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 اآلتونية فى النوبة العليا
عرش والده كانت اإلمبراطورية المصرية فى ذلك الحين  عندما ورث إخناتون

حدود بالده نحوو الننوو     ولقد مد إخناتون. ال يفوقها فى قوتها العسكرية  قوة أخرى
ولم يكن إخضاع تلك البقاع لحكمو    –كم ننو  أسوان 088داخل أعماق النوبة بنحو 

قط أو للسيطرة على التنارة وطرقهوا فوى وسوط    فوسيطرت  من أنل منانم الذه  
 . (7)إفريقيا

هو أن ينل  لمصر أيضا الرنال المحاربين لتقوية  ،ولكن كان الهدف األسمى
فى كل اتناه، وليتمكن من إذعوان حكوام الشورق     ويؤمنها ثبت حدودهنيوش ، حتى ي

حتوى تراموت    ،لذا تيسرت أمام  كل السبل ليتسع نفوذ تلك اإلمبراطوريوة  .الضعفاء
ل  السويطرة علوى تلوك     ودانت .( )أطرافها لتشمل كل وادى النيل حتى النوبة العليا

 .األنحاء المترامية
وكور  كول وقتو      ،للنواحى الدينية  اهتمامون  عظيم  لكن الملك إخناتون

لتظهر على عبادة آمون التى أنكرها بشدة، ورغوم   ،لتدعيم العقيدة النديدة والدعوة لها
ذلك فان سلطة الحكومة المركزية لم تضعف أو يلحقها الوهن فى المستعمرات النوبيوة  

ن البالط ،كما يودل  كما لم تخرج أية بقعة من بقاع وادى النيل عن دائرة سلطا ،تحديدًا
اإلل  آمون وصور اإلل  فى سوائر أرنواء    على ذلك صراحة ما حدث من محو إلسم

 .( )النوبة العليا حتى نبل برقل
فى بالد النوبة بانتشار السالم بين ربوعهوا لفتورة    هذا وقد امتاز عهد إخناتون

نظم طويلة، وكان الحاكم المصرى ونائ  الملك فى كووش يحكوم النوبوة متبعوا الو     
 .( )البيروقراطية ؛ألن السياسة ناءت كلها آنذاك ضد اإلل  آمون ومنشآت  الدينية

نائ  الملك أمنحت  الرابع فى كوش وهو تحتم  مسنال فى النقوش  أسم فكان
 .( )التى عثر عليها فى بالد النوبة حتى أقصى الحدود الننوبية 

                                                        
 أمين متحف النوبة:  زكريا رن  محمود عبد المنيد. 

(1) Timothy Kendll, Foreign Relation in Pharoh of the sun, Ekhnaten – nefertity-Tut 

Ankh Amon, Museum of fine Arts, Boston, 1999.p.154.  
(2) Donald B. Redford, Akhnaten. The Heratic king, (Princton, 1984), p.194; 
W.Y.Adams, Nubia Corridor to Africa, (London, 1977), p.222; B.G.Trigger, Nubia 

under the Pharos, (London 1976) p.227. Timothy Kendall, ibid.                                                                         
 ؛072،ص 0111،القاهرة  01مصر القديمة ج :سليم حسن ( 3)

Jean Leclant, Egypt in Nubia during old–middle and New kingdom,  in  African 
antiquities, The Art of Nubia and the Sudan, (Broklyn Mus. 1978) p.71; Timothy 

Kendall, ibid.                                                                             
(4)Timothy Kendall, ibid. 
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النوبة بأيوة حوال مون     كذلك لم تؤثر ثورة الملك أمنحت  الرابع الدينية على
ومن األدلة علوى  . كما لم تبدد االضطرابات السياسة الهدوء الذى ساد مصر.األحوال 

قوة قبضة المصريين فى الننو  أن  الحكام الكوشيين لم يحاولوا االستفادة من الظالم 
 .( )الذى خيم على حكومة اإلمبراطورية فى هذا العهد 

ت  الرابع أن  لم يكن فردا عاديوا بول   ومن المعروف عن خصال الملك  أمنح
 .(1)عزيز النف  ،صل  اإلرادة ،صع  المرا  ،كان قويا شديد البأ 

على تشييد ثالثوة مراكوز    ،فأصر الملك أمنحت  الرابع بتصميم ال يثني  عزم
وأن  ،(آسيا –النوبة  –مصر )للدعوة النديدة فى أنزاء  ومناحى اإلمبراطورية الثالثة 

 حيث يستقر الفرعون فى آخوت   ،يكون المركز الرئيسى لتلك المراكز قائما فى مصر

 آتون
(0). 

ونوود  "أى ، آتو ن وكان المركز الثانى للديانة األتونية فى بالد النوبة فى نم
فى طيبة بالكرنك أما  المركز الثالث لهوذه   آتون معبد  إلى ينس  آتون نم  أسم و" آتون

كما أشار األستاذ الدكتور عبد الحميد زايد فوى   (9)"القد "ون فى فلسطين الديانة فقد يك
 .(78)محاضرت  عن فلسطين والقد  قضية أثرية بنامعة الدول العربية

 ثورة إخناتون الدينية ضد اإلله آمون فى النوبة
معبدا كما هو " آتون"أصر على أن  يشيد لإلل   ،فى بدايات حكم الملك إخناتون

 الحال بالنسبة للمعبودات المصرية األخرى، ومن ثم فقد أرسل  بعث  فى تلك البودايات 

تحوت    ،على الشاطىء الشرقى للنيل شمال كووم أمبوو   ،"نبل السلسلة "محانر  إلى
 لالزمة للبنواء الستخراج ونل  األحنار الرملية النيدة ا ،اشراف منموعة من األمراء

فقد تم العثور فى نبل السلسلة على لوحة منحوت  فى الصخر من عهد أمنحت  " .77" 
وفى النزء األعلى منهوا   ،وتقع شمال المحانر على مقربة من النبانة العتيقة ،الرابع

نشاهد قرص الشم  باسطا نناحي  على منظر صور في  الملك يقدم قربانا لإلل  آمون 
                                                                                                                                                  

 .007المرجع السابق ص:سليم حسن( 5)
(6)  Timothy Kendall, ibid. 

 .021ع السابق صجالمر :والترز إمرى( 7)
(8)  Donald B. Redford, Op.Cit, p.195.     

 ؛027بيومى مهران المرجع السابق ص محمد ( 2)
 Jean Leclant, Op.Cit.p.71. 

 .0110فلسطين والقدس قضية أثرية، جامعة الدول العربية، القاهرة، : عبد الحميد زايد( 01)
 سييى ،ترجميية محييرم  مييال،تيياريم مصيير مىيي  أقييدم العصييور حتييى ال ييت  ال ار :جيييمس هىييرى برسييتيد  (00)

 .041القاهرة ،ص 
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عندما قام بتغيير أسم  ليصوب     أن  بيد.أسم  األصلى أمنحت  الرابع ،وقد سنل عليها 
من النقوش الرسمية على نودران   ( 7)آمون"وكذلك " أمنحت " بمحو أسم أمر "إخناتون"

ويظهر هذا بوضوح فى التشوهات التى قام بها كهنة آتون فوى صوور آموون    .المعابد
وكذلك فى معبد أمنحتو   ( 7قم شكل ر) ،( 7)وإسم  فى معبد تحتم  الثالث فى سمنة 
ل  ،وقد محى أيضوا إسوم صوانع تمثوالى     والثالث الذى كان قد كرس  آلمون فى ص

وهذان التمثواالن محفوظوان حاليوا    _ وهو أمحت  الثالث  ،األسدين الحارسين للمعبد
دفعو  حنقو    وأثناء الثورة الدينية التى قام بها إخناتون،  ،بالمتحف البريطانى فى لندن

إلى أن يتنورأ علوى    ،وتحريم عبادتة فى هذا المكان القصى ،على اإلل  آمون الشديد
كما انتهك إخناتون حرمة معبد آموون   .( 7)وينتهك حرمة عالقت  ب  ويمحو إسم  ،أبي 

فقد قام بمحو اسم أمنحت  الثانى من عتو    والذى كان قد شيده تحتم  الثالث، ،بعمدا
إطار حملت  التدميرية لمعابد آمون فى النوبة  ودمر بعض أنزائ  فى، ( 7)مدخل المعبد

ى يظهر فى محو إسم آمون ذوال ،و التى طالت أيضا المقصورة األولى فى قصر إبريم
كما ظهر العداء الشديد ضود   .( 7)وإعادة كتابت  مرة أخرى عق  القضاء على اآلتونية

ون عون  آمون فى بوهن، خاصة فى المعبد الننوبى حيث تظهر آثار محو صورة آمو 
 ( شكل رقم . )(71)عمد

" آتوون "أقام الملك أمنحت  الرابع معبدا لإلل   ،وفى إطار دعوت  لديانت  النديدة
. والده أمنحت  الثالث بين معبدى الكرنوك واالقصور   التى أنشأهوا" آمون"فى حديقة 

الذى سوميت   و هو ذات األسم ،(70) نم اتون"وكذلك أطلق على قد  أقدا  المعبد أسم
 .والتى تعد المركز الثانى لآلتونية  فى االمبراطورية ،فى النوبة مدينة إخناتونب  

فى تلك البدايات من حكم الملك أمنحت  الرابع حيث كان أسم  لم يتم   أن  غير
وقد . (79)سيسبى"تسمى  ،قام بتأسي  مدينة لإلل  آمون فى بالد النوبة العليا ،تغييره بعد

 .(8 )واحد كونت نواة مدينة  أسا  ها ثالثة معابد ذاتأس  الملك أمنحت  الرابع ب

                                                        

 .072،ص0211،اإلس ىدرية،3مصر و الشرق الدىى القديم ،ج:بيومى مهران محمد ( 00)
(13)Ricardo Caminos,The Temple of Semna,pl.54, text, p. 97. 
(14)E.S., Edwards "The Brudhoe lions in LAAA 26 1939, p. 4; pl. I (a).      
(15)A.B. Weigall, A report on the Antiquies of Lower Nubia, p. 10.    
(16)R. Caminos, The Shrine of Iprime, p. 65.                                             
(17) R. Caminos, The New Kingdom, Temple of Buhen, Pl. 68. 

(18) Donald B. Redford, ibid.; Timothy Kendall, ibid..; Save soderbergh, The Navy of 

the eighteenth dynasty,Uppsala,1946, p. 126.                                                                                                      
 ربية للىيل    م إلى الجىوب من وادى حل ا على الض ة الغ3 1تقع مديىة سيسبى على مبعدة( 02)

   PM VII, p.173; John Bains&J.Malek, Atlas of ancient Egypt, Oxford, 1996.,p.75.       
(20)  Timothy Kendall,ibid. 
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فعنودما توم    ،اآلن غامضا حتى آتون تحديد موقع نم  أمر وفى الحقيقة الزال
 إنها إلى الملك أمنحت  الرابع ذه  بعض العلماء الكشف عن مدينة سيسبى التى أنشأها

 .المركز الثانى لآلتونية  فى النوبة  آتون هى نم 
 مدينة سيسبى 

اعتاد علماء المصريات  الحديث عن سيسبى كأسم أو كمكان كوان مونوودا،   
التى تسوتقر  " Sese"فأقر  موقع للمدينة القديمة هو قرية سيسى  ،من ذلك ولي  أكثر
عصر الدولوة     حيث توند أنقاض الحصن الذى يرنع تاريخ  إلى" سسى"أسفل  نبل 

 .(7 )الوسطى 
يرنع تاريخها لعصر الملك أمنحتو    ،ابدوقد عثر بهذه المدينة على ثالث مع

 -التى شويدها أمنحتو  الرابوع    -هذه المعابد الثالث ل العام تخطيطالوقد ناء  الرابع،
 ،م عرضا8 .0 تبلغ ابعاده )عبارة عن  فناء مكشوف محاط بسور من الحنر األصم 

 ويالحوظ أنو  ال   ،(بإتناه من الشرق للغر  ،م طوال8 .7 و ،بإتناه شمالى ننوبى
 .(  )توند أية ممرات سواء تناه البوابة أو تناه الصرح

 معابد آمنحتب الرابع فى سيسبى
وندار فى الوسط ذلوك   ،أربع أسوار المعابد الثالثة القائمة من  أساسات تتكون

وقد شغلت الفراغات بين الكتل الحنريوة   ،الندار مبنى من كتل الحنر الرملى األصم
أما  األعمدة  . حد كبير ندران المعابد نفسها إلى بالدبش، وتشب  ندارن تلك األساسات

وترتفوع   ،بنيت من الكتل الحنرية المدفونة بالدبش ،فترتكز على أساسات  خاصة بها
ترتفع األرضية م عند قد  األقدا ، بينما 8 .7أرضية المعابد فوق أساسات    بحوالى 

  .(  )حوالى نصف المترتقريبا فوق أساسات الفناءى فى مقدمة المعابد إل
 :المعبد الشمالى 

 ،المعبد األوسوط  من  إذ شهد خرابا وتدميرا  أكثر ،حالة هذاالمعبد غير نيدة
وكذا المعبد الننوبى، وعلى كل حال فهو يتكون من فناء وصالة صغيرة بهوا ثمانيوة   

وهو موا ينعلنوا   " موت"اإلله  الباقية من كتف البا  منقوش عليها أسم والكتلة أعمدة،
 .(  )نفترض أن  المعبد قد كر  لعبادتها مع آمون 

                                                        

(21) Firman , Preliminary report on excavations at Sesbi (Sudla & Ammara west 

Anglo Egyptian Sudan), Season 1937-38,JEA, 24,1938,p 152.                                                                                       
(22)Doha M. Mostafa ,Architectural development in Nubia and the Sudan, Turine, 

1992,  p.146.                                                               
(23) Jean Leclant, The New Kingdom of Egypt in Nubia, in: Sudan Ancient Kingdoms 

of the Nile, Paris, 1997, p. 74.                               
(24) Blackman, Preliminary report on excavations at Sesbi, Anglo Egyptian 

Sudan,Season 1936-37,JEA,23,1937,p 148.                         
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أشار إلى أن هذا المعبد الشمالى إنما هو كر  لعبوادة اإللو    ( PM)على أن 
وقد عثر على كتلة حنرية من الحنر الرملى منقوشة بمنظر يمثل رأ  اثنوين  . آتون
وربما هذه الكتلة ناءت أو تبقت من  وانهة المعبد التى دمرت،  ،األسرى النوبيينمن 

 .(  )  7 .1   وهى معروضة اآلن فى متحف بروكلين تحت رقم
 :المعبد األوسط 

،ويتكون المعبد األوسط مون صوالة   " آمون رع"كر  هذا المعبد  لعبادة اإلل  
وال زال العمود قائما بقود    ،األقدا صالة داخلية يفت  عليها قد   إلى خارنية تؤدى

وهوذا   ،بينما تحول قد  األقدا  األصلى للميول  ،األقدا  لمحرا  المرك  المقد 
 .(  )الطراز المعمارى يعد أقل شأنا من باقى أبنية المعبد 

ومن الندير بالذكر أن  الدرنات األمامية التى تتقدم صوالة المعبود األوسوط    
ويتصف المعبد األوسط بصفة  ،لرصيف حيث تقف األعمدةمستوى ا إلى الداخلية تؤدى

الشمال  إلى تميزه عن غيره من المعابد بونود بئر صغير فى أرضية  الغرفة التى تقع
فهناك ثالث درنات غاية فى اإلنتظام على النان  الشرقى للبئور  . من الصالة الداخلية

وربموا   ،عبود الفرعيوة  لممر سفلى يتن  نحو غرفة شيدت فى مبانى الم أعطت مدخاًل
هوذا   ،م7.9تكون هى غرفة الخزانة التى بنيت على األساسات أسفل  الطرقة بحوالى 

م مون  1 . الننوو  ،   إلوى  م من الشمال 1. وتبلغ قياسات ذلك السردا  حوالى 
وندران ذلوك السوردا  مزخرفوة بنقووش      ،م لالرتفاع8 .7و  ،الغر  إلى الشرق

آلهة مصرية مختلفة مون بيونهم    وينل  بصحبت  ،وأحيانا مع الملكة ،ألمنحت  الرابع
وموضووعات وطوراز النقووش مون     ". رع –ماعت  -اتوم –أوزير  –شو  –ن  "

لوذا فربموا أن  هوذا     ،الطراز المألوف لألسرة الثامنة عشرة لي  مثل فترة العمارنة
ترة الملك أمنحتو   السردا  وتاريخ نقوش  مثل طبقات األسا  تعود لفترة أسبق من ف

 .(1 )الرابع والعام الساد  من حكم 
 قاعة االحتفاالت"الفيستوبيل 

ما تبقى من هذه الصالة اآلن هو ثالثة أعمدة ال زالت قائمة فى مكانها وكلهوا  
منقوشة، والبعض من هذه النقوش إنما يعود تاريخ  لعصر الدولوة الوسوطى، فعلوى    

أحدها يمثل الملك سنوسرت األول وهوو يقودم    ،العمود الننوبى للمدخل ثالثة مناظر
القرابين لإلل  آمون رع، وعلى الون  اآلخر للعمود نرى منظرين يظهر فيهما كل من 

                                                        
(25)Blackman, op.cit., p. 148; PM VII, p. 173.                                                    

(26)  Ibidem,p.149. 
(27)Blackman, Op.Cit., p.148 f.                                                           
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الملك أمنحت  الرابع والملكة نفرتيتى وهما يقدمان القرابين ويتعبودان لوبعض اآللهوة    
 .(0 )الغير واضحة فى النقش

المدخل فيظهر علي  أيضًا منظر يمثل اما العمود األمامى الذى يقع للشمال من 
وكذلك اإلل  بتاح، ثم يظهر على  ،الملك سنوسرت األول وهو يقدم القرابين لإلل  آمون

وأسفل المنظر قائموة بأسوماء    ،نف  هذا العمود الملك أمنحت  الرابع والملكة نفرتيتى
نحت  الرابوع  ، وعلى العمود الذى يلي  يظهر أيضا في  الملك أم(9 )األسرى اآلسيويين

 .واقفًا
 قدس األقداس

كل ما عثر علي  من قد  األقدا  هو كتلة واحدة ال توزال باقيوة بمتحوف    
اللوفر، ربما كانت هذه الكتلة تمثل نزء من المدخل وهى منقوشة بصوورة الفرعوون   

 .(8 )أمنحت  الرابع
إلى ننو  المعبد مباشرة توند ثالثة صفوف من حنرات المخوازن، نيودة   
البناء ففى مخبأ الحد المخازن عثر على كتف با  من الحنر الرملى نقش علي  نقوش  

 .(7 )الذى عاصر عهد الملك أمنحت  الثانى" أمبو –آمون "للوزير 
 :المعبد الجنوبى 

وكور  هوذا    ،يث التخطويط يتشاب  المعبد الننوبى مع المعبد الشمالى من ح
  ،وصالة صغيرة بها ثمانية أعمودة  ،وهو يتكون من فناء" خونسو"المعبد لعبادة المعبود 

حيث تتوسط  قاعدة القار  المقد  والتى مازالت فى نف  مكانهوا   ،ثم قد  األقدا 
كموا عثور علوى     ،والتى نقشت عليها أسماء وألقا  الملك أمنحت  الرابوع . األصلى

المكان عليها مناظر تمثل ملكة تحمل سعفتى نخيول هوذبت أوراقهموا،     كسرات بنف 
 .أوربما كانت تحمل النزء العلوى من سعفتى النخيل 

فى المنظر المصور نفس  نستطيع أن نرى أمام الملكة  مباشرة  الكتف األيسر 
ويبدو أن  النودار الشومالى   .وقد صور يرتدى تانا ولم يبق من  سوى طرف   للملك،
فقد عثور علوى    (  )سيتى األول"األقدا  ربما قد يكون اضيف فى عصر الملك  لقد 

واألرنو  أن    ،عدد كبير من األحنار التى أعيد استخدامها والتى ظهرت كأنها منقوشة
 ،هذه األحنار قد قطعت لبناء المعبد أثناء فترة ماقبل الديانة اآلتونية فى عصر إخناتون

 .(  )التغيير على يد الملك سيتىاألولوهذا المعبد قد عانى كثيرا من 

                                                        
(28)PM VII, 172; LD II, 141 (N).  

(29) PM VII, 173; LD III, 14 (1); Fireman JEA, 20, p. 167.                    

(30)PM VII, p. 173; Fireman, Op.Cit., JEA 24, p. 154.                            
(31)Blackman, Op.Cit., p.149; Doha M. Mostafa, Op.Cit.     
(32)Firman ,JEA,42,p.153. 
(33)Firman, JEA, 24,p.153. 
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وقد عثر على ألقا  كثيرة لرمسي  الثانى، الذى ربما اغتص  هوذا المعبود   
ويعرض متحف الخرطوم حاليًا كتلة عليهوا  . (  )بعد تدمير وإزالة آثار إخناتون ،لنفس 

نقش باسم الملك أمنحت  الرابع، والتى ناءت من هذا المعبد، وهى عبارة عن كتلة من 
 .(  )النرانيت األسود مصور عليها اثنتان من بنات الملك فى وضع التعانق

ولم تلق معاملة أفضل  ،يالحظ أن نميع مناظر أمنحت  الرابع مهشمة ومتآكلة
فقد إغتصوبها   من تلك التى عامل بها هو بقسوة أيضا عقيدة آمون رع وكهنت  ومعابده،

 . سيتى األول وبذلك استعادت عقيدة آمون مكانتها األولى
 :المنطقة الخارجية للمعابد الثالثة 

فنالحظ منطقة الركن الشومالى   ،بعد أن  تم الكشف عن البناء الخارنى للمعابد
م،  الشرقى المغلقة وهى تتكون من فناء صغير مفتوح يرتفع عن الرصيف بحووالى  

وهذا المصعد ل  درابزين  ،مدخل الفناء العلوى  إلى يحوى مصعدا يؤدى والفناء السفلى
 ،هذا ويمكن الحكم من خالل الكتابات المونودة على الكتل الحنرية المدمرة ،بكورنيش
قود أقوام    أن  إخناتون عض الىبلذا فيذه  ال ،"سيسبى"وند هناك فى " آتون" أن أسم

 .(  )اق  الديانة النديدة فى سيسبىبعد اعتن و مقصورة آلتونأ ،معبدا صغيرًا
والننوبى الغربى بنوار المعابود الثالثوة    ،وفى أسفل  الركن الشمالى الغربى

توند فى أربع حفرات  ،عثر على بقايا أربع   طبقات من األساسات فى مكانها األصلى
على أربعة قوال  من   صغيرة ،اثنتان فى كل ركن، وأغل  الحفرات الننوبية عثر بها

يحمول   ،وهذه الطبقات األربع احتوت على نعران من الفيوان  األزرق  ،الطو  اللبن
ويبوين هوذا     ،أمنحت  اإلل  هو الذى يحكم طيبة"    imn htb ntr hkA –wAst"   أسم

قد بنيت أساساتها على يد الملك أمنحت  الرابع قبل العام الساد  من  أن  المعابد الثالثة
كما عثر كذلك على ما  .إخناتون إلى  ، وال بد أن ذلك قد حدث قبل أن  يغير أسم حكم

  يؤكد هذا أيضا أن  نعران من الفايان  األزرق كبير الحنم يحمل نف  األسوم األول 
وهذا اللق  لم يظهر منقوشوا   Tm mi itn" وذلك متبوعا باللق   nfr hbrw raللملك  

 .(1 )مكان آخر فى النوبة أو مصر على أى أثر آخر إلخناتون فى أى
وفى الركن الننوبى الشرقى لندار المدينة وند اسفل  حفرتان صغيرتان غطيتا 

وعلى النزء االسفل من الحنر وندت نقوش بها خرطوش للملوك   ،بحنر مزلق كبير
من الواض  من   لذا فان ،والذى ظهر أيضا فى كتلة كبيرة من الفيان  ،أمنحت  الرابع

عصر الملك أمنحت   إلى يعود العمل فيها إنما لي  فقط المعابد بل كل المدينة  أن  ذلك

                                                        
(34)PM VII, p. 173; Blackman, Op.Cit., p. 147.                                       
(35)PM VII, p. 173; Fireman, JEA 24, p. 152, pl. X (1).                          
(36)Jean Leclant, Sudan, Op.Cit, p.74. 
(37)Blackman, Op.Cit.148. 
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وبيكوى   ،ورايزنور  ،وبالكموان  ،انمفر"على أن  الكثير من العلماء أمثال  ،(0 )الرابع
 ،مدينة سيسبى تعتبر المركز الثانى لدعوة التوحيد فى النوبةأن  إلى ذهبوا ،"وكارستانج

فوى الخرائو  المونوودة بوالركن     " اتون" وذلك اعتمادا على ما سبق من ونود أسم
 . (9 )الشمالى الشرقى للمعابد 

فقد عثر فوى األنقواض    ،البناء األصلى للمعبد من عمل الملك أمنحت  الرابعو
فوى الشوكل المبكور     ديموطيقى آلتون أسم على أحنار بها طبقة بالط تحمل نزء من

للشم  خاصوة   صغيرًا ان معبدًاك ذلك أن المعبد الذى بناه إخناتونعالوة على  ،لدي 
 ،وأن إنشائ  ناء ليوافق التغيير الذى حدث فى الطقو  التى أقر بهوا الودين النديود   

فيمكن أن  نالحظ فى احدى الكتل الكبيرة الكاهن الخادم وهو يدخل المعبد الصغير فى 
 .(8 )وان  شروق الشم الفنر عن طريق السلم الغربى الذى ين  أن  ي
على قطعة نميلة من النرانيت األسود،   ،كما عثر أيضا بنوار الثالث مخازن

البوابوة  ن، وعليها نقوش تصور األميرات بنات إخنواتو  ،ومطابقة لقطعة من العمارنة
الغر  عند مدخل المدينة والتى تبودو كأنهوا    إلى الغربية وسقيفتها الممتدة من الشرق

والتى من المحتمل أن  تكون لتماثيول أو   ،واعد حنرية عند األركانتقف على أربع ق
اإلتقوان الوذى    من حيث قلة  ،بالعمارنة آتون تتشاب  تماما مع معبد فى اخت ،لقرابين

 .(7 )ظهر فى السقيفة
أن  برفسور كارستانج أشار إلى أن  هذه المبانى تحمول تشوابها    عالوة على

 7977موروى  كشفها فى تم كبيرا ومدهشا مع المبانى األكبر فى معابد الشم  والتى 
(  ). 

ومسواكن   ،تقع عدة مساكن صغيرة عند الركن الننوبى الغربى مون المدينوة  
وماقبل  فهناك الكثير من المساكن الصغيرة . كبيرة يمكن تأريخها بعصر أمنحت  الرابع

فقوال أن  " تيموثى كندال"، ولعل أحدث األراء ناء بها (  )تتشاب  مع مساكن العمارنة 

                                                        
(38)Firman, Op.Cit, p. 154. 

(39) Ibidem, JEA, 24,p.152; Blackman,ibid;J.Carstang,Meroe ,The city of Athiopians, 

Oxford,1911,p.25.                                                              
(40) Blackman, Op.Cit.148.  
(41)  Firman, ibid. 
(42) J.Carstang,Meroe,p.25. 
(43) Alexander Badawy, A History of egyptian Archetecture in the Emipre”The New 

Kingdom from the eitheenth Dynesty to the end of twentieth Dynasty”, (1580-1085); 

California Univ. Press, Los Angelos, 1968, p. 57.                                                                             
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لكون   ،وكر  معابدها الثالثة لإلل  آمون ،أمنحت  الرابع  هو الذى أس  مدينة سيسبى
 .(  )بعد اعتناق  الدين النديد  آتون ذه المدينة لعبادة اإلل  سرعان ما هيأ ه

أو المركوز   ،"نم اتوون "وال يطمئن الباحث إلى الرأى القائل بأن  سيسبى هى 
ذلك ألن  لم يتم العثور  عصر االمبراطورية المصرية بالنوبة،خالل  آتون الثانى لعبادة 

بينما كل الكتابات التى تم العثور عليهوا   ،بالموقع إخناتون على أى دالالت تشير إلسم
بيد أن العثور على احدى الكتل الحنريوة منقوشوة    ،"أمنحت  الرابع"الملك  فهى بإسم

وإن كان الباحث يتفق  ،"نم اتون"اليعنى بالضرورة أن  سيسبى هى مدينة " اتون" بإسم
  معبدا صغيرا ربما قد أس وبالكمان فى أن  إخناتون ،فيرمانمن مع ماذه  الي  كل 
 .فى ذلك الموقع آتون النديد  هفى سيسبى لمعبود

ونظرا لعدم ونود الدليل  األثرى الران  الذى يبرهن على أن سيسبى هى نم 
ل  بالغ األثر فى ظهور الرأى القائل لودى كثيور مون     آتون  برهانا ساطعا، مما كان

 .(  )" نم اتون" هى مدينة  العلماء بأن  كاوا

                                                        

(44)  Timothy Kendall,Op.Cit.154.                                    
(45) Donald B.Redford ,ibid; Timothy Kendall,ibid; Derek Welsby ,Kawa,in the 

Oxford incyclopidia of Ancient Egypt ,Cairo,2001, p226.l.                                                                                                    
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 (  )كـاوا 

فى ضوء نتائج حفائره و. م قام نريفيث بأعمال الحفائر فى كاوا8 79فى عام 
 .(1 )"سيسبى"وليست " نم اتون"خلص إلى أن  كاوا هى 

أيضا قد اس  المدينوة الثانيوة لدعوتو  النديودة      وربما يكون الملك إخناتون
 كما" اتوننم "فى النوبة فى كاوا والتى تسمى بأسم العهد النديد فى الكرنك " التوحيد"

 .(0 )آمون فى كاوا وحتى نبل برقل عند النندل الرابع  أسم بإزالة إخناتون أمر
على أن  أقدم خرطوش ثم العثور علي  فى كاوا يعود لعهود الملوك أمنحتو     

الوذى  (  شكل    رقوم  )  Bأسفل  المعبد8 79الثالث والذى عثر علي  نريفث عام 
 .(9 )يعود للعصر المروى

مع بداية عصور االمبراطوريوة    70أن  فراعنة األسرة  (8 )لذا فيرى كيروان
أعادو بناء مدينة كاوا التى كانت مستوطنة مصرية منذ عصر الدولة الوسطى وهنرت 

لذا فان الملك أمنحت  الثالث ربما هوو الوذى أسو      ،فى فترة حكم الهكسو  لمصر
ثم أس  معبدا لإلل  آمون الذى كان ياخوذ شوكل    ،"نم اتون" أسم المدينة وأعطى لها 

 النندل هناك ثم أعق  الملك أمنحت  الثالث ابن  إخنواتون  إل  كبش مثل المعبود ختوم

الذى دمر معبد آمون الذى كان قد بناه ابي  لكن أتى الملك تووت عونخ آموون خلفوا     
 .(7 )د بناء معبد آمون من نديديليع إلخناتون

العثوور علوى ذلوك     عنوالتنقي  فى ودائع األسا   أسفرت  أعمال الحفائر
النعران الضخم للملك أمنحت  الثالث على عمق متر من مستوى األرضية  الخاصوة  

كما أسفر الكشف أيضا عن ظهوور طبقتوين مون    ، Bبالركن الننوبى الغربى للمعبد 
لمعبود  تعتبر بمثابة دليل على ونود اساسات أسفل  ا ،االرضيات بينهما مخلفات خشبية

                                                        

 ميل من دىقلة الحديثة 3للىيل على مبعدة تقع  اوا على الض ة الشرقية  ( 4)
 PM VII,p.180; F. Addison, "The Temple of Taharqa at Kawa, SNR 12, 1929, part 1, 

p. 85.                      
(47) MLF, Macdam ,The Temples of Kawa,vol.II, History and Archaeology of the 

site, Ashmolean Museum, Oxford, (Lonon,1955), p.12.                                                                                                       
(48)              Timothy Kendall,ibid. 

(49)FLI Griffith, Excavations at Kawa, SNR 14, part 1, (1931), p. 89.      
(50)LP Kirwan, Oxford Excavations at Kawa", 1935-1936, JEA 22, 1936, p. 202.                                                                                        

(51) FLI, Griffth, Contributes the following note on his excavation of last winter in 

the Sudan in (notes and news) JEA 17, 1931, p. 257;                 LP Kirwan, 
Oxford Excavation at Kawa, JEA 22, 1936, p. 202.                       
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B هذا النعران ضومن   عما إذا كانوعلى الرغم من التساؤل  ،مبكرة عن هذه الطبقة
 ؟ ! (  )ودائع األسا  األصلية  أم ال 

فاسم  ،"نم اتون" هوالمصرى لكاوا  من الصعوبة بمكان اإلشارة إلى أن  األسم
 نآتوو  لمونود والوان  أن  يكون قد أطلق على المدينوة اثنواء فتورة عبوادة    ا آتون

والتى شنعها وساندها الملك  ،الثالث  أمنحت بدات فى عصر  إنها والمرن  ،القصيرة
وحرمها من بعده الملك توت عنخ آمون تحت ضغط كهنة آمون، الذى كوان  ، إخناتون

فعبادة آمون أخذت  تظهر فى مصر وتنتشور أموا     ،شديدا وقويا بالنسبة للملك الصغير
 .(  )ويبدو أن  ذلك األمر كان مقبوال ونفذ أيضا هناك  ،فقد دمرت تمامًا" اتون"عبادة 

ومنمل  القول أن   ليست هناك اية كتلة ولو واحدة او حتى طوبوة يمكون أن    
ها لعصر الملك إخناتون فى كاوا، لكن المثير للدهشة واالستغرا  تنسب يتم إرناعها او
 .(  )نم آتون  قد أستمر   أسم مع كل ذلك أن

فلقود   ،مدينة مونودة فى كاوا قبل عصر أمينوفي  الثالوث  ولربما كانت هناك
والتى ورد بها أن  الفناء المهدم  ،ناقش نريفث هذا الموضوع بكل عقالنية فى تقاريره

،    79وقد تم الكشف عنها والعثور عليها فى موسوم   ،بنيت ندران  بالطو  اآلنر
ت حدائق المعبود  فظهر مستوى أعلى ألساسات صرح تح ،تحت معبد طهارقا   79

الملوك   منقوشوا عليهوا أسوم     0018ة رقم تيأسفل  البقعة التى توند فيها كتلة نراني
وللحكم على موقعها العميق كان مسوتحيال أن    ،فقد عثر عليها نريفث نفس " أمنحت "

 . (  )تنتمى او تنس  لعصر الدولة الوسطى او الحديثة

                                                        

(52 ) MLF Macadam, ibid, FLI Griffith, Notes and news JEA 17, p. 205. 
(53)  MLF Macadam, Op.Cit. 
(54)  Ibid. 

(55) MLF Macadam, Op.Cit., p. 12; FLI Griffith, Excavation at Kawa, SNR 14, 1931, 

prt 1, p. 89; FLI Griffith, JEA 17, p. 257.                                     
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 معبد توت عنخ آمون فى كاوا

فى كاوا التزال شامخة فى النزء المشيد مون  " A-B"المعبد   لعل أقدم أنزاء
وهذه األنزاء  ربما  ،وهى تنس  للملك توت عنخ آمون، "A"الحنر الرملى فى المعبد 

  .(  )تكون مقصورة او استكمال لبناء اقدم
يلى الفناء الخارنىو الذى يعوود لعهود الملوك طهارقوا  الفنواء الوداخلى       

ه الملك توت عنخ آمون من الطو  اللبن والحنر الرملى ويحوى هذا الفناء بنا.مباشرة،
  .(1 )من الطو  بطريقة غير دقيقةمبنية ذلك الفناء ستة أعمدة  بسيطة 

عصر األسورة   إلى ترنع ،عثرعند النان  األيمن   للمدخل على  رأ  لكبش
ثم ننود   ،الملك توت عنخ آمون ، والستة أعمدة  نميعها منقوشة بأسم(0 )الثامنة عشرة

  .(9 )الملك رمسي  الثانى الذى كان قد اغتصبها لنفس  عليها أيضا أسم
 : العمود األول

لملك مصور العليوا   "علي  ألقا  للملك توت عنخ آمون ويمكن قراءتها كاآلتى 
المحبوو ، ابون رع   " إن  خبر ورع"ومصر السفلى حاكم أقوا  النيل سيد األرضين 

سيد عروش األرضين األسد فوق القطر الننووبى  توت عنخ آمون محبو  آمون رع )
 .(8 )"الذى فى نم آتون
 العمود الثانى

لكن ظهر اغتصا   ،علي  أيضًا نقش ألقا  توت عنخ آمون التى بالعمود األول 
هذا النقش على هذا العمود من قبل الملك رمسي  الثانى حيث نقرأ فى منتصف العمود 

 . (7 )"ستبن رع -أوسر ماعت رع"
 لعمود الثالث أما ا

توت عنخ آمون محبوو  آموون رع   "على هذا العمود أيضًا النص الذى يقول  
وكالعوادة   ،"نم با آتوون "سيد عروش األرضين األسد القوى على القطر الننوبى فى 

 .(  )"وسر ماعت، ستبن رع رمسي "يتوسط هذا ألقا  الملك رمسي  الثالث 

                                                        
(56)PM VII, p. 183; FLI Griffith, Excavation at Kawa, p. 88, fig. 3.       
(57) PM VII, p. 181 (12); MLF Macadam, Op.Cit., p. 34, pl. 11.               
(58)MLF Macadam, Op.Cit., "Temple A", p. 34; Doha, M. Mostafa, Op.Cit., p. 147.                                                                                    

(59) PM VII, p. 181f ; Addison, op.cit., SNR 12, pl. 87; MLF Macadam, "The 

Temples of Kawa I, The Inscriptions", pp. 84-86, pl. 39.             
(60)MLF Macadam, "The Temples of Kawa II, The History and Archaeology of the 

site", p. 32, fig. 5.                                                                                 
(61)PM VII, p. 181; MLF Macadam, Op. Cit.,  p. 33; fig. 6; KRI II, 778§ 277, A 

Translation, RITA, II, 513§ 277 A.                                

(62)PM VII, p. 181; MLA Macadam, Op. Cit., p. 33, fig. 7; KRI 778 § 277, A. 

Translation, RITA II, 513 §277 A, Macadam, p. 33.            
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مدة السابق ذكرها يوند المدخل إلى فى الندار الننوبى للفناء الذى يحوى األع
معبد توت عنخ آمون المبنى من الحنر الرملى الذى يتكون من غرفتين هموا الصوالة   

 .(  )وقد  األقدا 
 المدخل إلى الصالة

لمدخل نرى الملك توت عنخ آمون فى منظر وهو يتسولم  لعلى الكتف األيسر 
ونرى على الكتف االخر منظر للملك وهوو   ،نم آتون عالمة الحياة من اإلل  آمون رع

وكال المنظرين السابقين مكررين علوى األكتواف الداخليوة     ،ينظر إلى المدخلواقف 
 .(  )أيضا لمدخل الصالة

 الجدار الغربى للصالة 
المنظر الرئيسى على الندار الغربى للصالة يمثل الملك تووت عونخ آموون     

حرق البخور لإلل  رع حور آختوى واإللو    مرتديًا تاج مصر العليا ومصر السفلى وي
 ،وأعلى الركن األيمن يوند منظر اإللهوة نخبوت   ،وأسفل المنظر يوند المذب  ،آمون

 :وأعلى هذا المنظر نند نص يمكن قراءت  كاآلتى
اإلل  الطي  ابن آمون الذى يحكم كل ما يحيط ب  آتون ملك مصور العليوا ومصور    "

 .(  )"السفلى ن  خبرو رع
النهاية الشمالية لهذا الندار يوند منظر آخر يمثل الملك توت عنخ آمون وعند 

وهو يقدم زهور اللوت  وبعض الزهور األخرى ويرتدى غطاًء للرأ  يعلووه زهوور   
أنا أقدم كل أنوواع الزهوور لربوى آموون     "اللوت ، وبنوار هذا المنظر نص يقرؤ 

 .(  )"رع
 الجدار الشرقى 

متر، فعلى  8 .7صل ارتفاع الندار حاليًا حوالى هذا الندار يقطع  المدخل وي
العت  الداخلى يوند اسم الملك توت عنخ آمون، وعلى نانبى المدخل يوند عموودان  

ملك مصر العليا ومصر السفلى ن  خبورو رع  "متماثالن من الكتابة الهيروغليفية تقرأ 
 .(1 )"محبو  آمون رع سيد عروش األرضين ابن رع

حيث يمثالن الملك وهو يرتودى تواج    ،منظرين على العت ويظهر الملك فى 
ووضعت مائدة القورابين   ،خبرش ويقدم القرابين لإلل  آمون الذى يظهر فى هيئة كبش

 : بين الملك وبين الكبش والتى يوند عليها إناء النعة، ويتبع هذا نص يمكن قراءت 

                                                        
(63)MLF Macadam, Op.Cit., p. 35. 
(64) PM VII, p. 183, (13) (!4); MLF Macadam, Op.Cit., p. 36.                           
(65)PM VII, p. 183 (16); MLF Macadam, Op.Cit., p. 36 f,pl. IV.             

(66)PM VII, p. 183 (17); MLF Macadam, Op.Cit.                                     
(67)MLF Macadam, Op.Cit., p. 38, pl. IV. 
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 . (0 )"ن  خبرو رع وآمون رع نم آتون"
 اسالمدخل إلى قدس األقد

وهو غيور مونوود    ،هذا المدخل كان يمثل نزء من الندار الننوبى للصالة
فعلى الكتف الغربى . اآلن، وربما أعيد استعمال أحنار هذا الندار فى عصر الطهارقة

يظهر الملك مرتديًا تاج خبرش امام اإلل  آمون رع، وعلى العت  يظهر قو  الشوم   
 .(9 )المنن 

 قدس األقداس
يتان باإلضافة للغرفة الرئيسية، وقود سوقفت منطقوة قود      وب  غرفتان نانب

األقدا  بألواح طويلة من الحنر الرملى، ونميعها سقطت اآلن ولكن تبقى ثالثة ألواح 
كما بلطت األرضية باألحنار كما هوو  . ال زالت باقية حتى اآلن فى موضعها األصلى

 .الحال فى الفنائين السابقين
فالمنظر األول يصور الملك توت ين متشابهين، على الندار الشرقى نند منظر

وفى المنظر الثانى يسووق العنوول    ،إلل  مينيسوقهم لعنول  ةعنخ آمون ومع  اربع
وتظهر أمام اإلل  مين مائدة القرابين، ويتبع هذا المنظور نوص يمكون     ،لإللهة إيزي 

كول  قول بواسطة مين ر  قفط ابنى المحبو  ن  خبورو رع أنوا أعطيو     : "قراءت 
 ...."الصحة والسعادة واالنتصارات

قول بواسطة إيزي  العظيموة أم اإللو    "وكذلك نص أعلى اإللهة إيزي  يقرأ 
 .(18)"أبدًا أبدًا.... زونة كل اآللهة ابنى المحبو  أنا أعطي  

وعلى الندار الغربى منظرًا يمثل الملك وهو يقدم القرابين والضوحية لإللو    
وكذلك اإلل  تحوت، ويعلو رأ  الملك نص تكري  المعبود  آمون النال  على العرش 
 :الذى يمكن قراءت  كاآلتى

اإلل  الطي  الذى شيد هذا المبنى فى معبد والده آمون رع ملك مصر العليوا  "
 ".ومصر السفلى سيد عروش األرضين ن  خبرو رع ابن رع توت عنخ آمون

إلل  العظيم سويد  قول بواسطة تحوت ا: "ويعلو رأ  تحوت نص يمكن قراءت 
 ".ل  كل األراضى وكل األقطار األننبية.... األرضين أنا 

قول بواسطة آمون رع اإلل  العظيم ابنوى نو    : "ويعلو آمون أيضًا نصًا يقرأ
 .(17)"خبرو رع أنا أهديك أعياد اليوبيل فوق عروش رع لألبد

                                                        
(68)Ibid.  

(69)PM VII, p. 183; MLF Macadam, Ibid., p. 39.                       
(70)PM VII, p. 183, (18), text and Translation in MLF Macadam, Op.Cit., p. 39f, pl. 

VP.                                                                           

(71)PM VII, p. 183 (19), MLF Macadam, Op.Cit., p. 40, pl. III d.                     
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ظهر فوى  وي ،لقد  األقدا  فال يوند ب  محرا " الخلفى"أما الندار الننوبى 
أولهما يبرز الملك الذى يرتدى رداء النم  ويقدم القرابين لإلل   ،أعلى الندار منظران

 ،ويعلو المنظر اإللهة نخبت فى الركن العلووى  ،آمون رع نم آتون فى الهيئة البشرية
وكذلك توند مائدة القرابين الموضوعة على حامل، والمنظر الثانى يتطابق تمامًا موع  

عرض ، وبين المنظرين يوند عمود من الكتابوة الهيروغليفيوة يقورأ    المنظر السابق 
أما النص األساسى للمنظر فهو فوق رأ  الملك بالنانو   ..." كلمات قالها آمون رع"

ملك مصر العليا ومصر السفلى سيد األرضوين نو  خبورو رع سويد     "األيسر ويقرأ 
 .عروش األرضين سيد كل اآللهة

قول بواسطة آمون رع األسد القووى فووق   : "أويعلو آمون رع أيضًا نص يقر
 .( 1)القطر الننوبى فى نم آتون أنا أرسى لك كل األقطار وكل البالد األننبية

 الغرفتان الجانبيتان للشرق والغرب من الغرفة األساسية
يحمل كتفى مدخل كال الغرفتين ألقا  الملك توت عنخ آمون، أما المناظر التى 

 .( 1)لغرفتين فإنما تعود لعصر األسرة الخامسة والعشرينعلى الندران الداخلية ل
كلهوا       إنها  وعلى الرغم من أن  هذا المبنى الحنرى يمثل دليل اضافة يبدو

لم يتم العثور أو الكشوف علوى ايوة     أن  فقد تالحظ" ،توت عنخ آمون"من عمل الملك 
تظهور علوى    والخراطيش بهذا الشكل لوم  الملك توت عنخ آتون خراطيش تحمل أسم

 .( 1)آمون مطلقا أسم محل  آتون  أسم لم يحل   أن   كما ،االطالق
ودون أن  نضع فى االعتبار ماناء عن ندرة الدليل المعمارى من عصر الملك 

والنضع نان  شكواه التوى سونلها    ،قد قام بترميم المعبد أن  على" توت عنخ آمون"
قود اعواد    أنو   والتى يقول فيها ،يدهامنقوشة على العمود الرابع من األعمدة  التى ش

لذلك فان نريفث  يخلوص فوى    ،تنصي  األنقاض الباقية وأقامها باحنار رملية نيدة
بتدميره من بعده الملوك   أن  الملك أمنحت  الثالث قد أس  معبدا وقد قا م لىإمناقشت  
 A.B  "(1 )"وأن توت عنخ آمون رمم نزءا من هذا المبنوى فوى المعبود    ، إخناتون

ربما تني  عنها الحفوائر والكشووف فوى     ،ويثير هذا الموضع الكثير من التساؤالت.
فى بنواء معبود   " توت عنخ آمون "هل بدأ الملك " :الظهور علىويل  تساؤل  ،المستقبل

 .؟  أكثر قبل أن  يتمادى فى ذلك " آمون"معبدا لو    إلى ثم قام بتحويل  بعد ذلك" آتون"
لوم   فلربما أمكن القول أن  الملك إخناتون ،بهذا اإلفتراضوإذا تم األخذ ندال 

بان  لم يتم الكشف أو العثور على .. آنفا" الباحث"ل  عالقة بكاوا حسبما أورد ذلك  تكن

                                                        
(72) PM VII, p. 183 (20); MLF Macadam, Op.Cit., p. 40, pl. Va.            
(73)PM VII, p. 183 (21); MLF Macadam, Op.Cit., pp. 41-43, fig. 9, 36.  

(74)MLF Macadam, Op.Cit.p.13. 
(75) Griffth, op.cit., JEA 17, p. 257f; Kirwan,Op.Cit., JEA 22, p. 205. 
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ولربما يكون ذلك المعبد الذى  ،فى كاوا عصر الملك إخناتون إلى أى دليل أثرى يرنع
 .( 1)خرقد دمر لسب  أو آل" أمنحت  الثالث"بناه الملك 

ويبدو من السياق السابق للموضوع أن  األمر فى غاية التعقيد ،والخوض فيو   
لذا فويمكن أن  نخلوص الىوأن      ،شائك واليمكن البت برأى من اآلراء بصفة مؤكدة

من المرن  أن  يكوون    أن  النميع سيكونون فى مأمن من الوقوع فى اى خطأ اذا قلنا
 " .كاوا"الملك أمنحت  الثالث قد بنى 

تقع أسفل  المعبود  " أمنحت  الثالث"ولكن سواء أن كانت أساسات  معبد الملك 
A  اوB قد قام بترميم بناء قديم فلي  " توت عنخ آمون"وان الملك  ،فهى غير معروفة

 " .اتون"هناك ثمة دليل على عبادة 
بل هناك فقط كلموة  ، ارى من عمل الملك إخناتونمولم يكن هناك اى نشاط مع

الملك أمنحتو  الثالوث او    إلى "نم اتون" فربما يرنع هذا التاثير فى األسم ،"اتوننم "
كوش حيث فيماعدا  إلى يشير من بعيد  وان أستمرار ذلك األسم ،المك توت عنخ آمون

 .(11)نباتا كان هناك ونود مصرى 
فربما أن  تلك الفكورة   ،آتون قياسات لعبادة إلى وعلى كل حال فاننا لسنا بحانة

لذا فمن الوانو  أن    ،عبادات آتو ن لم توند وتلك العقيدة لم تعتنق هناك ولم يكن لإلل 
قد ينود المستقبل بالكشف او العثور على   أن  ال يخي  الظن اذا ما توقعنا ننعتقد فى أ

وهو األمر الذى يظل إحتماال واردا نظرا ألن المدينة قد  ،فى كاوا دليل لونود إخناتون
خاصة وأن أعمال الحفائر لم تنت  بعد بهوذا الموقوع    ال على مر الزمانطمرتها الرم

 .حتى اآلن
" نم اتون"ومن النلى بعد استعراض ما سبق أن  تظهر االهمية الكبيرة لمدينة 

  أن    إلى يشير"   األسرة "فالملك طهرقا  ،آتون نم  أسم فلقد أستمر ،فى بالد النوبة

قود   أنو   تكو فى مصربالملك شبسن العشرين ليلحق عندما ترك بالد النوبة وهو فى 
عندها قال مقولت   ،واعتراه الحزن للحالة التى عليها المعبد، آتون توقف عند مدينة نم

 أنو   إلوى  باالضوافة " مبنى من الطو  مدفون فى الرمال حتى سقف "عن ذلك المعبد 
 .(10)مغطى بالترا  وبعيد عن أى محاولة للحفاظ علي  من مياه االمطار 

 
كذلك فى منموعة االحتفاالت التى بقيت لنا على اللوحة الكبيرة للملك النووبى  

والتى ذكورت   pr gm Itn  منستا  ذكر فى مدينة هامة بأس

                                                        

(76)  MLF Macadam, ibid. 
(77)MLF Macadam,Op.Cit,p.13 
(78)MLF Macadam, Op.Cit, p.14;Derek Welsby,Op.Cit.226. 
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اختصرت   إنها والواض    pr gmt مرة ثانية فى نف  اللوحة بأسم
فسوميت أحيانوا   " آموون "المدينوة السوابق وأيضوا كوان هوذا المكوان        أسم من 

  Imn pr gmtn المدينة قد أعيود فوى     أسم ونرى هنا أن
فى طيبة الوذى بنواه    آتون معبد  أسم النوبى للمدينة والذى يتكون من نزء من  األسم

 .(19) إخناتون
نرى على النان   ،وعلى وانه  مقبرة رعموزا  فى طيبة وهو وزير إخناتون

والملكة نفرتيتى يتعبدان على الونمط   األيمن   من البا  نقش يظهر في  الملك إخناتون
وبالخارج منموعة من الموظفين المنحنيين  ،شرفةالعمارنى أسفل  اشعة الشم  داخل 

اإلل  بنوار قرص الشم  نرى     أسم وفى خرطوشين ذكر فيهما  ،طبقا للشكل المعتاد

 Hr gm pA (08)  نم آتون  إضافة نديدة وفريدة ألسم
Itn m pr Itn. 

فى طبيوة   آتون معبد   أسم والنغفل أيضا أن  Hr ib وهذا مع المقدمة المعتادة
  (07)هو مؤس  تلك المدينة إخناتونالمدينة النوبية والشك أن    أسم زود ب  

أو أن  ذلك كان مون   ،فى طيبة  إله  بعد بناء معبد  وان  قد أطلق عليها األسم
هذه المدينوة النوبيوة    وهنا يندر االشارة الى أن ،إله  الذى استقر فى معبد طيبة أنل

عوام   الذى أعطاه لها قرابة الف قد بقيت وأستمرت تحمل نف  األسم النديدة إلخناتون
ن لمو وأنو    ،ل العمارنةتومن بعد تدمير مدينت  النديدة فى مصر فى  ،من بعد وفات 

لصيق بها قرابوة الوف   " نم اتون"مدينة  أسم سخرية القدر وما يثير العن  أن  يظل 
التى محيت حيث أصب  آمون " للهرطقة"وبالرغم من ذلك فقد نسيت مثل أى ذكر  ،عام

 اإلنسنام فى العبارة  وذلك هو السب  فى عدم ونود  ،اإلل  الرئيسى للمكان
 .Imn m pr gm Itn    " آتون آمون المقيم فى مدينة "

اذا فيمكن القول أن أساسات المدينة النديدة اقيمت وبشكل واضو  فوى قلو     
 .( 0)الممتلكات المصرية فى بالد النوبة

رحلت  االحتفالية قد غادر نباتا فى  أن  لملك النوبى نستا اكما ذكرت نصوص 
ثوم   ،فذه  سائرا عبر النهر حتى حدوده الشمالية التى تقع عند النندل الثانى ،بالتتويج

                                                        
(79)G.H.Breasted, A City of Ekhnaten in Nubia, ZAS, 1902.p., 106.        
(80) Ibid,p.107. 

(81)  Donald B.Redford.Op.Cit.,p.195. 
(82) G.H.Breasted, Op.Cit.pp107f. 
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واثنواء عودتو  توقوف فقوط عنود       ،يومًا   عاد مع قافلت  بعد غيا  لي  أكثرمن 

ربموا عنود    إنهوا  حيث يعتقد شيفر ،هامًا والتى ين  أن  تكون مكانًا 
وعلى كل حال فهوى تقوع فوى قلو       ،سور النندل الثالث على الضفة الشرقية للنهر

وبالتحديد أسفل  الننودل   ،نباتا إلى الممتلكات المصرية فى بالد النوبة ألنها تمتد تحديدا
 .( 0)الرابع 

 ،وبازدياد النفوذ المصرى فى بالد النوبة خالل فترة حكم الملك أمنحت  الثالث
وندرك ذلك من النعارين التذكارية التى توم   ،وبية تصل حتى كاروىكانت الحدود النن

أن تلوك   غيور  ،عصر الملك أمنحت  الثالث إلى وهى ترنع ،ىوالعثور عليها فى كار
 حاول أن  ينعول  لذا فان إخناتون ،ننوبا بعد ذلك الحدود لم يمدها او يزيدها إخناتون

وتأسيسات  النوبية تعتبر من الدالئل  ،االمبراطوريةفى كل انحاء " المعبد"فى آتون إله  
 ففى تراتيل العمارنة ذكرت اموالك  . الهامة ألن  كاف  وانتهد ليوحد عقائد كل مملكت 

 اليناد ويؤكد هذا بوضوح انتهاد الملك إخناتون" ومصر -كوش –سوريا "فى  آتو ن

النديد فوى منطقوة    آتون  إله يرغ  فى مد عبادة هذا ولم يكن الملك إخناتون ،عام إل 
 .( 0)روحا لإلل   آتو ن وأن  ،بل كانت رغبت  فى نعلها ديانة مطلقة ،معينة بالنوبة

 خاتمة 
فيما يتعلق بمدينة سيسبى فقد ذكر الباحث آنفًا بأنهوا مدينوة أسسوت خوالل     
السنوات الستة األولى من حكم الملك أمنحت  الرابع وذلك قبل أن يغيور اسوم  إلوى    

ورغم ان تقارير حفائر كل من فرمان وبالكمان قد ذكرت أن هوذه المدينوة   . إخناتون
وهو األمر الذى شكل  رابزنر فى أن هذه المدينة هوى  " آتون"عثر بها على كتلة تحمل 

لكن الباحث قد اتفق مع فرمان وبالكمان فى أن هذه المدينوة ربموا كانوت    " نم آتون"
وذلك قبل انتشار الدعوة اآلتونية، . رست لإلل  آتونتحوى معبدًا صغيرًا أو مقصورة ك

والشئ الهام هو عودم  . فاإلل  آتون كان ل  ظهور فى النوبة منذ عصر أمنحت  الثالث
 .العثور على أية كتلة تحمل اسم إخناتون فى سيسبى

منذ عصر توت عنخ آمون فهى مدينة " نم أتون"وعن كاوا والتى تسمى باسم 
بها يرنع لعصر توت عنخ آمون، وكما ذكر الباحث لم يعثور علوى   كبيرة، وأقدم بناء 

واألغر  مون  " نم آتون"رغم تسمية المدينة باسم " توت عنخ آتون"أى خرطوش باسم 
وهوذه  " آمون فى معبد آتون" Imn m pr gm Itnذلك بل والمثير للدهشة ونود عبارة 

سنااًل بين آمون وبين آتوون   العبارة غير متناسقة تمامًا، فنحن نعلم الحر  التى دارت
 .أثناء الدعوة لآلتونية وبعد وفاة إخناتون أيضا

                                                        

(83)  Ibid, p.109. 
(84) Ibid. 
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وزاد األمر تعقيدًا فى هذا الموضوع هو العثور على نعران ضخم يحمل اسوم  
الملك أمنحت  الثالث أسفل أساسات معبد توت عنخ آمون، مما يتعذر مع  على الباحث 

، فحتى اآلن ال أحد يعلم عما إذا كان هوذا  الوصول إلى تأريخ لهذه المدينة بل والمعبد
 النعران ضمن ودائع المعبد أم ال؟

وقد قام الباحث بمقارنة هذا النعران بالنعارين األخورى الخاصوة بالملوك    
أمنحت  الثالث وتبين للباحث بأن هذا النعران هو نعوران تتوويج مثول النعوارين     

عارين التوى انتشورت بوين    المونودة بالمتحف المصرى، ولي  نعران زواج كا الن
أنحاء النوبة والخاصة بزواج الملك أمنحت  الثالث من الملكة تى، واألمر الثوانى هوو   
أيضًا عدم العثور على أية كتلة أو نقش يختص بالملك إخناتون أو حتى أمنحت  الرابع 

" نوم أتوون  "فى كاوا، كذلك لم يعثر على شئ يوحى أو يؤكد انتشار عبادة آمون فوى  
وكذلك لم يحل اسم آتوون محول آموون    " ونود آتون"أى " نم آتون"السم فقط سوى ا
 .مطلقا

 :لذا فقد توصل الباحث إلى العديد من االفتراضات فى هذا الشأن
أن ما ناء على أحد األعمدة التى أقامها الملك توت عنخ آمون من نقوش يمثول  : أولها

قاض الباقية وأقامها بأحنار نان  شكواه والتى قال فيها أن  قد أعاد تنصي  األن
، لذا فمن المحتمل أن الملك امنحت  الثالث قد بنى معبدا آلمون فوى  "رملية نيدة

كاوا، وقد قام الملك إخناتون بتدمير هذا المعبد إبان ثورت  الدينية التوى نواءت   
 .ثم ناء بعد ذلك الملك توت عنخ آمون وقام بترميم هذا المعبد. كلها ضد آمون

ربما يكون الملك توت عنخ آمون قد شرع فى بناء معبد آلتون ثم قوام بتحويلو    : ثانيا  
 !بعد ذلك آلمون؟

كذلك ربما أن الملك أمنحت  الثالث قد بنى كاوا وُدمِّر معبده ألى سب  آخر، فقد : ثالثاا
يرنع التدمير لعوامل الطبيعة القاسية على هذا المكان، ثم ناء توت عنخ آموون  

 .أخرى واعاد بنائ  مرة
ان الملك توت عنخ آمون ربما قد رمم بناءًا قديمًا ولي  ل  أية عالقوة بالملوك   : رابعاا  

نحن اآلن ال نعرف النعران الضخم الخاص بالملك . أمنحت  الثالث أو أخناتون
 !أمنحت  الثالث هل كان ضمن ودائع األسا  أم ال؟

عقيدة لم تعتنق هناك، ولم يكون  أن فكرة التوحيد لم توند فى النوبة وأن تلك ال: خامساا  
" بنم آتوون "لإلل  آتون عبادات، ويترت  على ذلك أن إخناتون لم تكن ل  عالقة 

 .مطلقًا حيث أن  لم يتم العثور على أية دالئل إلخناتون أو آلتون
أال يخي  الظن إذا ما توقعنا بأنو   . وهذا هو االفتراض الذى يميل إلي  الباحث: سادساا  

تقبل بالكشف أو العثور على دليل لونود إخناتون فى كاوا، وهوو  قد ينود المس
األمر الذى يظل احتمااًل ورادًا نظرًا ألن المدينة قد طمرتها الرمال بسب  الرياح 
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الننوبية العكسية وكذلك الرياح الموسمية، وخاصة أن أعمال الحفائر والبحوث  
 .والتنقي  لم تنت  بعد فى هذا الموقع

بالمتحف البريطانى فى " درك ولسبى"لحفائر التى أنراها دكتور وقد أكد ذلك ا 
وأكد للباحث بأن أعمال الحفوائر  . لندن وهو المسئول حاليا عن أعمال الحفائر فى كاوا

غيور أن الظوروف   . لم تنت  بعد بالموقع وباقى أكثر من خمسة مواسم علوى األقول  
فالعوام الماضوى   . ا بسب  موقعهاالطبيعية تأتى دائما ضد أعمال الحفر التنقي  فى كاو

إنهارت السيول ونعلت هناك حائاًل أمام القيام بأعمال الحفائر وزاد األمر تعقيدًا ترس  
 .م08. عدة طبقات من الطمى فى الموقع بلغ ارتفاعها حوالى 

بنوم  "ومن خالل ما سبق توصل الباحث إلى أن إخناتون لم تكن ل  عالقت  حتى اآلن 
نميع الباحثين دائما ما ينادون بأن إخناتون قد أقام مركزًا لدعوت  فوى  حيث أن " آتون

 ".باسم نم آتون"النوبة 
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