد أن عرؾ مكان كتاب تحوت .
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 الملكى بكل ما الصيد يا أبى أن تهبنى قارب  ككل ما أطلبه من -ألبيه ملك مصر :  "بتاح نفركا"قال 

 معى زوجتى "ايح ويريت" و ابنى "مر  فيه من تجهيزات و معدات و طاقم بحارة , و سؤصحب

 ألبحث عن كتاب تحوت فى )فى الصعيد( الى "قفط" )فى الوجه البحرى( ايب" و أسافر من "منؾ" 

 و معى الكتاب .   "منؾ"الى الموضع الذى وصفه لى الكاهن العجوز و أعود 

---------- 

 بحارته , و بدأنا رحلتنا النيلية  و منحه القارب الملكى بكل معداته وزوجى الملك على طلب  فقوا

 فى اتجاه الجنوب الى أن اقتربنا من مدينة "قفط" التى عرؾ كهنتها )كهنة ايزيس( مسبقا بزيارتنا 

 فكانوا فى استقبالنا و على رأسهم كاهن ايزيس األكبر بمعبد "قفط" .

 

 

 الى من القارب و نزلنا , أتى الكهنة الستقبال زوجى األمير و جاءت زوجات الكهنة الستقبالى 

 قرابين ال)حورس الطفل( , و هناك قام زوجى بتقديم ربوقراط الشاطئ , ثم دخلنا معبد ايزيس و ح

 .ربوقراط و حرق البخور فى قدس األقداس و سكب السوائل فى حضرة ايزيس و ح

 بكل وسائل الراحة و بعد زيارة المعبد انتقلنا الى بيت أعد لنا خصيصا , و كان بيتا جميال و مجهزا 

 فى معبد ايزيس يقدم لها الصلوات و القرابين , بينما كانت زوجات الكهنة أيام أمضى زوجى أربعة 

 تحتفلن بى و بزيارتى للمدينة . 
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 , و صنع قاربا شمع العسل النقى كبيرة من تلة و فى صباح اليوم الخامس أمر زوجى باحضار ك

 و قرأ عليه تعويذة سحرية فتحول الى قارب حقيقى و نفخ فى سحريا على متنه طاقم من البحارة , 

 وضع قدرا الحياة , ثم نقل القارب و مالحيه الى نهر النيل , و  اتماثيل البحارة و المالحين فدبت فيه

 فى مإخرة ل اربطه بالحبثم الذى أبحرنا به من "منؾ" الى "قفط"  ىقارب الملكالمن الرمال فى 

 .صنعه للتو من الشمع  القارب السحرى الذى

 بقيت أنا فى انتظاره على شاطئ النهر .صعد زوجى الى متن القارب المسحور , و 

 حيث صناديق تحوت .البحار الى المسحورين بامالحين أمر الودعنى زوجى , ثم 

---------- 

 تاب المكنون الموضع الذى يرقد فى قاعه الكبلؽوا ظل البحارة يجدفون ليل نهار , و بعد ثالثة أيام 

 داخل صناديقه .

 القارب الملكى فى مياه النيل فانحسرت المياه يحملها من الرمال التى بضع حفنات ألقى زوجى 

 حيث ترقد الصناديق المتداخله تحيط بها الحيات و العقارب و الزواحؾ الخطرة .  قاعالو ظهر 

 ثم  .الحركة  ل و لم تعد قادرة علىتعويذة سحرية على الزواحؾ فؤصابها بالشل "بتاح نفركا"ألقى 

  خرى , فصارعه "نفركاألحياة مرة لو صارعه و قتله و لكن الثعبان عاد الضخم توجه الى الثعبان 

 .و صارع الثعبان من جديد  "بتاح نفركا"بتاح" و قتله مرة ثانية و لكنه عاد للحياة مرة ثانية , فعاد 

 من الرمال بين الشطرين , و هنا لم يستطع حفنات ضع شطره الى نصفين و والمرة الثالثه و فى 

 الثعبان العودة للحياه مرة أخرى .
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 فتح الصندوق الحديد , ثم الصندوق البرونز , ثم الصندوق بتاح" نحو الصناديق و  ثم تقدم "نفركا

 بردى  لفافةثم الصندوق العاج , ثم الصندوق الفضة , ثم الصندوق الذهب , و هناك وجد , الخشب 

 سحر السماء فسرى فى جسده من الصندوق و قرأ االبتهال األول المدون بها نتزعها فمد يده و أ

 و األرض و العالم السفلى و الجبال و البحار , و سمع لؽة الطير فى السماء , و لؽة األسماك فى 

 فاطلع على هيئة أعماق البحار , و لؽة قطعان الماشية فى الصحارى . ثم قرأ االبتهال الثانى , 

 وسط تاسوعه  , و وسط القمر و النجوم , و استطاع فى الزمن األول "رع" لحظة تجليه فى السماء 

 واحد و عشرين ذراعا ملكية اء رإية األسماك فى قاع البحار حتى و ان بلػ عمق الم

 قدم( .  76حوالى )

 

 

 ما كانت , و صعد هو على متن القارب فعادت كالنهر بتاح" تعويذة سحرية على مياه  "نفركا ثم قرأ

 . الى شاطئ مدينة "قفط" عائدين يبحروا المسحور , و أمر المالحين المسحورين أن 

 و طوال فترة ؼيابه كان القلق يعصؾ بى , و لم أستطع تناول أى  .جالسه بانتظاره وجدنى و هناك 

 .بال حراك و كؤنى مومياء على الشاطئ طعام أو شراب , و جلست 

 دعنى ألقى نظرة يبتاح" عائدا عادت لى الحياة مرة أخرى , و طلبت منه أن  و عند رإيتى ل "نفركا

 االبتهال لفافة البردى بدأت بتالوة  تو لما فتح .جله كل هذه المشقة أعلى ذلك الكتاب الذى تكبد من 

 ار , و سمعت لؽة األرض و السماء و العالم السفلى و الجبال و البحرى فى جسدى سحر األول فس

 , ثم تلوت ارى الطير فى السماء و لؽة األسماك فى قاع البحار و لؽة قطعان الماشية فى الصح

 وسط تاسوعه , فى الزمن األول لحظة تجليه فى السماء  "رع"لى هيئة عاالبتهال الثانى فاطلعت 
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 ماء , و استطعت رإية و اطلعت على هيئة القمر لحظة ميالده و على تشكيالت النجوم فى قبة الس

  76واحد و عشرين ذراعا ملكية )حوالى اء األسماك فى قاع البحار , حتى و ان بلػ عمق الم

 قدما( .

 ورقة بردى فارؼة ببتاح"  زوجى "نفركامسك كتاب تحوت المقدس , أقراءة و بعد أن انتهيت من 

 وعاء من الماء الورقة فى  وضعو نشرها أمامه و قام بنسخ كل ما هو مدون فى كتاب تحوت , و 

 ها تحوت .و تركها لتذوب فيه , ثم شرب الماء فعرؾ سر كل كلمة دون

---------- 

 قراط )حورس وو فى نفس اليوم عدنا الى مدينة "قفط" و ذهبنا لنحتفل معا فى معبد ايزيس و حرب

 االبحار فى طريق العودة و بدأنا صعدنا الى متن القارب الملكى ل نهينا االحتفاأو بعد أن  .الطفل( 

 و لكن األمور لم تكن بتلك السهولة , فقد حدث ما لم يكن فى الحسبان , اذ علم تحوت .  "منؾ"الى 

 بما حدث و عرؾ أن هناك يدا بشرية امتدت الى كتابه و أخذته عنوة بدون اذن منه .

 اليه ليشكوه "رع" الى , فتوجه على الفور هو الذى سرق كتابه  "بتاح نفركا"عرؾ تحوت أن 

 بتاح" ابن الملك "مرن ايب  الملكية الفكرية للكتاب , و يطالب بمحاكمة "نفركا حقوقيإكد على و 

 .بتاح" 
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 " ابن الملك "مرن ايب بتاح نى أطالب بمحاكمة "نفركاا -قال تحوت و هو يترافع أمام "رع" : 

 و انتهكه المكنون كتابى فيت فيه الذى أخ ىلسربتاح" على الجريمة التى ارتكبها , فقد اقتحم المكان ا

 من الصناديق التى تحفظه , و قتل حارسى الذى أوكلت اليه مهمة مراقبة الكتاب , و مد يده و سرق 

 كنزى و حفظه .

 بتاح" أصبح من اآلن تحت طائلة  و هنا أصدرت المحكمة التى يرأسها "رع" حكمها بؤن "نفركا

 و و زوجته و ابنه . ه؛ تحوت يفعل به ما يشاء 

  اليه مهمة عدم السماح ل "نفرت شبح مخيؾ من العالم السفلى , أوكلبارسال ت هيئة المحكمة و قام

 و قد وقؾ هذا الشبح  ال هو و ال أى من أفراد أسرته . ؛ "منؾ" ةبتاح" بالعودة سالما الى مدين كا

 سافة عشرة كيلو مترات من مدينة "قفط" .معلى 

---------- 

 بتاح" القارب الملكى , و ركبنا معه أنا و ابنى "مر ايب" , و بدأنا  ركب زوجى األمير "نفركا

 مسافة عشرة كيلو مترات لو قبل أن نصل  .مدينة "منؾ" ببيتنا الى شماال فى طريق العودة االبحار 

 بعيدا عن مدينة "قفط" وقع حادث انفطرت له قلوبنا . 

 و فجؤة  ., و وقؾ على حافة القارب الملكى يتؤمل الماء حت المظلة تفقد خرج ابننا "مر ايب" من 

 و لما سمع البحارة صوت سقوط جسم فى الماء أخذوا يصيحون  .النهر أصابه الدوار و سقط فى 

 بتاح" من كابينته و اكتشؾ اختفاء ابننا "مر  بؤعلى صوتهم , فتوقؾ القارب و خرج زوجى "نفركا

 .مثل أوزير ؼرق و صار شهيدا الماء و نه سقط فى أايب" فعرؾ 
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  كان الماء عميقا فى هذا الموضع من النهر و من الصعب انتشال الجثمان , و لكن زوجى "نفركا

 بتاح" قرأ تعويذة سحرية , فارتفع جثمان ابننا "مر ايب" من قاع النهر و طفا فوق سطح الماء 

 زوجى أمام الجثمان و قرأ عليه تعويذة أخرى  فانتشلناه و نقلناه الى القارب الملكى حيث جلس

 و ما الذى أوقعه  و سؤله زوجى ما الذى حدث .ساعة واحدة ثيرى( لالجسم األفعادت اليه ال "كا" )

 الجزاء حدث له هو ما و أن  ئهفى الماء فؤخبره "مر ايب" بؤن تحوت علم بؤمر سرقة كتابه من مخب

 هذا السطو .بتاح" و أفراد أسرته بسبب  على األمير "نفركا الهية يرأسها "رع"محكمة قرته الذى أ

 ذهبت "كاإه" و عادت للعالم النهر اصابته بالدوار و سقوطه فى عن و بعد أن أخبرنا "مر ايب" 

 خرى أبتاح" أمرا للمالحين بالعودة مرة  اآلخر الذى جاءت منه , ثم أصدر زوجى األمير "نفركا

 ان ابننا "مر ايب " . الى مدينة "قفط" لتحنيط جثم

 الى "قفط" و قمنا بتحنيط جثمان "مر ايب" و وضعناه فى صندوق دنا استدار القارب الملكى و ع

 .مدينة الحجرى و دفنناه فى مقابر تقع فى منطقة جبلية على حدود 

 ة الى أمر زوجى باالستعداد للسفر و العودو بعد أن انتهينا من مراسم جنازة ابننا الحبيب "مر ايب" 

 "منؾ" , لكى نخبر الملك بالحادث الذى وقع لحفيده . 

 و صعدنا جميعا الى متن القارب الملكى و بدأنا االبحار شماال فى اتجاه "منؾ" .

 مسافة عشرة كيلو مترات بعيدا عن مدينة "قفط"  وقع حادث آخر , لو قبل أن يصل القارب 

 , و وقفت تحت المظلة ن القارب يبحر خرجت من أصابنى ما أصاب ابننا "مر ايب" . فبينما كا و

 ؼرقت و النهر على حافة القارب الملكى و أخذت أتؤمل الماء فؤصابنى الدوار و سقطت فى 

 انتقلت روحى للعالم اآلخر . و عندما سمع البحارة صوت سقوط جسم فى الماء صاحوا بؤعلى و 

 شهيدة صرت ختفائى فعرؾ أنى ؼرقت و بتاح" من كابينته و الحظ ا صوتهم فخرج زوجى "نفركا

 .ثل أوزير م

  كان الماء عميقا فى هذا الموضع من النهر و من الصعب انتشال الجثمان , و لكن زوجى "نفركا

 بتاح" قرأ تعويذة سحرية فارتفع جثمانى من قاع النهر و طفا فوق سطح الماء فانتشله البحارة 

 "كائى" ى أمام جثمانى و قرأ عليه تعويذة أخرى فعادت و نقلوه الى القارب الملكى حيث جلس زوج
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 , فؤخبرته بؤن تحوت علم النهر نى فى عو سؤلنى زوجى ما الذى حدث و ما الذى أوق .ساعة واحدة ل

 و أن ما حدث لى هو الجزاء الذى أقرته محكمة الهية يرأسها "رع" ئه بؤمر سرقة كتابه من مخب

 .ا السطو د أسرته بسبب هذأفرا بتاح" و على األمير "نفركا

 و عادت للعالم  "و بعد أن أخبرت زوجى عن اصابتى بالدوار و سقوطى فى الماء ذهبت "كائى

 خرى أبتاح" أمرا للمالحين بالعودة مرة  اآلخر الذى جاءت منه , ثم أصدر زوجى األمير "نفركا

 لتحنيط جثمانى . الى مدينة "قفط" 

 جرى حلى "قفط" و قام زوجى بتحنيط جثمانى و وضعه فى صندوق فاستدار القارب الملكى و عاد ا

 .بجوار جثمان ابننا "مر ايب" و دفنه 

 

 

--------- 

 و بعد أن انتهى  زوجى من مراسم جنازتى أمر بحارته باالستعداد للسفر و العودة الى "منؾ" . 

 . حزنا لفقده ابنه و زوجته  بينما قلب زوجى ينفطر فى اتجاه الشمال ,بحارة فى التجديؾ و بدأ ال

  أمجدر به العودة مرة أخرى الى مدينة "قفط" أليفكر مرة أخرى ان كان ابدأ زوجى الحبيب 

 ماذا سيجيبه حين  ؟الملك "مرن ايب بتاح"  والدهو ماذا عساه أن يخبر  ؟مواصلة السفر الى "منؾ" 

 زال ي البينما هو موتهم و أنه السبب فى أيخبره أنه أخذهم الى حتفهم  يسؤله أين ابنتى و حفيدى ؟ 

 أنذا يا أبى قد عدت الى منؾ حيا , بينما ابنتك و حفيدك ماتوا  على قيد الحياة ؟  أيقول ألبيه : ها

 ؟فقد زوجته و ابنه أن أى حياة تلك التى سيحياها بعد  و دفنوا هناك فى مدينة "قفط" بالصعيد ؟ و
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 كتاب ضع فيه و, األبيض الملكى  نله أن يؤتوه بشريط من الكتارجا "بتاح نفركا"و هنا أمر زوجى 

 و ربطه حول خصره .تحوت 

 جسده خرج من كابينته ليرى الى أين وصل القارب . حول و بعد أن انتهى من ربط الكتاب 

 بتاح"   , وقؾ األمير "نفركا "قفط"و قبل أن يبلػ القارب مسافة عشرة كيلوا مترات بعيدا عن مدينة 

 و نظر الى الماء , فؤصابه الدوار و سقط فى النهر . تحت ضياء "رع" ى حافة القارب عل

 نحاء القارب أفى الماء و بدأوا فى الصياح و البحث فى كل  مو هنا سمع البحارة صوت سقوط جس

 . مثل أوزيرصار شهيدا نه ؼرق و أبتاح" و عرفوا  اء األمير "نفركاففالحظوا اخت

 بتاح" الذى لم يوجد له مثيل . و الرجل الحكيم , األمير "نفركا البارعمات الكاتب 

 هكذا نطق البحارة عندما اكتشفوا ؼرق األمير و أصابهم االرتباك لوهلة , اذ لم يعرفوا ما هو 

 فقد كان الماء عميقا فى ذلك الموضع و من الصعب انتشال  .التصرؾ الذى يجب عليهم فعله 

 قرروا مواصلة االبحار فى اتجاه مدينة "منؾ" و اخبار الملك  الترددلجثمان . و بعد لحظات من ا

 بكل ما حدث .

---------- 

 . وصل القارب الملكى "منؾ" و هو فارغ من ركابه 

 الى قصر الملك و أخبروه بكل ما حدث .بحارته مباشرة توجه و القارب فى ميناء المدينة رسى 

 و ارتدى كل مصر , نحاء أو أعلن الحداد فى كل لنا حزن الملك حزنا شديدا حين عرؾ بما حدث 

 كبار رجال النبالء و الكهنة و أفراد الشعب مالبس الحداد الكتانية البيضاء , و كذلك الملك و كل 

 الدولة .

  من القصر و اتجهوا جميعا للقارب الملكى , و هناك وجدوا جثمان "نفركاحاشيته خرج الملك و 

 كانت روحه هى تعلق بالدفة و  "بتاح نفركا"ا بالدفة . فبعد أن ؼرق جسد بتاح" تحت القارب معلق

 الى أن عبر المنطقة التى يحرسها الشبح الذى أرسله  "منؾ"فى اتجاه التى تقود القارب أثناء ابحاره 

 أكثر من عشرة كيلو مترات .  "قفط"االبتعاد عن مدينة ليمنع القارب من حوت من العالم السفلى ت

 الى بر األمان .وصل عبر منطقة الخطر و نفركا بتاح" القارب بمهارة الكاتب البارع الى أن " قاد
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 و عند فحص الجثمان الحظوا وجود لفافة من , من الماء بتاح"  رفع الكهنة جثمان األمير "نفركا

 .بشريط من الكتان ه البردى مربوطه الى خصر

 ابنه استعدادا لتحنيطه , و أثناء مراسم التحنيط  أمر الملك بفك الشريط و ابعاد الكتاب عن جسد

 بتاح" , ألنه الشئ  الملك اعادة الكتاب و وضعه تحت رأس مومياء األمير "نفركاالكهنة على قترح ا

 بحياته و حياة زوجته و ابنه . األمير جله أالذى ضحى من 

 ع" , لقد انفطرت قلوبنا لفقدان مثل "رالذى يحيا لألبد أيها الملك العظيم ,  -قال الكهنة للملك : 

 بتاح" , الكاتب البارع و الرجل الحكيم . األمير "نفركا

 أرسل الملك جثمان ابنه الى "البيت الجميل" )بيت التحنيط( , حيث استؽرق تحنيط الجثمان سبعين 

 . فى هذه المقبرةدفنت وضعت المومياء فى صندوق حجرى و  يوما . و بعد انتهاء مراسم التحنيط

 لكتاب ااقتناء هذا به تلك هى قصة زوجى مع كتاب تحوت و العواقب الوخيمة التى جلبها لنا شؽف

 الذى تسعى أنت اآلن للحصول عليه و تقول "أتركونى آخذه" .

 على فقداننا حياتنا الكتاب الذى كان سببا فى تترك هذا األجدر بك اآلن بعد سماع هذه القصة أن 

 لم اآلخر .للعاانتقالنا األرض و 

 دعينى آخذ الكتاب يا "ايح ويريت" , و اال أخذته عنوة . -قائال :  "ساتنى"األمير ؤجابها ف

 :قائال  "ساتنى"بتاح" و قام من التابوت الذى كان يرقد فيه , و توجه نحو  و هنا ظهر شبح "نفركا

 مفجعة , و برؼم الذى قصت أمامه زوجتى هذه القصة بكل ما فيها من تفاصيل  "ساتنى"أأنت  -

 ذلك لم يؤخذ منها أى عبرة ؟ 

 لكتاب من انتزاع ااذا كنت تريد  - زال يوجه حديثه ل "ساتنى" :يبتاح" و هو ال  ثم أردؾ "نفركا

 . و ذراع الكاتب هو عقله ذراع الكاتب البارع فعليك أن تنتزعه بقوة موضعه تحت رأس موميائى 

 فعليك أن تنازلنى فى لعبة ال "سينيت" .  اذا أردت الحصول على الكتاب و علمه .

 نبدأ . نقطة , هيا  52و نجعل الفوز لمن يحرز دعنا نضع قواعد اللعبة 
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 رك يحعلى األرض و أخذ كل العب القطع التى تخصه و بدأ لوح اللعب و هنا وضع "ساتنى" 

  على األمير "ساتنى" .بتاح"  انتهت الجولة األولى بفوز األمير "نفركا. لوح الفوق قطع اللعب 

 فوق رأسه بلوح اللعب فؽاص "ساتنى"  "ساتنى"تعويذة , ثم ضرب  "بتاح نفركا"و بعد فوزه قرأ 

 بتاح" الذى كرر ما فعله  نفركا"فى األرض حتى ركبتيه . و بدأ الالعبان جولة ثانية انتهت بفوز 

 وق رأسه بلوح اللعب فؽاص عند فوزه فى الجولة األولى , اذ قرأ تعويذة ثم ضرب "ساتنى" ف

 بتاح"  فى األرض حتى أعلى فخذيه . ثم بدأ الالعبان جولة ثالثه انتهت أيضا بفوز "نفركا "ساتنى"

 الذى كرر ما فعله فى الجولة األولى و الثانية , اذ قرأ تعويذة ثم ضرب "ساتنى" فوق رأسه بلوح 

 دا فى األرض ال يستطيع الحركة .اللعب فؽاص "ساتنى" فى األرض حتى أذنيه , و أصبح مقي

 خرج أ -بؤخيه "ايناروس" الذى كان يصحبه فى تلك المؽامرة , و ناداه قائال :  "ساتنى"استؽاث 

 فورا من المقبرة و اذهب الى قصر أبى الملك , و أخبره بكل ما حدث لى , و اطلب منه أن يعطيك 

 تخدمها فى طقوس الحماية .تمائم بتاح و كتب السحر الموجودة بمكتبتى و التى أس

---------- 

 قصر الملك و روى له كل شئ . توجه لخرج "ايناروس" من المقبرة و 

 خذ تمائم بتاح و كتب السحر الوقائية و اذهب  -قائال : أجابه سمع الملك رواية "ايناروس" حين و 

 أسرع . ؛اياها الى "ساتنى" و اعطه 

 الؽارق فى األرض  "ساتنى"و وضع التمائم حول جسد , برة و بالفعل أسرع "ايناروس" و عاد للمق
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 طح األرض الى أن أصبح حر الحركة .فوق سحتى أذنيه , فبدأ الجسد يرتفع 

 ,  "بتاح نفركا"و هنا مد "ساتنى" يده و انتزع كتاب تحوت من موضعه تحت رأس مومياء األمير 

 يؽادر برة مضيئة بنور كتاب تحوت بدأ النور و بعد أن كانت المق .و أخذه و اتجه نحو باب المقبرة 

 . خطوة نحو الخارج  "ساتنى"المقبرة تدريجيا كلما خطا 

  "ساتنى"خروج ب, الى أن أظلمت المقبرة تماما خلفه تسير "ساتنى" و الظلمة يسير أمام  رالنوكان 

 بتاح" .  او فى يده كتاب تحوت بعد أن انتزعه انتزاعا بدون موافقة حارسه األمير "نفرك

 ذهب ما كان يضئ المقبرة .جاءت الظلمة و ذهب النور .  - :تقول أخذت "ايح ويريت" تنتحب و 

 ال تحزنى , فسؤجعله يعود بالكتاب صاؼرا مستسلما , حامال  -طمؤنها قائال :  "بتاح نفركا"و لكن 

 تسالم ( .االسالخزى و الهزيمة رمز فى يده عصا مشقوقة و فوق رأسه شعلة من النار ) 

 و توجه الى قصر أبيه الملك و أخبره كانت بتاح" و أعاد ؼلقها كما  خرج "ساتنى" من مقبرة "نفركا

 ما حدث و بكل شئ يتعلق بكتاب تحوت . لبك

 , و اال  "بتاح فركا"نكن حكيما يا بنى و أعد الكتاب الى مقبرة  - ناصحا اياه :البنه الملك فقال 

 صاؼرا مستسلما , حامال فى يدك عصا مشقوقه الكتاب  على أن تعيد ستنتقم روحه منك و تجبرك

 و فوق رأسك شعلة من النار .

 استبدت به الرؼبة فى اقتناء الكتاب و جعلت منه لم يستمع لنصيحة أبيه , فقد  "ساتنى"و لكن األمير 

 يرتل ما فيه من أن ينشر الكتاب أمامه و لم يعد هناك شئ يبهجه سوى و . الحياة شؽله الشاؼل فى 

 كلمات سحرية . 

 و أوشك أن يقضى ته و قد فعل ما كان يتمناه , و لكن فرحته لم تدم كثيرا , فقد حدث ما نؽص حيا

 عليه .

---------- 
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 ,  "منؾ"يتجول فى الحدائق القريبة من معبد بتاح بمدينة  "ساتنى"فى يوم من األيام كان األمير 

 و كانت ترتدى ثيابا أنيقة و تتزين بالعديد من قطع الحلى  .فى حياته أجمل منها  ىفلمح امرأة لم ير

 فرد . 52الى يصل عددهم و الحاشية الخدم تسير وسط موكب من الذهبية و 

 

 

 ارت رأسه و ذهب عقله و فقد االحساس بالمكان ى هذه المرأة دوقعت عين األمير "ساتنى" علو لما 

 لم يعد يدرى أين هو .و 

 على خادمه و طلب منه أن يسرع خلؾ المرأة و يسؤل عنها حاشيتها . "ساتنى"ير نادى األم

 ذهب الخادم خلفها و اقترب من احدى خادماتها و سؤلها عن سيدتها .

 ( , ابنة كاهن متؤلقة فؤجابته الخادمة : هذه سيدتى , و تدعى السيدة "تابوبو" ) و اسمها يعنى ال

 .خصيصا لزيارة معبد بتاح  "منؾ"د جاءت الى و ق .تاوى"  -"عنخ ربة  "باستت"

 اذهب و أخبر  -قائال : "ساتنى"خبره بما سمعه , فؤمره أعاد الخادم الى سيده األمير "ساتنى" و 

 واست" ابن الملك "أوسرماعت رع" )رمسيس  ام خا -خادمة السيدة "تابوبو" أنى أنا األمير "ساتنى 

 أما  .لتقضى معى ساعة وافقت أن تؤتى عشرة "دبن" ذهبية اذا  الثانى( أرسلتك اليها و أنى سؤعطيها

 ال يمكن ألحد على األرض أن يعرفه أو اذا رفضت ما أطلبه منها فسؤخطفها و أخفيها فى مكان 

 يصل اليه .
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 رسالة األمير بدأ ينقل لها عاد الخادم و أسرع خلؾ حاشية السيدة "تابوبو" و نادى خادمتها و 

 و نادته و سؤلته ما األمر , "تابوبو" مد أن يتحدث بصوت عالى , فسمعته السيدة "ساتنى" , و تع

 بالحرؾ . "ساتنى"فنقل لها ما قاله األمير 

 اذهب الى سيدك و أخبره أنى امرأة طاهرة و لست امرأة  -جاء رد السيدة "تابوبو" على الخادم : و 

 ,  "استتر بب"يه أن يؤتى الى بيتى فى حى أن يختلى بى علسيدك اذا أراد فؤنا كاهنة .  وضيعة ,

 فؤنا ال يجدر بى أن أتصرؾ كما تتصرؾ  .يجده مجهزا بكل وسائل الراحة , و سيجدنى طاهرة سو 

 فتيات الشوارع .

 عاد الخادم الى سيده األمير "ساتنى" و نقل اليه ما سمعه من السيدة "تابوبو" . 

 و عثر على بيت  "باستتبر "توجه على الفور الى حى فؤمر "ساتنى" بتجهيز قارب و صعد اليه و 

 و تمتد و تقع فى جهته الشمالية حديقة , يحيط به سور , من طابقين السيدة "تابوبو" , و هو بيت 

 أمام بوابته مصطبة .

 

 الجيران عن سكان ذلك البيت , فؤجابوه أنه بيت السيدة "تابوبو" .  "ساتنى"سؤل 

---------- 
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 السيدة "تابوبو" بقدوم زائر  احيث رآه الخدم و أخبروسار وسط الحديقة من البوابة و  "ساتنى"دخل 

 , فنزلت من ؼرفتها بالدور العلوى لتستقبله .

 كم تسعدنى زيارتك لبيت  -حين رأته قادما يلهث وراءها و قالت له :  "ساتنى"أمسكت "تابوبو" بيد 

  ن , و يسعدنى أكثر أن تمضى فيه بعض الوقتآلدخلته اتاوى" الذى  -ربة "عنخ  ”باستت“كاهن 

 تعالى لنصعد معا الى الطابق العلوى .

 درجات السلم مع السيدة "تابوبو" فوجد الطابق العلوى نظيفا و مفروشا بقطع من  "ساتنى"صعد 

 وضعت و فى األركان  .و الفيروز األصلى زورد األثاث الثمين المرصع بقطع من أحجار الال

 أكواب من وضعت و فوق الموائد  .عديد من األسرة المؽطاة بمفارش من الكتان الملكى الناعم ال

 الذهب بؤعداد كبيرة .

 اليه قائلة : تفضل و تناول من الطعام مدت يدها مألت السيدة "تابوبو" كؤسا ذهبية بالنبيذ و 

 كما تحب و تشتهى .و الشراب 

 فى الطعام أو الشراب .ليس لى أى رؼبة  -فؤجابها "ساتنى" : 

 ., ففاحت رائحته العطرة فى أرجاء المكان بخرة و ضعت السيدة "تابوبو" قدرا من البخور فى الم

 أوانى مليئة بالزيوت و الدهانات العطرية التى ال "تابوبو" وضعت  "ساتنى"األمير بين يدى و 

 الملكية . العطرية سوى الزيوت و الدهانات جودتها يضاهيها فى 

 حياته .فى أجمل منها  ىمن النشوة و سحرته هذه المرأة التى لم ير "ساتنى"دارت رأس األمير 

 و هنا لم يتمالك "ساتنى" نفسه و قال : هلمى يا "تابوبو" , دعينا نطفئ الشوق و ننهى ما جئنا 

 الى هنا من أجله .

 عد الى بيتك , فؤنا امرأة  -و وبخته قائلة : , فتؽيرت مالمح "تابوبو" و تحولت الى قطة شرسه 

 أن زواجك منى و توقع عقد ن أن تختلى بى , عليك أوال أاذا أردت  .طاهرة و لست امرأة وضيعة 

 ن يكون ذلك مسجال بوثيقة رسمية تحصر أعلى  ؛أن تتنازل لى عن كل ثروتك و هى تقدم لى هدية 

 .كل ممتلكاتك 
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 العداد وثيقة تنازلى عن ممتلكاتى .الكاتب فليستدعى  -قائال :  "ساتنى"رد عليها األمير 

 الزواج الذى و فى لمح البصر كان الكاتب موجودا فى بيت السيدة "تابوبو" , و بدأ فى تدوين عقد 

 ن كل ممتلكاته .عتنازل األمير"ساتنى" يتضمن 

 قد  بناءهو أخبروه أن أ "ساتنى"و لم تمض لحظات على كتابة العقد حتى صاح الخدم على األمير 

 األرضى .و أنهم ينتظرونه فى الطابق , أتوا 

 الذهول قبل أن ينطق بكلمة . ب و لكنه أصيبأخذ "ساتنى" يفكر فيما سيقوله ألبنائه الذين ينتظرونه , 

 رأى و لملكى الناعم الشفاؾ , ا "تابوبو" قد قامت و ارتدت ثوبا من الكتانففى تلك اللحظة كانت 

 , و نسى نفسه , و لم بناءه سه و تضاعفت رؼبته أكثر من قبل و نسى أ"ساتنى" مفاتنها فدارت رأ

 يعد هناك شئ يشؽله سوى أن يختلى ب "تابوبو" .

 نفسه فقال : هلمى يا "تابوبو" , دعينا نطفئ الشوق و ننهى ما جئنا الى هنا من  "ساتنى"لم يتمالك 

 أجله .

 بخته قائلة : عد الى بيتك , فؤنا امرأة فتؽيرت مالمح "تابوبو" و تحولت الى قطة شرسه , و و

 ن تختلى بى عليك أوال أن تكمل اجراءات نقل ممتلكاتك أاذا أردت  .طاهرة و لست امرأة وضيعة 

 حتى ال ينازعونى هذه الممتلكات أمام القضاء . التنازل يوقعون على وثيقة بناءك لى بؤن تجعل أ

 قعون على وثيقة التنازل عن كل ممتلكاته للسيدة و جعلهم يوبناءه ؤن يحضروا أب "ساتنى"فؤمر 

 "تابوبو" . 

 للطابق األرضى , و قال : هلمى يا "تابوبو" , دعينا نطفئ  "ساتنى"و بعد أن انتهوا من ذلك أعادهم 

 الشوق و ننهى ما جئنا الى هنا من أجله .

 الى بيتك , فؤنا امرأة عد  -فتؽيرت مالمح "تابوبو" و تحولت الى قطة شرسه , و وبخته قائلة : 

 حتى ال يطالبوا أبناءك ن تختلى بى , عليك أوال أن تقتل أاذا أردت  .طاهرة و لست امرأة وضيعة 

 باسترداد ممتلكاتك .

 .تشاء ما بنائه وافق "ساتنى" , و أباح لها أن تفعل بؤف

 كالب الصيد لمن النافذة هم بالقائالخدم قام أمام عينه , اذ و هنا أمرت "تابوبو" بقتل أبناء "ساتنى" 
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 و القطط المتوحشه , بينما هو جالس مع "تابوبو" يشرب النبيذ و يستمع لصوت كالب الصيد 

 . بنائه و هى تنهش أجساد ألمتوحشه ا

 مهمتها , توجه األمير "ساتنى" الى "تابوبو" قائال : و القطط المتوحشه و بعد أن أنهت الكالب 

 طلباتك .فقد نفذت كل  ينا نطفئ الشوق و ننهى ما جئنا الى هنا من أجله .لمى يا "تابوبو" , دعه -

 هلم , اصعد فوق هذا السرير . -أجابته "تابوبو" قائله : 

 أوشك حلمه أن رقد "ساتنى" فوق سرير من العاج و األبنوس ال تقل قيمته عن قيمة الذهب , و و 

 يتحقق .

 ففتحت فمها عن آخره و صرخت صرخة ه ليلمسها رقدت "تابوبو" بجواره , و مد "ساتنى" يد

 . فزعة م

 و هنا فقد "ساتنى" وعيه و أصابه الدوار , و عندما استيقظ وجد نفسه ممددا على األرض عاريا 

 ., و قد اختفى بيت السيدة "تابوبو" , و فى حالة مزرية تماما 

---------- 

 .قادما نحوه من بعيد أحد النبالء  لمح "ساتنى" موكب

 ن الرجل النبيل يرتدى مالبس الملك , فاطمؤن أو حين اقترب الموكب أكثر اكتشؾ "ساتنى" 

 ن يرفع جسده من على األرض , و لكنه عاد و تذكر أنه أ, و حاول والده "ساتنى" عند رإية 

 عارى تماما , فمنعه الخزى و العار من القيام .

 بالتؤكيد  ى أوصلك الى هذه الحالة يا "ساتنى" ؟و قال له ؼاضبا : ما الذ "ساتنى"دنا الملك من 

 .بناإك فى انتظارك هناك , فؤ "منؾ"بتاح"  هو الذى فعل بك ذلك . عد الى بيتك فى  "نفركا

 كيؾ أعود الى "منؾ" و أنا بهذه الحالة , بدون أى مالبس ؟ و لكن  -قائال :  "ساتنى"رد عليه 

 .بذلك الثوب ألمير يكسى ا, فؤمر الملك أن يحمل ثوبا فى موكب الملك كان أحد الخدم 

 نتظرونك هناك فى على قيد الحياة , و هم يبناإك فؤ "ساتنى"عد الى منؾ يا  -: البنه قال الملك و 

 البيت .

 أخذهم باألحضان .أحياء , و بناءه الى منؾ و وجد أ "ساتنى"عاد 
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 , و كيؾ عثر عليه التى كان عليها حين سؤله الملك عن الحالة بعد أن اطمؤن "ساتنى" على أبنائه و 

 ! وصل اليها , و هل كانت نتيجة سكر أو افراط فى الشراب 

 ."تابوبو" حكايته مع السيدة "ساتنى" فروى له 

 بتاح"  قال الملك : يا بنى , لقد فعلت كل ما بوسعى من قبل و نصحتك و نبهتك الى أن "نفركا

 و لكنك لم تستمع لنصيحتى حتى  ,المكان الذى انتزعته منه  سينتقم منك اذا لم تعد كتاب تحوت الى

 صاؼرا مستسلما , حامال فى يدك عصا  "بتاح نفركا"ل الكتاب  هذه اللحظة . عليك اآلن أن تعيد

 .مشقوقة , و فوق رأسك شعلة من النار 

---------- 

 وق رأسه شعلة من و بالفعل قام "ساتنى" من مجلس الملك و أخذ فى يده عصا مشقوقة و حمل ف

 يعيد كتاب تحوت الى المكان الذى انتزعه منه .كى لصاؼرا بتاح"  "نفركا ةمقبرلالنار و توجه 

 باب المقبرة كان شبح السيدة "ايح ويريت" هو أول من استقبله , كما حدث عند "ساتنى" فتح حين و 

 للمقبرة .األولى زيارته 

 من الذى أنقذك و أعادك  "ساتنى"نى" : أتعلم أيها األمير قال شبح السيدة "ايح ويريت" لألمير "سات

 مرة أخرى الى هنا سالما ؟ انه بتاح , العظيم .
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 قلته  أليس هذا ما - بتاح" يقول ضاحكا : و فى تلك اللحظة سمع "ساتنى" صوت شبح األمير "نفركا

 أنا من قبل ؟

 داخل ح" و أعاد كتاب تحوت الى موضعه بتا قام "ساتنى" بالقاء التحية على روح األمير "نفركا

 , فعاد النور و أضاء المقبرة و كؤنه الشمس التى تبدد ظلمات الكون .تابوته 

 بتاح" التحية بحرارة , و كذلك فعلت روح زوجته األميرة "ايح ويريت" . ردت روح األمير "نفركا

 بتاح" ؟ ير "نفركاهل هناك شئ يمكننى أن أفعله من أجلك أيها األم -قال "ساتنى" : 

 أنت تعلم يا "ساتنى" أن جثمان زوجتى "ايح ويريت" و ابنى "مر ايب" قد  -بتاح" :  فؤجابه "نفركا

 . و قد استطعت استحضار كاواتهم  "منؾ"دفنا هناك فى مدينة "قفط" , بينما دفنت موميائى هنا فى 

 الكاتب البارع . و لكن لن يهدأ لى  )أجسامهم األثيرية( هنا فى مقبرتى بما أوتيت من علم و مهارة

 المومياوات الثالثة جنبا الى جنب . لذلك أرجو أن تعدنى  ابال حتى تجمعنا مقبرة واحدة ترقد فيه

 تحضر مومياوات زوجتى و ابنى من مدينة "قفط" و بؤن تبذل كل ما فى وسعك كؤمير و ابن ملك 

 . "منؾ"تدفن معى هنا فى لكى 

 ى" بذلك و خرج من المقبرة و ذهب الى قصر أبيه الملك "أوسر ماعت رع" فوعده األمير "ساتن

 بتاح" بخصوص نقل جثامين  )رمسيس الثانى( و قص عليه كل ما دار بينه و بين األمير "نفركا

 بالوجه البحرى  "منؾ"من مدينة "قفط" بالصعيد الى مدينة األميرة "ايح ويريت" و ابنها "مر ايب" 

 لك مشجعا , و وافق على أن يذهب "ساتنى" الى مدينة "قفط" بالصعيد و يبحث عن فجاء رد فعل الم

 األمير ليتم دفنهما الى جوار جثمان  "منؾ"جثمان "ايح ويريت" و "مر ايب" و يعيدهما الى مدينة 

 . "بتاح نفركا"

  معداتالملكى و كل ما فيه من الصيد من أبيه أن يسمح له باستخدام قارب  "ساتنى"طلب 

 الحين للقيام بتلك المهمة , فوافق الملك و منحه القارب الملكى و كل التجهيزات مو و تجهيزات 

 فى هذه الرحلة . "ساتنى"التى يحتاجها 

---------- 
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 و بدأ االبحار فى اتجاه الجنوب , الى أن وصل الى مدينة "قفط" الملكى صعد "ساتنى" الى القارب 

 فى استقباله .هنة معبد ايزيس كو لدى وصوله كان  بالصعيد .

 

 

 

 و بعد نزوله من القارب الملكى توجه األمير "ساتنى" مباشرة الى معبد ايزيس و حربوقراط 

 )حورس الطفل( بمدينة "قفط" , و وقؾ هناك فى قدس األقداس و قدم القرابين , و حرق البخور 

 و سكب السوائل فى حضرة ايزيس و حربوقراط .

 الجبال التى تقع على حدود بصحبة كهنة ايزيس الى  "ساتنى"قرابين فى المعبد توجه و بعد تقديم ال

 يبحثون "قفط" للبحث عن جثمان "ايح ويريت" و ابنها "مر ايب" , و أمضوا هناك ثالثة أيام مدينة 

 كل النصوص يقرأون التى خطها كتبة بيت الحياة , و و شواهد القبور وسط اللوحات الحجرية 

 ة على تلك اللوحات فى محاولة للعثور على أى اشارة للمكان الذى دفنت فيه جثامين "ايح المدون

 شئ .الى يصلوا , و لكنهم لم ويريت" و ابنها "مر ايب" 

 و من معه بذلوا جهودا كبيرة فى البحث  "ساتنى"بتاح" أن األمير  علمت روح "نفركاو أثناء ذلك 

 لم يسفر عن شئ . عن الجثامين المفقودة و لكن بحثهم 

 فنهض من بين األموات و اتخذ بتاح" أن يقدم لهم يد المساعدة بطريق ؼير مباشر ,  أراد "نفركا

 مامه , و نظر فى عينيه مباشرة .أيئة كاهن عجوز , و جاء الى "ساتنى" و وقؾ ه
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 شت سنوات , ان مظهرك يدل على أنك عكاهن أيها ال -: للكاهن العجوز  هقال "ساتنى" موجها حديث

 طويلة جدا , فهل تستطيع أن تساعدنا فى معرفة المكان الذى دفنت فيه مومياء السيدة "ايح ويريت" 

 و ابنها "مر ايب" ؟ 

 لقد سمعت من أبى , و أبى سمع من جدى , الذى سمع من جده ,  -العجوز قائال : كاهن فرد عليه ال

 فى ن "ايح ويريت" و ابنها "مر ايب" قد دفنا أن جثما(  الذى سمع من جده ) و هكذا الى سابع جد

 .سيسى"  -و يدعى "حر ايزيس أحد كهنة بجوار الركن الجنوبى من بيت موضع 

 فؤردت أن تنتقم منه بقولك سيسى"  -الكاهن "حر ربما أساء اليك  -كاهن العجوز : للقال "ساتنى" 

  !  هذا و تجعلنا نهدم بيته بحثا عن الجثامين المفقودة 

 تؤمر بؤن كالمى  األمير , و يمكنك أن تتؤكد من صدقأيها كال  -جابه الكاهن العجوز قائال : أ

 . و اذا لم تعثر هناك على رشدتك اليه , بينما تبحث أنت فى المكان الذى أمساعديك بمراقبتى 

 بؽيتك يمكنك أن تعاقبنى , فؤنا لن أهرب .

 مبتؽاه و أخيرا عثر على  ,صفه الكاهن العجوز و بدأ األمير "ساتنى" يبحث فى الموضع الذى و

 سيسى" . -الكاهن "حر بجوار الركن الجنوبى من بيت 

 و اعادته كما كان على سيسى"  -"حر الكاهن بيت ترميم "ساتنى" بقام استخراج الجثامين و بعد 

 .نفقته الخاصة 

 الملكى حامال معه جثمان على متن القارب  "منؾ"الى  "قفط"من  "ساتنى"األمير و أثناء عودة 

 و ظهور الكاهن العجوز فى  "قفط"يفكر فى كل ما حدث فى مدينة  "ايح ويريت" و "مر ايب" أخذ 

 أن الكاهن العجوز "ساتنى" و هنا أدرك  .الوقت المناسب ليساعده فى العثور على الجثامين المفقودة 

 بتاح" جاءت لتساعده فى انجاز  ركاالذى كشؾ له عن موضع الجثامين ما هو اال روح األمير "نف

 .همته م

 بالسالمة  "ساتنى"بلػ الملك بوصول ابنه األمير أ, و  "منؾ"وصل القارب الملكى الى ميناء مدينة 

 و شارك فى مراسم اعادة دفن جثمان األميرة , و نجاحه فى اتمام مهمته فجاء بنفسه الستقبال األمير 

 .بتاح"  نفس المقبرة التى دفن فيها زوجها األمير "نفركا "ايح ويريت" و ابنها "مر ايب" فى
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 كتاب تحوت .خا ام واست" و  -تلك هى القصة الكاملة لألمير "ساتنى 

 "با شر" فى العام الخامس عشر , فى الشهر األول من فصل "برت" القصة بقلم الكاتب هذه نسخت 

 )الشتاء ( .
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 ته مع مباراالساحر "سى أوزير" و ة حكاي

  الساحر الكوشى 

 

  ألولى  الحكاية ا

 -والدة الطفل المعجزة "سى أوزير" :

 حيت يبعد أن تؤخر حمل السيدة "م. فالطفل "سى أوزير" بمعجزة الهية بميالد تبدأ أحداث القصة 

 , األمير "ساتنى خا ام واست" ابن الملك "أوسر ماعت رع" )رمسيس الثانى( أوسخت" زوجة 

 و سارت على خطى األجداد و اتبعت الطرق التى كانوا يتبعونها القديمة لتقاليد ألحد الزوجة الجؤت 

 طلبا للشفاء .

 حيت أوسخت" الى أحد المعابد و قضت فيه ليلة و نامت فى فنائه , عسى أن ترى يذهبت السيدة "م

 تصؾ لها الدواء الذى ف(  رإيا و تتصل بها أرواح األجداد المبجلين أو ال "نترو" )الكيانات االلهية

 . يشفى علتها و يحقق لها مرادها 

 حيت أوسخت" , فبينما هى نائمة فى فناء  المعبد ظهرت لها يو قد حدث بالفعل ما أرادت السيدة "م

 أرواح األجداد المبجلين , و تحدثت اليها قائلة :

 هنا تبحث عن دواء حيت أوسخت" زوجة األمير "ساتنى" التى جاءت الى يأأنت السيدة "م -

 مزرعة زوجك األمير بلماء خزان اليساعدها فى أن تنجب طفال ؟ اذا جاء الصبح اذهبى فورا 

 "ساتنى" , و ستجدى أمامه شجرة قرع . قومى بنزع جذور و سيقان الشجرة و ثمارها معا 

 منه طفال فى  , و اذهبى الى فراش زوجك , و ستحملين او اشربيهامزجيها بالماء و اطحنيها  , ثم 

 نفس الليلة .
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 تردد فى أذنيها , فاتبعت كل ما يالكلمات صدى حيت أوسخت" من النوم و ياستيقظت السيدة "م

 و بالفعل حملت فى نفس الليلة  .سمعته فى رإياها من تعليمات , و توجهت الى فراش زوجها 

 ؤسابيع .بو بدأت أعراض الحمل تظهر عليها بعد ذلك 

 فمنحها قالدة  أخبرت زوجها األمير "ساتنى" الذى كاد يطير من الفرحة ,الحمل ؤكدت من و عندما ت

 هدية , و قرأ عليها تعويذة لتحميها من العين و من كل شر .

 فقد ظهرت له فى الحلم أرواح  و ذات ليلة رأى األمير "ساتنى" فى منامه رإيا أبهجت قلبه .

 حيت أوسخت" قد حملت بصبى , و أن اسمه يته السيدة "ماألجداد المبجلين , و أخبرته أن زوج

 يده .سيكون "سى أوزير" ) أى ابن أوزير ( , و أن هناك معجزات ستجرى على 

 بالطفل القادم فرحا تردد فى أذنيه , فرقص قلبه يالكلمات صدى استيقظ األمير "ساتنى" من النوم و 

 أن الجنين الذى فى أحشائها صبى , و أسرت حيت أوسخت" يو أثناء فترة الحمل شعرت السيدة "م

 لزوجها بما تشعر به فؤخبرها بالرإيا التى رآها فى منامه , و بؤن أرواح األجداد المبجلين بشرته 

 نه سيؤتى بالمعجزات .أبؤنه سيولد له صبى اسمه "سى أوزير" , و 

---------- 

 "سى أطلقت عليه اسم جميال ,  ت" صبياخحيت أوسيفوضعت السيدة "م ,والدة الثم جاء موعد 

 فى مهده , و أخذت ترضعه و ترعاه .ته أوزير" , و وضع
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 الحظ األمير "ساتنى" و زوجته أن "سى أوزير" طفل ؼير عادى . فعندما بلػ , يوم مولده  ذو من

 عمره عاما كان الناس يعتقدون أن عمره عامين . و عندما بلػ عمره عامين كان الناس يعتقدون أن 

 مره ثالثة أعوام .ع

 . "سى أوزير"لم يكن هناك شئ فى الحياة يبهج قلب األمير "ساتنى" سوى النظر لوجه ابنه الحبيب 

 , و أخذ الطفل "سى أوزير" يكبر و جسده يقوى , الى أن بلػ سن االلتحاق ألعوام و مرت ا

 بدأت تظهر عليه و هناك  .ة( بالمدرسة , فذهب اليها و بدأ يتعلم أصول الكتابة المقدسة )الهيروؼليفي

 استطاع الطفل "سى أوزير" أن يتعلم كل أسرار الكتابة المقدسة سنوات قليلة ففى  ؛عالمات النبوغ 

 . , بل و يتفوق على معلميه 

 

 أخذ الطفل "سى أوزير" يشارك ؼيره من الكتبة و المرتلين فى قراءة و ترتيل الكلمات المقدسة و 

 الحياة و فى معبد بتاح بمدينة "منؾ" , حيث تسكن عائلة األمير "ساتنى خا ام  نتر( فى بيت -)مدو 

 واست" , ابن الملك "أوسر ماعت رع" )رمسيس الثانى( .

 "سى أوزير" معه فى أحد االحتفاالت الدينية ابنه و فى يوم من األيام أصطحب األمير "ساتنى" 

 هناك أخذ الملك يطرح األسئلة على الطفل و  .و جعله يرتل النصوص المقدسة فى حضرة الملك 

 و الذكاء .الفصاحة "سى أوزير" , الذى كان يجيب دائما بمنتهى 

---------- 
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  ثانية الحكاية ال

  -للعالم السفلى :والده األمير "ساتنى" بصحبة  "سى أوزير" رحلة الساحر

 يستعد للذهاب الى أحد  و فى يوم من األيام كان األمير "ساتنى" فى بيته يتطهر و يؽتسل و

 و كان من المفترض أن يصطحب معه ابنه "سى أوزير" الذى اشتد . االحتفاالت الدينية الكبرى 

 عشر عاما . بلػ عمره اثنا عوده و 

 و بينما كان األمير "ساتنى" واقفا فى ؼرفته يرتدى ثياب االحتفاالت سمع صوت عويل و نحيب 

 ن النافذة رأى موكبا جنائزيا يحمل تابوت رجل ؼنى الى مثواه و عندما نظر م .يؤتى من الطريق 

 األخير , تتبعه أسرته و حاشيته و خدمه حاملين معهم أثاثا جنائزيا فخما , و الندابات يصحن 

 و يرثينه بصوت عالى .

 

  

 

 و بعد أن مر الموكب الجنائزى للرجل الؽنى نظر األمير "ساتنى" فرأى جثمان رجل فقير يحمله 

 و الحظ "ساتنى" أن جثمان  . "منؾ"اثنان فقط من الرجال فى صمت تام الى مثواه األخير بمقابر 

 الرجل الفقير ملفوؾ فى حصيرة بسيطه , بدون تابوت , و بدون تحنيط , و بدون أى أثاث جنائزى 

 ., و بدون حاشية أو مشيعين يسيرون خلفه 

 د ذلك الرجل الؽنى الذى ينتقل الى مثواه األخير تشيعه بحق بتاح , ما أسع -فتنهد "ساتنى" قائال : 
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 أصوات الندابات الالتى ينتحبن عليه و يرثينه , و ما أتعس ذلك الرجل الفقير الذى ينتقل الى مثواه 

 األخير فى صمت , بال مشيعين .

 يرك فى أدعو أن يكون مص -و هنا سمعه ابنه "سى أوزير" , ففاجؤه بهذه العبارة التى أدهشته : 

 ( يا أبى كمصير ذلك الرجل الفقير , و أن ال يكون كمصير الرجل الؽنى .اآلخرةالؽرب )

 الكلمات تلك أهذا صوت ابنى الذى يقول  -الكلمات و قال : تلك اندهش األمير "ساتنى" عند سماعه 

 الؽريبة ؟! 

 اآلن مصير الرجلين فى  اذا رؼبت يا أبى , أستطيع أن أريك -فؤجابه الطفل "سى أوزير" قائال : 

 .مهيبة الرجل الفقير الذى لم يشيعه أحد , و الرجل الؽنى الذى حظى بجنازة  :العالم اآلخر 

 و لكن كيؾ يمكنك أن تفعل ذلك ؟!  -قال "ساتنى" البنه : 

---------- 

  .ن هو هذه العبارة حتى أصابه الدوار , و لم يشعر بجسده , و لم يدرى أيبلم يكد "ساتنى" ينطق 

 و حين انتبه و عاد اليه وعيه كانت ؼرفته قد اختفت , و وجد نفسه هو و ابنه "سى أوزير" فى 

 الذى  الى الؽرب )العالم السفلى -بؤرواحهما  - مكان ؼريب , و أخبره "سى أوزير" أنهما قد انتقال 

 ( .تذهب اليه األرواح بعد الموت

 و هو )رب البعث( سترى أوزير  ؛ى أسرار العالم اآلخر ستطلع علاآلن  -قال "سى أوزير" ألبيه : 

 أرواح النبالء و المبجلين ., و سترى المقربين من العرش من جالس على عرشه 

 يجدلون أشخاصا سار "ساتنى" مع ابنه , و دخل الى القاعة الرابعة فى العالم السفلى , و رأى فيها 

 من الحمير بقضم الحبال التى صنعوها , فيعيدون الكرة حباال , و بعد انتهائهم من العمل يقوم قطيع 

 مرة أخرى , و تعود الحمير و تقضم ما صنعوا من الحبال , و هكذا بال نهاية .
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 تحمل رزقه سلة يسيرون بال هدى , و كل منهم يتبع آخرين ثم أكمل "ساتنى" السير مع ابنه فوجد 

 نه ال يصل اليها , فهو  يسير الى األمام ناظرا الى من الطعام و الشراب معلقه فوق رأسه , و لك

 و هكذا  .و الفخاخ الطعام و ال يرى موضع خطواته على األرض حيث الحفر سلة أعلى نحو 

 فى السير , و لكنهم ال يصلون الى شئ .التعساء يستمر هإالء 

---------- 

 فرأى أرواح النبالء و المبجلين سار "ساتنى" مع ابنه و دخل القاعة الخامسه فى العالم السفلى 

 ارتكبوا جرائم فى حياتهم الدنيا و قاموا بايذاء الذين أما أرواح  .قاماتهم يصطفون هناك حسب م

 .الصفح تتوسل أمام الباب تقؾ فاآلخرين 
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 ة( ثم سار "ساتنى" مع ابنه و دخل القاعة السادسة فى العالم السفلى فرأى ال "نترو" )الكيانات االلهي

 , مقاماتهم المجلس االستشارى لسكان العالم السفلى يقفون هناك و يصطفون حسب تشكل التى 

 لتقارير اليومية .لهم ايرفعون ون أمامهم المساعدو 

 لى عرش من الذهب , جالسا عثم سار "ساتنى" مع ابنه و دخل الى القاعة السابعة فرأى أوزير 

 , و على يمينه  "مرشد األرواح فى العالم اآلخر"أنوبيس على يساره و و فوق رأسه تاج اآلتؾ , 

 .  "ب الحكمة و المعرفة و الكتابة المقدسةر"تحوت 

  

 ضبط يتولى الذى أنوبيس يقؾ  حيث , وسط القاعة وضع الميزان الذى توزن فيه قلوب البشر قد و 

 ., بينما يسجل تحوت تفاصيل عملية وزن القلب و ما تسفر عنه الميزان 

 وحش الذى يلتهم قلوب اآلثمين , فيفقد القدرة على لليلقى , كان قلبه أثقل من ريشة الماعت فمن 

 ( .التنفس ألنه خرج عن الماعت )النظام الكونى / االتزان
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 يإتى به ليقؾ وسط ال "نترو" الذين يشكلون المجلس من كان قلبه أخؾ من ريشة الماعت و

 سفلى , ثم تصعد روحه )على هيئة طائر ال "با" ( الى السماء لتحيا مع االستشارى لسكان العالم ال

 ال "آخو" )األرواح المشرقة الموصولة بالنور االلهى( .

 فيإتى به ليحيا مع األرواح الطيبة التى تخدم ى وزن قلبه مع وزن ريشة الماعت أما من تساو

 أوزير" ) رب العالم السفلى ( . -"سوكر 

 من الكتان األبيض الملكى واقفا هناك وسط المقربين من يرتدى ثوبا ى رجال نظر "ساتنى" فرأ

 .عرش أوزير , فظن "ساتنى" ألول وهلة أن ذلك الرجل من األؼنياء 

 

  

 

 الملكى  أتدرى يا أبى من ذلك الرجل الذى يرتدى ثوبا من الكتان -و لكن "سى أوزير" بادره قائال : 

 ن العرش ؟ انه الرجل الفقير الذى رأيت جنازته من نافذة ؼرفتك األبيض و يقؾ وسط المقربين م

 و كان ملفوفا فى حصير , و لم يشيعه أحد من األتباع أو الحاشية . 

 الى قاعة الماعت فى العالم السفلى , و وضع له الميزان , و قام أنوبيس و تحوت  ؛لقد جاء الى هنا 

 فوجد تحوت أن أفعاله فى أؼلبها حسنة بالقياس الى سنوات  بوزن قلبه و كل أفعاله فى الحياة الدنيا ,

 فؤمر  .و رفع بذلك تقرير ألوزير , عمره التى حددها تحوت من قبل و بالقياس الى حظه فى الدنيا 

 أوزير بنقل كل المتعلقات و األثاث الجنائزى الذى يخص الرجل الؽنى الذى رأيت جنازته المهيبة 
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 و أمر بؤن يإتى بالرجل الفقير ليحيا وسط األرواح  .لفقير طاهر القلب من نافذة ؼرفتك للرجل ا

 أوزير" )رب العالم السفلى( , و بذلك يكون من المقربين من عرش  -الطيبة التى تخدم "سوكر 

 أوزير . 

 الى قاعة ؛ أما الرجل الؽنى الذى رأيت جنازته المهيبة من نافذة ؼرفتك فقد أتى هو أيضا الى هنا 

 اعت فى العالم السفلى , و وضع له الميزان , و قام أنوبيس و تحوت بوزن قلبه و كل أفعاله فى الم

 الحياة الدنيا , فوجد تحوت أن كفة أفعاله السيئة أرجح من كفة أفعاله الحسنة , و رفع بذلك تقرير 

 ن الخلود .يحرم م( , و اآلخرفؤمر أوزير بؤن يلقى الرجل جزاءه فى الؽرب )العالم  .ألوزير 

 أنى ما دعوت لك بؤن يصبح مصيرك فى مملكة الموتى أقسم بؤوزير رب العرش العظيم و رب 

 كمصير الرجل الفقير اال و قد علمت مصير الرجلين و عرفت أن الرجل الفقير هو اآلخر العالم 

 .أوزير من المقربين من عرش و أصبح بالحياة األخرى الذى فاز 

---------- 

 ما لم لم يخطر على قلبى ,اآلخر يا بنى , لقد أريتنى من عجائب العالم  -نى" قائال : فتنهد "سات

 و لكن هل لك أن تخبرنى من هإالء الذين يجدلون حباال و كلما انتهوا من عملهم قام قطيع من 

 الحمير بقضم الحبال التى صنعوها ؟ و من هإالء الذين يسيرون و رزقهم من الطعام و الشراب 

 فوق رإوسهم و هم ال ينظرون تحت أقدامهم حيث الحفر و الفخاخ , و كلما تقدموا سلة فى  معلق

 هم مستمرون فى السير و فى النهاية ال يصلون الى شئ ؟فو مع ذلك ,  فى السير سقطوا فى الحفر

 بؤول  فؤما الذين يجدلون حباال تؤكلها الحمير أوال -: يجيب على أسئلة أبيه قائال "سى أوزير" أخذ 

 كلما كسبوا ماال أنفقته زوجاتهم فى التفاخر , . كانوا أصابتهم لعنة و أضاعوا حياتهم الدنيا فهم من 

 ثم يعودون للعمل فى اليوم التالى ليكسبوا مزيدا من المال لتنفقه زوجاتهم مرة أخرى على التفاخر 

 و هكذا تمضى أعمارهم هباءا .

 و ال ينتبهون للفخاخ التى وضعت فى فوق رإوسهم سلة ى و أما الذين يسيرون و رزقهم معلق ف

 الذين انخدعوا بطول العمر , و أخذوا يضيعون حياتهم يوما بعد يوم , و كلما مر يوم  طريقهم فهم 

 حفر لهم القدر فخا فسقطوا فيه , ثم عادوا و خرجوا منه دون أن يتعلموا شيئا . 
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 السيئة عمالهم أن أتبين , و بعد وزن قلوبهم و أعمالهم  و لكنهم فى النهاية أتوا الى قاعة الماعت

 أثقل من أعمالهم الحسنة , فكان جزاإهم من جنس العمل , و حكم عليهم بؤن يسيروا هكذا بال هدى 

 و رزقهم معلق فوق رإوسهم و هم ينظرون فقط الى الطعام و الشراب فى األعلى و ال ينتبهون الى 

 .الحفر و الفخاخ التى نصبت لهم  موضع خطواتهم , فيسقطون فى

 يقدم الشر فى و من ,  اآلخر(ثق يا أبى أن من يقدم الخير فى حياته الدنيا يلقاه فى الؽرب )العالم 

 فى الؽرب . تلك هى نواميس الكون األبدية التى ال تتؽير .ه حياته الدنيا , يحصد

 هو ما يحدث أيضا فى كل األقاليم السفلية  "منؾ"مدينة تحت الذى يقع السفلى ان ما رأيته فى العالم 

 رئاسة أوزير , رب العرش تحت جميعا يعملون و هم . قضاة الماعت )العدل( حكمها التى ي 42ال 

 .العظيم 

 "ساتنى" أخذ االثنان فى الصعود من العالم السفلى , كل حديثه ألبيه و بعد أن أنهى "سى أوزير" 

 منهما يمسك بيد اآلخر .

 هل الطريق الذى نزلنا منه الى العالم السفلى يختلؾ عن  -ل "ساتنى" ابنه "سى أوزير" : و هنا سؤ

 الطريق الذى صعدنا منه ؟

 و لكن "سى أوزير" لم يقدم أى اجابة على هذا السإال .

 و يحدث نفسه بؤن ابنه "سى أوزير" اآلخر لعالم رحلته لكل ما رآه فى يفكر فى أخذ األمير "ساتنى" 

 شك من األرواح المبجلة فى مملكة أوزير , و قرأ عليه تعويذة من كتاب طرد األرواح  هو بال

 رحلته لعجائب التى رآها فى االشريرة لتحميه من العين و من كل سوء , بينما قلبه ما زال يخفق من 

 و التى أثقلت صدره , ألنه ال يستطيع أن يتحدث عنها أمام مخلوق ., 

---------- 
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  ثالثة  الحكاية ال

  -:كوشى مباراته مع الساحر الو  "سى أوزير"حكاية الساحر 

 . كاتبا ماهرا صار عشر عاما ,  ىو عندما بلػ الطفل المعجزة "سى أوزير" سن الصبا و أتم اثن

 أمهر منه و ال أقدر منه على قراءة تعاويذ الحماية من  "منؾ"لم يكن هناك كاتب أو حكيم فى  و

 العين و السحر .

 حيث  "منؾ"فى يوم من األيام كان الملك "أوسر ماعت رع" )رمسيس الثانى( فى مجلسه فى  و

 يجتمع بالمستشارين و النبالء و قادة الجيش , و قد اصطفوا جميعا حول عرشه حسب مكانتهم .

 ليخبر الملك بقدوم رجل من مملكة كوش حامال معه رسالة مؽلقة مربوطة مدير القصر و فجؤة دخل 

 جسده . حول 

 و ألقى التحية أمام الملك الرجل الى داخل القاعة , فدخل حامل الرسالة أمر الملك باحضار 

 و أخذ يتحدث الى الجميع قائال :  ,و الحاضرين 

 ؟  دون أن يفتحها خصرى الرسالة المؽلقة و المربوطة حول  هل يستطيع أحدكم أن يقرأ هذه -

 رجل حكيم يستطيع أن يقرأ الرسالة و هى مؽلقة , فسؤجلب  فى بر مصر كاتب ماهر أويوجد اذا لم 

 حيث النحس" )مملكة كوش( بالد "لمصر فى شخص ملكها بؤن أخطفه و آخذه الى و العار الخزى 

 نا .أمام حشد من شعبيضرب هناك 
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 ثم أدركوا أن ذلك الرجل هو و عند سماع الملك و حاشيته لهذه الكلمات دارت رإوسهم للحظة , 

 ساحر أتى من بالد كوش الى مصر ليتحدى حكماءها .

 بحق بتاح , أال يوجد فى بر مصر كاتب بارع أو رجل حكيم يستطيع أن يقرأ  -قال الحاضرون : 

 و هى مؽلقة ؟ كوشى رسالة الساحر ال

 أمر الملك بؤن يحضروا له ابنه األمير "ساتنى خا ام واست" , فذهب المرسال و أحضر هنا و 

 الملك فى الحال . قصر "ساتنى" الى  األمير

 دخل األمير "ساتنى" على أبيه الملك و انحنى أمامه احتراما و تبجيال , ثم قام و جلس الى جواره .

 الذى جاء اليوم الى كوشى هل سمعت يا بنى ما قاله ذلك الساحر ال -بنه قائال : الالملك تحدث و 

 مستشارين و كبار رجال الدولة سائال اياهم ان كان و تحدى كل الحاضرين فى مجلسى من الالقصر 

 خصره مربوطة حول هناك فى بر مصر كاتب بارع أو رجل حكيم يستطيع أن يقرأ رسالة مؽلقة 

 !الرسالة ؟يفتح دون أن 

 , من بحق بتاح  -حين سمع "ساتنى" هذه الكلمات من أبيه دارت رأسه و لم يدرى أين هو , و قال : 

 , و سؤرى ما الذى  (عشرة أيامأسبوع )فتحها ؟!  و لكن أمهلنى أن ييقرأ رسالة دون الذى يمكنه أن 

 يمكننى أن أفعله لمنع هذا الخزى و العار من أن يلحق بمصر , و الحيلولة دون خطؾ ملك مصر 

 هانة هناك .الو تعرضه لبالد آكلى اللبان )مملكة كوش( الى 

 بنى , و أنتظر ما ستفعل . سؤمهلك عشرة أيام يا -رد عليه الملك : 

 ليقيم فيها الى أن يؤتى يوم المواجهة بينه كوشى أمر الملك , فقام الخدم بتجهيز ؼرفة للساحر ال

 الكوشى .ساحر الو بين الشخص الموعود الذى سينقذ مصر و يبطل عمل 

 . أصبح قلب الملك مثقال باألحزان , و رقد فى فراشه دون أن يتناول أى طعام أوشرابو 

---------- 
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 عاد األمير "ساتنى" الى بيته مذهوال , ال يدرى أين هو و ال الى أين تؤخذه قدماه .

 وصل أخيرا الى بيته و دخل الى ؼرفته  و دثر الى أن هائما على وجهه ظل األمير "ساتنى" يسير 

 .نفسه من رأسه حتى قدميه , و رقد فى فراشه و هو ال يدرى أين مكانه على األرض 

 ,األمير "ساتنى" و لمست جسده فوجدته باردا الى ؼرفة زوجها ت أوسخت" ي"ميحدخلت السيدة 

 ؟  أرى أعراض يا "ساتنى" ما هذه البرودة التى تسرى فى جسدك  -: فسؤلته , ال حرارة فيه 

 المرض تبدو عليك و قلبك مثقل باألحزان .

 األمر الذى يحزن قلبى هو سر خطير , ال حيت أوسخت" . فيأجابها "ساتنى" : أتركينى وحدى يا "م

 زوجتى .ان كان يمكننى أن أبوح به ألحد , حتى و 

 لم يكد "ساتنى" ينطق بهذه الكلمات حتى جاء "سى أوزير" و دخل الى الؽرفة و قال ألبيه : 

 أن حتى يمكننى , يحزن قلبك لماذا ترقد حزينا هكذا يا أبى ؟ أخبرنى ما الذى يشؽل بالك و  -

 ساعدك و أخفؾ آالمك .أ

 أجابه "ساتنى" : أتركنى وحدى يا "سى أوزير" يا بنى , فاألمر الذى يحزن قلبى هو سر خطير , ال 

 أصؽر من أن  ؛يمكننى أن أبوح به ألحد , حتى و ان كان ابنى . و خصوصا أنك ما زلت صؽيرا 

 تتحمل المسئولية .

 أن أساعدك و أخفؾ حتى يمكننى فى قلبك يا أبى , أخبرنى بالسر الذى تحمله  -قال "سى أوزير" : 

 الحزن الذى يثقل صدرك .
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 هنا , استسلم "ساتنى" لرؼبة ابنه آمال أن يخفؾ ذلك من حزنه , و أخذ يحكى له الحكاية قائال :و

 مربوطه حول  لى مصر حامال معه رسالة مؽلقة ابالد النحس جاء اليوم من كوشى هناك ساحر   -

 سؤل الحاضرين فى مجلس الملك ان كان هناك فى بر مصر كاتب بارع أو رجل حكيم  خصره , و

 . و قام بتوجيه تهديداته للجميع قائال انه اذا لم يوجد هذا و هى مؽلقة يستطيع أن يقرأ الرسالة 

 النحس )مملكة و يؤخذه الى بالد ملكها لشخص فانه سيلحق بمصر الخزى و العار , بؤن يخطؾ ا

 . هذا هو سبب حزنى يا بنى .شعبها ث يهان هناك أمام حيكوش( 

 ضحك .و بعد أن سمع "سى أوزير" الحكاية من أبيه 

 ما الذى يضحكك ؟ -: ه و سؤلمن رد فعل ابنه األمير "ساتنى" دهش ان

 بسبب حكاية تافهة . قم يا أبى , فؤنا من سيقرأ تحمل الهم فؤجاب "سى أوزير" : أنا أضحك ألنك 

 , وسؤعرؾ كل ما هو مكتوب فيها بدون ازالة الختم الذى و هى مؽلقة كوشى ساحر الرسالة ال

 يؽلقها .

 و لكن ما الذى  -و قال له :  ,انتفض األمير "ساتنى" من فراشه لدى سماع هذه الكلمات من ابنه 

 يثبت لى أنك تستطيع بالفعل قراءة الرسالة و هى مؽلقة ؟

 ت للطابق األرضى حيث توجد المكتبة , و أختر أى لفافة بردى انزل ان شئ -أجاب "سى أوزير" : 

 , و اصعد الى هنا فى و هى مطوية من صندوق الكتب و أخرجها و ضعها هناك على المائدة 

 الطابق العلوى و سؤقرأ لك من مكانى هنا فى الطابق العلوى كل ما هو مكتوب فى البردية بدون 

 و تقرأ البردية بنفسك و تتؤكد للمكتبة و بعد ذلك يمكنك أن تنزل  .فتحها و بدون أن تقع عليها عينى 

 أن الكلمات التى قرأتها لك هى نفس الكلمات المدونة فى الكتاب .
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 قام "ساتنى" من فراشه و فعل كل ما قاله ابنه "سى أوزير"  الذى استطاع أن يقرأ كل لفافة بردى 

 .من الصندوق و هى مؽلقة "ساتنى" أخرجها 

 , و توجه على الفور الى قصر الملك يكاد يطير من الفرح و أخيرا خرج "ساتنى" من المكتبة و هو 

  كوشى لينقل له األنباء السارة عن وجود كاتب بارع فى بر مصر يمكنه أن يقرأ رسالة الساحر ال

 و هى مؽلقة . 

 و أمر باحضار حفيده , الطفل  و حين سمع الملك تلك األخبار من ابنه األمير "ساتنى" ابتهج قلبه ,

 المعجزة "سى أوزير" و احتفلوا جميعا و شكروا االله على ارساله المنقذ و المخلص فى الوقت 

 المناسب .

 و كبار رجال يحيط به نبالء مصر و أشرافها , فى مجلسه و فى صباح اليوم التالى ظهر الملك 
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 قاعة .الالى  كوشىادخال الساحر المدير القصر بالدولة , و أمر 

 و هو يحمل الرسالة المؽلقة و المربوطة حول خصره , و وقؾ فى منتصؾ كوشى دخل الساحر ال

 القاعة , و جئ بالساحر الصؽير "سى أوزير" الذى وقؾ فى منتصؾ القاعة فى مواجهة الساحر 

 .كوشى ال

 

 يا من يمقته ربه  وضيع ,الأيها الكوشى  -قائال : كوشى ثم أخذ "سى أوزير" يوجه حديثه للساحر ال

 , حامال اليها  "رع حور آختىعرش "جنة أوزير فى األرض , و  , يا من أتيت الى مصر .آمون 

  الشر و النية السيئة , مهددا بالحاق الخزى و العار بها فى شخص ملكها . ال رضى عنك ربك آمون

 فى الرسالة المؽلقة التى تربطها حول  ان الكلمات التى سينطق بها لسانى اآلن هى الكلمات المدونة, 

 فؤنا ال يمكننى الكذب فى حضرة ملك مصر , سيدك . . قولى هو الصدقخصرك , و 

 الى جسد "سى أوزير" الصؽير الذى يقؾ بشجاعة فى مواجهته و قال : كوشى نظر الساحر ال

 أرى ان كانت كلماتك صادقة .سؤستمع لكل ما تقوله , و  -

 بالد النحس )مملكة كوش( وزير" يحكى حكاية طويلة , وقعت أحداثها بين مصر و و هنا بدأ "سى أ

 فى سالؾ العصر و األوان . 

 نبالء مصر و أشرافها .بدأ "سى أوزير" يروى الحكاية أمام الملك و كل الحاضرين فى مجلسه من 

---------- 
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 هكذا تكلم "سى أوزير" , قائال : 

 .الرسالة المؽلقة التى يحملها الساحر الكوشى اليكم الحكاية المدونة فى   -

 فى عصر الملك العظيم "مين خبر رع" )تحتمس الثالث( الذى تزينت فيه مصر ها وقعت أحداثو قد 

 المعابد و امدادها بكل ما تحتاجه .تشييد بكل شئ جميل , ألن الملك كان كريما فى االنفاق على 

  .فى واحة بؤرض آمون ببالد النوبة صيد برحلة  يقومكوش و فى يوم من األيام كان حاكم  

 ثالثة من و بينما هو جالس سمع صوت  .فى ظل صخرة كبيرة ليستريح جلس و أثناء عودته 

 يؤتيه من وراء الصخرة . كان السحرة يتحدثون بصوت خافت .كوشيين السحرة ال

 نتقم من مصر و ألقى عليها لقد أخطؤت فى حق آمون فعاقبنى ملك مصر , و لذلك سؤ -: قال أحدهم 

  . يها نورايرى فيمضى ثالثة أيام بلياليها فى ظالم تام , ال ها سحرية فؤجعل شعبتعويذة 

 نا أيضا أخطؤت فى حق آمون فعاقبنى ملك مصر , و لذلك سؤنتقم أو  -ثم تبعه الساحر الثانى قائال : 

 ثة اعوام .من مصر و ألقى عليها تعويذة سحرية فال تنبت حقولها لثال

 و أنا أيضا أخطؤت فى حق آمون فعاقبنى ملك مصر , و لذلك سؤنتقم  -قائال : لث ثم تبعه الساحر الثا

 حيث الى أرض كوش من مصر و ألقى عليها تعويذة سحرية فؤخطؾ ملكها و آتى به من مصر 

 .عات و أعيده مرة أخرى الى مصر فى ست سا نا ,أمام شعببالعصا ضربة  544يهان و يضرب 

 

  

 

 سؤلهم :  واقترب منهم ما قاله السحرة الثالثه حاكم بالد كوش و بعد أن سمع 

 نه سيلقى تعويذته السحرية على مصر فيجعل شعبها يمضى ثالثة أيام بلياليها امن منكم الذى قال  -

 فى ظالم تام ؟
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 " .الخنزيرة"حورس ابن  ـانه الساحر الملقب ب -فؤجابوه : 

 نه سيلقى تعويذته السحرية على مصر فال تنبت حقولها امن منكم الذى قال  -كوش : ثم سؤلهم حاكم 

 لثالثة أعوام ؟

 انه الساحر المقلب ب "حورس ابن األميرة"  -فؤجابوه : 

 نه سيلقى تعويذته السحرية على مصر فيخطؾ ملكها امن منكم الذى قال  -: حاكم كوش ثم سؤلهم 

 , ثم نا شعبأمام بالعصا ضربة  544حيث يهان و يضرب ش كوأرض و يؤتى به من مصر الى 

 يعيده مرة أخرى الى مصر فى ست ساعات ؟ 

 " زنجيةانه الساحر الملقب ب "حورس ابن ال -فؤجابوه : 

 ( قائال : فلتفعلها اذن و تثبت قدرتك على زنجية)حورس ابن اللث للساحر الثاحاكم كوش فتوجه 

 اذا استطاعت يدك عاصمة مملكة كوش( )" مروى"ربى آمون , ثور االتيان بتلك األعجوبة . بحق 

 أن تبرهن على ما لفظ به لسانك فسؤمنحك مكافآت و أشياء جميلة ال تتخيلها .

 نقى , و شكلها على هيئة أربعة من العسل الو أحضر كتلة كبيرة من شمع  "زنجيةحورس ابن ال"قام 

 ية , و نفخ فيهم أنفاس الحياة و القوة فدبت فيهم الحياة الخدم األقوياء , و قرأ عليهم تعويذة سحر

 و تحولوا من تماثيل الى خدم مسحورين .

 اذهبوا الى مصر فى لمح البصر , و اخطفوا  -قائال : و هنا أصدر الساحر الكوشى أوامره لخدمه 

 صا , ضربة بالع 544شعبها و يضرب أمام حاكم كوش مام أملكها , و أحضروه الى هنا ليمثل 

 مصر فى ست ساعات .الى مرة أخرى و أعيدوه 

 سمعا و طاعة , سنفعل كل ما أمرت به و لن ننسى شيئا . -: ون فؤجاب الخدم المسحور

 لى مصر , و أختطفوا الملك "مين بالد النحس )كوش( افى ظلمة الليل من ون طار الخدم المسحور

 و أوقفوه أمام زعيهما حيث ضرب كوش ى خبر رع" )تحتمس الثالث ( من فراشه , و أتوا به ال

 مصر فى ست الى , ثم طاروا به و أعادوه مرة أخرى من شعبها أمام حشود بالعصا ضربة  544

 ساعات .

---------- 
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 الملك "أوسر ماعت رع" ) رمسيس الثانى ( حضرة ذلك ما رواه الساحر الصؽير "سى أوزير" فى 

  هذوا يستمعون بانتباه و شؽؾ لصوته و هو يوجه حديثالذين أخنبالء مصر و أشرافها أمام و 

 قائال :الكوشى للساحر 

 يا من ؼضب عليه ربه آمون , أليس ما رويته هو المكتوب عندك فى الرسالة المؽلقة التى تلفها   -

 حول خصرك ؟ 

 . كل ما قلته صحيح حتى اآلن , و لكن عليك أن تكمل باقى الرسالة -: كوشى فؤجابه الساحر ال

 فؤكمل "سى  أوزير" حديثه فى حضرة الملك "أوسر ماعت رع" )رمسيس الثانى( و فى حضور 

  -:أشرافها نبالء مصر و 

 الملك "مين خبر رع" )تحتمس الثالث( الى الساحر الكوشى بعد أن وقع هذا الحدث و أعاد خدم   -

 .ب مصر فى ست ساعات , رقد الملك فى فراشة متعبا و منهكا من أثر الضر

 , و فى صباح اليوم التالى استيقظ الملك و هو سقيم , ال يدرى ما الذى حدث له فى الليلة السابقة 

 و ما هذه االصابات البالؽة التى تإلم جسده . فاستدعى مستشاريه و سؤلهم ما الذى حدث له و هل 

 ملكها ؟!عزلتها عن هناك قوة سحرية اختطفت مصر و سيطرت عليها و 

 فقد خطر  .ع المستشارون ذلك راودتهم أفكار مخجلة ال يصح أن يتفوهوا بها أمام الملك و عندما سم

 ببالهم أن الملك ربما أصابته لوثة أو تعرض لسحر .

 أم "ايزيس فى حماية الربة العظيمة أنت بخير أيها الملك العظيم , و  -قال المستشارون للملك : 

 أنت بخير و فى أمان . أنت ترقد اآلن فى  ؟تى قالها جاللتك . ما هذه الكلمات الؽريبة ال "المعجزات

 ايزيس .قصرك و تنام مثل حورس , تحرسك داخل فراشك 

 فقام الملك و كشؾ عن أجزاء من جسده الذى تورم من أثر الضرب , و قال لمستشاريه :

 بالعصا بة ضر 544و ضربت هناك , كوش بحق بتاح العظيم , لقد اختطفت ليلة أمس الى بالد   -

 مصر فى ست ساعات .الى , ثم جئ بى مرة أخرى 

 و عندما رأى المستشارون آثار الضرب و الكدمات على جسد الملك انطلقت من أفواههم صيحات 

 الدهشة .
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 " , و هو رجل حكيم آوىكان للملك "مين خبر رع" )تحتمس الثالث( ساحر يدعى "حورس ابن 

 أسرار علم السحر .   و مطلع على الكثير من

 الى حيث يرقد الملك , و حين وقعت عيناه على االصابات التى  آوى" تم استدعاء "حورس ابن 

 ألبطلن . أقسم بجاللتك كوش , ان هذا عمل سحرة بحق تحوت  -لحقت بجسد جاللته صرخ قائال : 

 جعلنهم يؤتونك صاؼرين .أسحرهم و 

 كوش مرة أخرى .و ال تدعهم يختطفونى الى ,  ما وعدت بهنفذ هيا ,  -قال الملك : 

 " الى بيته و أخذ كتب السحر و التمائم و عاد بها الى قصر الملك , و ذهب آوىذهب "حورس ابن 

 اليه فى ؼرفته مباشرة و قرأ عليه تعويذة سحرية , و وضع فوق صدره تميمة تحفظه و تمنع 

 من أن يتمكن منه و يسحره .كوشى الساحر ال

 

 من عند الملك و أخذ معه قرابين من البخور و السوائل و وضعها " آوى"حورس ابن م خرج ث

 ( . و عندما وصل الى , بمحافظة المنيا هرموبوليس )األشمونيينمدينة فى قاربه , و أبحر الى 

 , و حرق البخور و سكب السوائل فى حضرته , األشمونيين هناك توجه فورا الى معبد تحوت رب 

 يبتهل اليه قائال :  و أخذ

 ال تسمح للكوشيين أن يتمكنوا من مصر و يلحقوا , و اشملنى بعنايتك أيها الرب العظيم تحوت   -

 بها الخزى و المهانة , فؤنت خالق السحر و الكتابة المقدسة , و أنت الذى رفعت السماء و وضعت 

 يمكننى أن أحمى بها ملك مصر من  ألهمنى الوسيلة التى .األرض و خلقت الدوات )العالم السفلى( 

 .الكوشيين سحر 
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 , فظهر له تحوت فى هيئته راح فى النوم " فى فناء معبد تحوت , و آوىثم رقد "حورس ابن 

 و تحدث اليه قائال : ى ال يطلع عليها اال األرواح المشرقة( تالحقيقية )ال

 جاء الصبح , اذهب الى مكتبة معبد  ساحر الملك "مين خبر رع" ؟ اذا "آوىحورس ابن "أأنت  -

 ؼرفة سرية كانت مؽلقة لفترة طويلة . افتحها , و ستجد فيها عن فيها ابحث هرموبوليس , و 

 صندوقا به كتاب قمت بتدوينه بيدى على أوراق البردى . قم بنسخ صورة منه , و أعده مرة أخرى 

 , و قد كنت أستعين به فى حماية  عظيم"ال كتاب السحر"الى مكانه فى الصندوق . اسم الكتاب هو 

 ان ما يحمى تحوت  .كوشيين نفسى من األعداء , و هو الذى سيعينك على حماية مصر من سحر ال

 من أعدائه هو ما يحمى مصر من أعدائها .

 أن ما شاهده فى الحلم و أدرك " من النوم و هذه الكلمات تتردد فى أذنه , آوىاستيقظ "حورس ابن 

 سمعها فى الرإيا , و عاد بسرعة الى قصر الملك التى تعليمات الفاتبع كل  ,من تحوت هو وحى 

 .كوشيين , و صنع له تميمة تحميه من سحر ال

 " خدمه المسحورين الى قصر ملك زنجية"حورس ابن الكوشى و فى اليوم التالى أرسل الساحر ال

 ادوا فى نفس اللحظة من حيث أتوا , ألنهم لم مصر الختطافه كما فعلوا فى الليلة السابقة , و لكنهم ع

 " .آوىالتى يحملها و التى صنعها له "حورس ابن ائم ملك بسبب التماليتمكنوا من السيطرة على 

---------- 
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 التى صنعها لحماية الملك , و بدأ على الفور فى االعداد للثؤر ائم " بالتمآوىلم يكتؾ "حورس ابن 

 .  كوشى من الساحر ال

 على هيئة أربعة من الخدم ,  االنقى , و قام بتشكيلهالعسل " كتلة من شمع آوىضر "حورس ابن أح

 خدم مسحورين . لو قرأ عليهم تعويذة سحرية , ثم نفخ فيهم أنفاس الحياة و القوة فتحولوا 

  الملك "مينو يختطفوا زعيمها و يؤتوا به الى قصر النحس )كوش( و أمرهم أن يتوجهوا الى بالد 

 , و نبالءها أمام ملك مصر بالعصا ضربة  544حيث يهان و يضرب خبر رع" )تحتمس الثالث( 

 فى ست ساعات .أرض كوش ثم يعيدوه الى 

 سمعا و طاعة , سنفعل كل ما أمرت به و لن ننسى شيئا . -: ون أجاب الخدم المسحور

 أرض كوش صر الى فى السماء وسط السحاب , و وصلوا فى لمح البون سحورالمطار الخدم 

 ملك أمام بالعصا ضربة  544مصر حيث ضرب الى و أختطفوا زعيمها من فراشه , و أتوا به 

 فى ست ساعات .أرض كوش , ثم طاروا به و أعادوه مرة أخرى الى مصر و نبالءها 

---------- 

 انى ( ذلك ما رواه الساحر الصؽير "سى أوزير" فى بالط الملك "أوسر ماعت رع" ) رمسيس الث

 للساحر  هالذين أخذوا يستمعون بانتباه و شؽؾ لصوته و هو يوجه حديثنبالء مصر و أشرافها أمام 

 قائال :الكوشى 

 يا من ؼضب عليه ربه آمون , أليس ما رويته هو المكتوب عندك فى الرسالة المؽلقة التى تلفها   -

 حول خصرك ؟ 

 قلته صحيح حتى اآلن , و لكن عليك أن تكمل  كل ما -فى األرض و أجاب : كوشى نظر الساحر ال

 باقى الرسالة .

 فؤكمل "سى أوزير" حديثه فى حضرة الملك "أوسر ماعت رع" )رمسيس الثانى( و فى حضور 

  -:قائال نبالء مصر و أشرافها 

 الى بالده فى ست ساعات , رقد كوش زعيم ون بعد أن وقع هذا الحدث و أعاد الخدم المسحور  -

 فى فراشة متعبا و منهكا من أثر الضرب . كوشى ال الزعيم
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 و هو يصرخ من اآلالم المبرحة و استدعى أعوانه كوش و فى صباح اليوم التالى استيقظ زعيم 

  544لقد اختطفت ليلة أمس , و وجدت نفسى فى مصر حيث تعرضت للضرب  -و قال لهم : 

 مرة أخرى .كوش دت الى من نبالئها , ثم أعحشد أمام ملك مصر و بالعصا ضربة 

 

  

 

 آثار الكوشيون و عندما رأى  .الضرب تورم من ألعوانه عن ظهره الذى كوش و كشؾ زعيم 

 زعيمهم انطلقت من أفواههم صيحات الدهشة . دالضرب و الكدمات على جس

 ." زنجيةليبحثوا له عن "حورس ابن الرجاله كوش أرسل زعيم 

 عليك لعنة آمون , ثور "مروى" , أأنت الذى  - ره قائال :الساحر بادحاكم كوش و عندما رأى 

 ؟سحر المصريين فلتخبرنى اذن ما الذى ستفعله لتنقذنى من   تعلمت السحر فى مصر ؟

 .لتحميه د كبيرهم بصنع تمائم و وضعها فوق جسكوشى قام الساحر ال

 ليختطفوه و يؤتوا كوش خدمه المسحورين الى زعيم  آوى" و فى الليلة الثانية أرسل "حورس ابن 

 أمام بالعصا ضربة  544به الى مصر , و أوقفوه فى قصر الملك حيث تعرض لالهانة و الضرب 
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 فى ست ساعات .أرض كوش , ثم أعادوه الى ملك مصر و نبالءها 

 و اهانته و ضربه بالعصا لثالثة ليالى متتالية , و لم يستطع أحد كوش تكرر حادث اختطاؾ زعيم 

 " .آوىمساعدة زعيمهم و انقاذه من الساحر المصرى "حورس ابن كوش من سحرة 

 , و بادره قائال :  "زنجيةحورس ابن ال"و أرسل فى طلب ساحره حاكم كوش فزع 

 ما أعانى منه اآلن على يد المصريين . و قد فشلت فى حمايتى و انقاذى من سحرهم يأنت السبب ف -

 حمايتى من اهانة المصريين المتكررة لى فسؤذيقك من  ان لم تستطع ,ثور "مروى" , بحق آمون 

 العذاب ما ال تتخيله قبل أن أقتلك .

 اسمح لى يا سيدى أن أذهب الى مصر ألرى الساحر الذى  -" قائال : زنجيةأجابه "حورس ابن ال

 حتى أعرفه و أتمكن من االنتصار عليه .يؤتى بذلك السحر , 

 , و ذهب الى بيت أمه و حكى لها ما دار كوش س زعيم من مجل "زنجيةانصرؾ "حورس ابن ال

 فى عقر داره .  "آوىحورس ابن "يا بنى , ال تذهب الى  -, فنصحته قائلة : كوش بينه و بين زعيم 

 و ان اضطررت للذهاب الى مصر لتمارس سحرك هناك فعليك أن تحمى نفسك أوال , فؤنت لن 

 ال تقع فى أيديهم , و اال فلن تعود الى بيتك فى حتى تبه تستطيع أن تبارى المصريين فى السحر . ان

 أبدا .أرض كوش 

 أن أذهب الى مصر ليس أمامى اال فات أوان النصيحة يا أمى .  -ألمه : كوشى قال الساحر ال

 تحدى سحر المصريين .أو 

 . و بينك اذا كنت مضطرا للذهاب الى مصر فالبد أن يكون هناك وسيلة اتصال بينى  -قالت األم : 

 رسل لى اشارات سحرية , و سآتى على الفور و أرى ان كان بامكانى أاذا تعرضت لخطر 

 مساعدتك و انقاذك .

 , فسيتحول لون الشراب الذى تشربينه الى لون الدم اذا حدث لى مكروه  -رد عليها االبن قائال : 

 ؤنى فى خطر .بو سترين السماء فوقك بلون الدم . تلك هى االشارة التى ستخبرك 

---------- 
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 ,  "منؾ" أرض كوش الى, و سار من مسلحا بسحره " الى مصر زنجيةذهب "حورس ابن ال

 الذى استطاع الساحر المصرى و توجه الى قصر الملك "مين خبر رع" )تحتمس الثالث( باحثا عن 

 .كوش أن يحمى ملك مصر و يخزى سحرة 

 و طلب الدخول الى مجلسه .  لملك ,قصر ا" الى زنجيةوصل "حورس ابن ال

 صاح بصوت عالى : أذن للساحر الكوشى بالدخول , فؤلقى التحية على الحاضرين , ثم 

 ملك مصر , أمام قصر أيها الساحر المصرى , يا من أعلنت التحدى , لقد أتيت اليك هنا , فى   -

 تيت اليك يا من سحرت هل أنت كاتب من كتبة بيت الحياة ؟ لقد أ. أشرافها حشد من نبالئها و 

 زعيمنا و أختطفته و أتيت به الى مصر رؼما عنى .

 " واقفا فى حضرة آوىتهديداته كان الساحر المصرى "حورس ابن كوشى أثناء القاء الساحر الو 

 . الملك "مين خبر رع" )تحتمس الثالث( 

 قائال : "آوىحورس ابن "رد عليه حديثه كوشى الساحر الأنهى بعد أن و 

 حين سقط من من قبل " الذى أنقذت حياته زنجيةألست أنت "حورس ابن ال أيها الكوشى الوضيع , -

 ألم تفكر لحظة فى أن ملك مصر هو  ( ؟ يوبوليسل)ه "أونمدينة "التل العالى الى المستنقعات فى 

 ا ملكها متحديا أن يباريك أحد من سحرتهقصر من تظن نفسك لكى تؤتى الى مصر و تدخل ؟ سيدك 

 فوق لتنال عقابك الذى تستحقه الى هنا لك االله فى السحر ؟ بحق آتوم رب هليوبوليس , لقد أرس

 . تحداك هذه األرض المقدسة . أنا من سيتراب 

 " هذه الكلمات أجاب قائال : زنجيةلاو حين سمع "حورس ابن 

 ارينى فى السحر اآلن ؟؟ أنت الذى تبابن آوى الذى علمته أنا لؽة  "آوىحورس ابن "ألست أنت   -

 ملك  ايجتمع فيهالقاعة التى تعويذة من السحر المكتوب فؤشعل النار فى كوشى و هنا نطق الساحر ال

 .أشرافها و إها مصر و نبال

 " تعويذة من السحر آوىصاح الحاضرون و استؽاثوا بالساحر المصرى لينقذهم , فقرأ "حورس ابن 

 جئة مألت السماء بالسحاب فى لمح البصر و هطلت األمطار هبت عاصفة مفا. و عندئذ المكتوب 

 فؤطفؤت الحريق .
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 جعل الضباب الكثيؾ و , و انما قرأ تعويذة أخرى من السحر المكتوب كوشى لم يستسلم الساحر ال

 الى جواره . الجالس ن الحاضرين أن يرى ميمأل القاعة , فلم يستطع أى 

 عاد النور .لضباب و الشى ا" تعويذة فتآوىس ابن و على الفور قرأ الساحر المصرى "حور

 صنع مقصورة كبيرة من و و قرأ تعويذة أخرى من السحر المكتوب كوشى ثم عاد الساحر ال

 يمكن ذراع حول ملك مصر و نبالءها , بحيث ال  54ذراع و عرضها  244الحجارة ارتفاعها 

 و بذلك تصبح مصر بدون ملك , و بدون اله . أن يدخل اليها , و ال يمكن ألحد أن يخرج منها ألحد 

 يتجلى على أرضها .

 صنع فحرر الملك و النبالء من المقصورة و و قرأ تعويذة سحرية آوى" حورس ابن "و هنا تدخل 

 .المقصورة بعيدا الى البحيرة العظيمة )بحيرة الفيوم( نقل فيه قاربا من البردى 

 ارى الساحر المصرى , و قرأ تعويذة من السحر ن يبأأنه لن يستطيع كوشى أدرك الساحر ال

 .ب "و ينفد بجلده" والمكتوب فؤخفى نفسه عن أنظار الحاضرين فى بالط الملك ليتمكن من الهر

 " قرأ عليه تعويذة فجعله مكشوفا ألنظار كل الحاضرين آوىو لكن الساحر المصرى "حورس ابن 

 يوشك أن يطير الى خارج القاعة .طائر قبيح  فى بالط الملك , و شاهدوه جميعا و هو على هيئة

 رقبته قد وضعت " تعويذة أخرى فجعل الطائر القبيح ينقلب على ظهره , و آوىقرأ "حورس ابن 

 .ذبحه يستعد لتحت سكين جزار 

 ؤرسل االشارات السحرية المتفق عليها فالهالك على وشك فى الفخ و أدرك أنه كوشى وقع الساحر ال

 مصر كوش الى أرض طارت على الفور من . و حين رأت األم العالمات كوش  مملكةألمه فى 

 و حطت فوق أعمدة القاعة التى يجتمع فيها ملك مصر و نبالءها , و أطلقت  ,هيئة أوزة و هى فى 

 .صيحة حزن و لهفة على ابنها 
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 , و على الفور  كوشى" الى أعلى فرأى األوزة , و عرؾ أنها أم الساحر الآوىنظر "حورس ابن 

 وضعت رقبتها قد ألقى عليها تعويذة سحرية فجعلها تسقط على األرض و تنقلب على ظهرها , و 

 .يستعد لذبحها تحت سكين جزار 

 قائلة : آوى لحورس ابن الى هيئتها األصلية , و توسلت كوشى و فى تلك اللحظة عادت أم الساحر ال

 قاربا , فسنرحل منحتنا على ما فعلناه . اذا صفحت عنا و  أرجوك  يا حورس ال تقتلنا , و سامحنا -

 و لن نعود الى مصر أبدا .الى أرض كوش فيه من مصر 

 لن انسحب من مباراة السحر  -, قائال : و بملك مصر العظيم برب العرش  "آوىحورس ابن "أقسم 

 حتى تقسموا أمامى أن ال تعودوا الى مصر مرة أخرى . 

 أقسمت أنها لن تعود الى مصر أبدا . و دها األم يرفعت 

 سنة .  7544لن أعود الى مصر قبل مضى  -فقال :  "زنجيةحورس ابن ال"أما ابنها 

 األم " من مباراة السحر و نفض يده منها , و منح آوىو هنا انسحب الساحر المصرى "حورس ابن 

 أرض كوش و "نفدو بجلدهم" .الى هربوا فيه قاربا و ابنها 

---------- 

 

 



76 
 

 ذلك ما رواه الساحر الصؽير "سى أوزير" فى بالط الملك "أوسر ماعت رع" ) رمسيس الثانى ( 

 األمير "ساتنى" الذى كان ينظر اليه بفخر , و أمام الساحر والده و أمام مصر و أشرافها نبالء أمام 

 الكوشى الذى زاغ بصره و أخذ ينظر لألرض فى ارتباك .

 

 

 أوزير" موجها حديثه لملك مصر و نبالءها : قال الساحر الصؽير "سى

 مامكم اآلن فى هذه القاعة أالذى يقؾ كوشى أيها الملك العظيم , ان هذا الرجل البجاللتك أقسم   -

 " , و هو بطل القصة التى رويتها لكم , و الذى لم يؤخذ أى عبرة مما حدث زنجيةهو "حورس ابن ال

 . فيها سحره  سنة لكى يمارس 7544مضى بعد  مصرلو ها هو قد عاد  .فى الماضى له 

 " الذى آوى( و رب العرش العظيم , انى أنا "حورس ابن اآلخربحق أوزير , رب الؽرب )العالم 

 حيت أوسخت" كنت فى مملكة يأقؾ اآلن فى حضرة ملك مصر . و قبل أن تلدنى أمى السيدة "م

 مصر الى ينوى العودة الخسيس ا الكوشى علمت و أنا هناك أن هذقد و . ( اآلخرأوزير )العالم 

 ليلقى عليها تعويذته السحرية و يجلب لها الخزى و العار , فى الوقت الذى ال يوجد فيه فى بر 

 مصر كاتب بارع أو رجل حكيم يستطيع أن يباريه أو يوقفه عند حده . فطلبت من أوزير أن يسمح 

 شره عند حده و أحمى مصر من الحقير ذا مرة أخرى لكى أوقؾ هالتجسد ألرض و لبالعودة لى 

 بشؽؾ أيضا علمت كما . خرى أسحره . و أصدر أوزير أمره بالموافقة على عودتى للتجسد مرة و 

 قراءة النصوص القديمة و  "منؾ"األمير "ساتنى" بالتجول بين جبانة "أون" )هليوبوليس( و جبانة 

 ون أبى .ليكاالختيار قع عليه و لذلك وو شواهد القبور , 

 ألمير "ساتنى خا ام واست" ابن الملك "أوسر ماعت رع" )رمسيس الثانى( انتقلت لو لكى أصل 
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 و من النبات انتقلت  .ة تبمزرع جذور و سيقان و ثمار نبات القرع روحى من العالم السفلى الى 

 وزير" و ولدت فى هذا الجسد الصؽير  , جسد "سى أ, حيت أوسخت" يالى رحم السيدة "مروحى 

 ابن األمير "ساتنى خا ام واست" ابن الملك "أوسر ماعت رع" )رمسيس الثانى( , لكى أكون قريبا 

 مامكم فى هذه القاعة .أالذى يقؾ الحقير من ملك مصر و أستطيع أن أحميه من شر هذا الكوشى 

 يذة من تعو -و هو ما زال فى جسد الساحر الصؽير "سى أوزير"  -" آوىو هنا قرأ "حورس ابن 

 السحر المكتوب , و ألقاها على الساحر الكوشى فؤشعل فيه النار التى التهمته و هو واقؾ وسط 

 القاعة أمام أعين ملك مصر و نبالءها .

 و فى اللحظة التى احترق فيها الساحر الكوشى و تحول الى رماد اختفى الصؽير "سى أوزير" عن 

 "سى أوزير" و لم يعد له أثر . األنظار و كؤنه "فص ملح و داب" . تالشى 

 من هول ما رأوا أمامهم فى القاعة من عجائب , و قالوا جميعا : نبالء صعق الملك و ال

 و لن يجود منه , " , و ال رجل أحكم آوىليس هناك فى بر مصر كاتب أبرع من "حورس ابن   -

 الزمان بمثله فى بر مصر مرة أخرى . 

  آوى( و لهفة حين اختفى ابنه الحبيب "سى أوزير" )حورس ابن أطلق األمير "ساتنى" صرخة حزن

 عن األنظار . 

 , و جلس مع ابنه األمير "ساتنى" بعينه قام الملك من مقامه و هو منهك من هول األحداث التى رآها 

 ابنه العزيز "سى أوزير" .الختفاء خذ يواسيه و يخفؾ من حزنه أو 

 حياته السابقة , لن يعود , و حاول ألمساء و قلبه مثقل باألحزان عاد األمير "ساتنى" الى بيته فى ا

 و لم يستطع نسيانه .  و لكن قلبه كان معلقا بطفله الحبيب "سى أوزير"

 زنه , و بعد أن مرت فترة على هذه األحداث علمت ححيت أوسخت" أن تخفؾ يحاولت زوجته "م

 "ساتنى" .حيت أوسخت" أنها حامل من زوجها األمير يالسيدة "م
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 . , فرح به األمير "ساتنى" و أسماه "أوسر ماعت رع" صبيا عندما حان وقت مخاضها وضعت و

 و طوال هذه الفترة لم ينس "ساتنى" أن يقدم القرابين من البخور و السوائل لروح الساحر "حورس 

 خطر ن العلى أرض مصر لينقذها ممرة أخرى " الذى ؼادر مملكة أوزير و جاء ليتجسد آوىابن 

 .الى مملكة أوزير عاد ؛ ثم عاد من حيث أتى . يهددها الذى 

 

  

 

 حكايات الساحر "ساتنى" ***و هنا تنتهى *** 

 

 

 

 


