
)١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب    

٢٨٤ 
 

  اثر قصة سنوھى على التوراة
  محمد العالمي. د                                                               

ھمحمد العدارب. أ                                                             

    
  :ملخص

تركت حضارة مصر القدیمة أرثا ثقافیا كبیرا في الحضارة العالمیة،وفي العصور 
فبعض . القدیمة انتشرت الكثیر من األعمال األدبیة، في أجزاء مختلفة من العالم

مثل صراع داود مع :أحداث قصة سنوھى یمكن مماثلتھا مع القصص التوراتیة
في (،ومحاولة یونان الھروب من هللاجولیات،ھروب موسى إلى أرض المیدیانیین

وكذلك وصف أرض یا في قصة سنوھى یتشابھ مع )الفرعون حالة سنوھى من
  .وصف فلسطین  في التوراة

  :المقدمة
 .١من أوائل األدب العالمي یعد األدب المصري القدیم إلى جانب األدب السومري

الملكیة، وبعد موت  مصریا اسمھ سنوھى من محیط العائلةبطل  ھذه القصة 
ووصول سنوسرت األول للعرش ھرب سنوھى من غضب الملك  األول  أممنحات

آسیا، وبعد فترة طویلة من التنقل، استقر عند أحد األمراء السوریین، وأصبح  باتجاه
ام سنوھى بأعمال كثیرة لألمیر، وانتصر في القتال على الرجل الثاني بعد األمیر، وق

قام بأعمال كثیرة إلى وطنھ األصلي، فقدم و ة،دعاه إلى المبارزي حد األشخاص  الذأ
ھا لم آلسیویة، وھذه األعمال التي قام بنفسھ على انھ سفیر مصر في األراضي ا

نصف حیاتھ في  الملكي ،  وعلى الرغم من أنھ قضى تذھب سدى، فقد تذكره القصر
ب أن یدفن في م یرغوطنھ، وذلك ألسباب دینیة، فلالمنفى، فقد ظل مصریا محبا ل

أرض أجنبیة، بدون أن یقام لھ طقوس جنائزیة مصریة من اجل الحصول على الحیاة 
ھذا  .، فدعاه الفرعون للعودة إلى مصر، وتمكن من الحصول على عفو ملكياألبدیة

 .النوع من األدب یسمى أدب السیر الذاتیة
وفي  ٢ Ladyninاحث للبھي وأحدث دراسة تناولت قصة سنوھي من الناحیة األدبیة 

سنعرض الخطوط الرئیسة للقصة، ومن ثم سنبین أثر ھذه القصة على ھذا البحث 
لقصة سنوھى، وجدت فیھا  ٣عدة ترجماتأعتمد الباحث على  فقد.الروایات التوراتیة

                                                             
  فلسطین  
  فلسطین  
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قسما وھى  ألحداثھا إلى ثالثة عشروفقا  سنوھىیمكن تقسیم قصة و.قراءات مختلفة
 :على النحو اآلتي

  مقدمةال
یبدأ الحدیث عن األمیر الودیع الحاكم واآلمر على أرض البدو، ویتحدث عن نفسھ  

م یشید بزوجات بأنھ الصدیق الوفي لسیده، وخادم حریم الملك في القصر، ومن ث
 لمكرمةاألول ا الملك أمنمحات  وأبنة ٤ Hnumsut  في المكرمة األول سنوسرت

   .٦الجدیرة باالحترام ٥  Kanefrفي
  موت الملك

في الیوم السابع من السنة الثالثین من : موت الفرعون أمنمحات فقال سنوھىیصف 
فصل الفیضان رفع الصقر إلى السماوات العلى ولحق بالكوكب واتصل بدنھ ببارئھ، 

، وأغلق مدخل قصره،  وأرسل عظمتھ جیشا بقیادة أبنھ األكبر وعم الحزن القلوب
لكي یقمع المتمردین في البالد األجنبیة المتواجدین بین  ٧سنوسرت إلى  أرض تیمخیو

وتوجھھ . شعب تیخینو، وعاد ومعھ األسرى من تلك البالد وأعداد كبیرة من المواشي
أصدقاء من حاشیة الملك إلى الجھة الغربیة، لكي یخبروا  سنوسرت عن موت أبیھ، 

طار مثل الصقر وعاد إلى والتقوا بھ في الطریق،  ونجده لم یتردد ولو لحظة واحدة ف
الجیش دعو القصر ولم یخبر جیشھ بذلك، وأطفال الملك المرافقین لسنوسرت في ھذا 

  .بالقرب منھم وسمع بما حدث  inواحدا منھم، وكان سنو
  ھروب سنوھي

، فیھ لالختباءوركض مسرعا للبحث عن مكان  خاف سنوھي وارتجفت أعضاؤه
والتجأ إلى األدغال لیتجنب لقاء شخص كان یسیر في الطریق، ومن ثم سار على 
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востока.Библиотека всемирной литературы.Т.1.М.1973.С.38-50. Повесть Петеисе  III 
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   . ت األول في لیشتھو االسم المختصر لھرم أمنمحا ٤
Тураева  Б.А.  Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных 
автобиографий. М., 1915. С. 5. 

  .(ibid. p5) االسم المختصر لھرم سنوسرت األول في لیشت ٥
6 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.25. 

ین، األول تیمخیو وھو األكثر قدما،وھؤالء ال یاستخدم المصریون مصطلحین عند أشارتھم للبی ٧
یختلفون كثیرا عن المصریین، والثاني تیخینو فقد ظھر مع نھایة المملكة المصریة القدیمة، 

  .                                                                       ویتصفون بالشعر األحمر والجلد الفاتح
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یفكر في العودة إلى العاصمة، واعتقد أن الحرب  الجنوب، وحینھا لم  باتجاهالطریق 
بالقرب  ٨Maatiوعبر .األھلیة ستندلع ، وأنھ لم یتوقع أن یظل على قید الحیاة بعد ذلك

ة سنفرو، وقضى ھنالك طوال الوقت، وفیما بعد من شجرة التین ووصل إلى جزیر
عنھ وقدم لسنوھي التحیة واالحترام،  في السیر والتقى الرجل الذي أختبئاستمر 

عبر  ودفعتھ الریاح الغربیة Gau٩وعندما حان موعد العشاء وصل إلى مدینة 
  .ووصل إلى شرق المحجرة الحدود،

وسار شماال ووصل إلى أسوار اآلمر الحاكم الذي شیدھا لمنع تعدیات البدو ولیسحق 
مرة أخرى في األدغال عن حراس  واختبأالذین یتجولون على الرمال،  أولئك

وأثناء إقامتھ في  Petainاألسوار، وظل یمشي لیال حتى بزوغ الفجر ووصل إلى 
كاد یختنق وحلقھ )  في خلیج السویس تسمى البحیرة المرة( الجزیرة السوداء العظیمة
وجمع كل قواه وعندھا . ١٠ھذا طعم الموت" فقال سنوھي  یحترق من شدة العطش

سمع أصوات الماشیة وشاھد البدو، وعرفھ زعیم البدو، ألنھ زار مصر مرة واحدة، 
وأخذت كل . وقدم لھ الماء والحلیب المغلي وذھب معھ إلى قبیلتھ وتم استقبالھ بحفاوة

وقضى فیھا    Kedem١١ورجع إلى  kepnoد تسلمھ إلى البلد األخرى، وغادر بل
  .عاما ونصف

  سنوھي في سوریا
على  شيءمعي سیكون كل : " أخذ حاكم رتینو العلیا عمونینشي سنوھى معھ وقال لھ

في  سنوھىوأخبره بذلك ألنھ یعرف مكانة   ١٢"ما یرام، وسوف تسمع اللغة المصریة
مصر، حیث أن المصریین المقیمین عند عمونینشي قد أخبروه عن مكانھ 

كیف وصل األمر إلى ذلك؟ ماذا یعني ذلك؟ وھل : وبدأ عمونینشي یسألھ.سنوھى
ملك مصر العلیا والسفلى أمنمحات صعد إلى : فأجاب ما في القصر؟ أمراحدث 

  .جب أن أخفي الحقیقةی سنوھىالسماء، وال أحد یعرف ماذا حدث بعد ذلك، ثم قال 
من الحملة العسكریة التي كانت ضد أرض تیمخي، عندھا قالوا لي، طار  عدت

عقلي، وقلبي لم یعد في جسدي، ھربت وأنا أركض بعیدا، وال أعرف ما الذي قادني 
ماذا سیحدث اآلن ألرض مصر بدون الملك، بدون ھذا اإللھ الرحیم ،  .إلى ھذا البلد

  .مر مع سخمت في أوقات األوبئةلرعب مثلما حدث األافالبالد سیطر علیھا 

                                                             
  الموقع غیر معروف ٨

٩   Embaben الموقع غیر معروف بالضبط  ویحدد موقعھا تورایف معتمدا على ماسبیرو بالقرب من النیل 
Тураева  Б.А.  Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных 
автобиографий. М., 1915. С.6.  
10 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.26. 

وربما ھي التي ذكرت في التوراة باسم بني المشرق أو (Ibid .p.6)كلمة سامیة عامة وتعني الشرق، وقصد بھا بلد ١١
 ) ٧: ٢٣ (العدد) ١: ٢٩التكوین (جبال المشرق 

12 (ibid. 26) 
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حیث یعدد خصال سنوسرت ویصف شجاعتھ وقوتھ في القضاء  :قائال سنوھىوأجابھ 
حسنا بدون شك أن مصر سعیدة، ألنھ یعلم : شي ومن ثم قال لھ عمونین .على األعداء

  .أنھ الملك وأنت ستبقى معي وسأكون رحیما معك
  سنوھي حاكم بالد یا

عن أطفالھ ورفع من قدره وزوجھ من أبنتھ  مسئواللقد وضع عمونینشي سنوھي 
الكبرى وسمح لھ أن یختار قطعة أرض على الحدود من بین أفضل األراضي التي 

فیھ أشجار التین، وفیھ  ،طیبا أسمھ یا إقلیماكان " یمتلكھا، ویصف سنوھي بقولھ 
سلھ وفیرا وزیتھ كثیرا، وكانت كل األعناب وكان النبیذ فیھ أكثر من الماء، كان ع

الفواكھ تحملھا أشجاره، كان  فیھ الشعیر والقمح وماشیتھ من جمیع األنواع، وال 
ومنحني الكثیر ألنھ یحبني وجعلني زعیما على أحدى قبائل البالد، . ١٣"یحصرھا العد

، المكون من شراب الخمر واللحم المسلوق، الطیور المشویة م قدم لي الطعاموكل یو
باإلضافة إلى ذلك  ،بالفخاخ ووضعت أمامي دا عن طرائد الصحراء التي تم صیدھاع

  .ید لي،  وقدم لي الكثیر من الحلوى جلبت كالب الص
وقضي سنوھى سنوات عدیدة وكبر بنوه وأصبحوا زعماء لبعض العشائر، والرسل 

للعطشى، وأھدى ذاھبین شماال وجنوبا إلى العاصمة، وسمح لھم بالوقوف، وقدم الماء 
  .الضال عن الطریق

وعندما جاء البدو اضطر سنوھى أن یقدم لھم النصائح للرد على غارات حكام البالد 
قضي سنوات عدیدة كقائد لجیشھ،  وكل ھجوم   ١٤األجنبیة، وبفضل حاكم بالد رتینو

قام بھ انتصر فیھ على أعدائھ، وحرمھم من المراعي واآلبار وسلب مواشیھم ، 
وشغل قلبھ . سھسكان واستولى على مؤنھم ، وقتل الناس بیده القویة وبقووطرد ال

 .كان شجاعا ووضعھ مسئوال عن أطفالھ وشاھد مدى قوة یداه وأحبھ ألنھ علم كم
  المبارزة

البالد ودعاه  أھلیصف سنوھى ھذه الحادثة بالتفصیل ، لقد تحداه رجل قوي من 
یكون بینھما أي صلة أو معرفة سایقة، للنزال دون أن یكون ھناك أي عداء، أو أن 

على كل أمتعة وأمالك وكانت نتیجة ھذه الدعوة للقتال أن المنتصر منھما یستولي 
حزن أمیر ریتینو  وحزن جمیع الناس ألن سنوھى كان في ذلك  األخر، وبرغم

لقد . الوقت شیخا متقدما في السن، فإن التقالید كانت أقوى من أن یعارضھا إنسان
القبائل لمشاھدة ھذه المبارزة، لقد استطاع سنوھى أن یقتل خصمھ، حیث بدأ  تجمعت

البطل اآلخر یرمیھ بالسھام فاستطاع سنوھى أن یتفاداھا ثم ھجم علیھ عدوه مرة 
على سنوھى، ووجھ لھ سنوھى لآلخر ھجم من اأخرى، وعندما اقترب كل منھما 

سنوھى علیھ بفأس  فأجھزضربة واستقر السھم في عنقھ، فصرخ ووقع على انفھ 
، وصرخ كل اآلسیویین، ى ظھرهالنصر ووقف سنوھى عل الحرب وصرخ صرخة

                                                             
13 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.26. 

   (Тураева  Б.А. c.7 )اسم مصري یطلق على جبال سوریا وشمال فلسطین١٤



)١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب    

٢٨٨ 
 

ي ذلك الوقت حزن الناس علیھ، وضم حاكم ریتینو الشكر لإللھ مونت، وف ومن ثم قدم
سنوھى بین ذراعیھ، ومن ثم أخذ كل ممتلكات وقطیع خصمھ ونتیجة ذلك تضاعفت 

  .ثروة سنوھى
  الحنین إلى الوطن

یكون رحیما  أنوحن سنوھى بعد ذلك إلى العودة إلى مصر، ویطلب من ملك مصر  
آخ : " ویصف سنوھى شیخوختھ .معھ، وأن یسمح لھ مشاھدة المكان الذي نشأ فیھ

جسدي یمكن أن یعود إلیھ الشباب مرة أخرى، لقد حلت بي الشیخوخة، فعیناي 
شي، وتعب قلبي واقتربت ترفضا الم ا ثقیلتین، ویداي بال قوة، وقدماهأصبحت
  ١٥".منیتي

  مرسوم الملك
یأمر فیھ عودة سنوھى إلى وطنھ، ویذكره  بأنھ  .١٦یصدر الملك سنوسرت مرسوما

" یجب أن یفكر في یوم منیتھ وما یجب أن یقام لھ من الطقوس الدینیة ویقول لھ 
سیكون لك موكب جنازة في یوم دفنك، وسیكون تابوتك من الذھب ورأسھ من 
الالزورد، ستكون السماء فوق رأسك وستوضع فوق زحافة ستجرك الثیران، ویسیر 

وسیقرؤون لك ما تطلبھ  نون أمامك، وسیؤدون رقصة الموو عند باب قبرك، المغ
بینك، وستذبح لك األضاحي أمام مذبحك، وستكون أعمدتك من الحجر مائدة قرا

األبیض بین األبناء الملكیین، وھكذا لن تموت في الخارج ولن یدفنك األسیویون، ولن 
وعندما استلم سنوھى .ى مصریضعوك في جلد شاة، فكر فیما یحدث لجثتك وعد إل

المرسوم حیث كان متواجدا بین قبیلتھ، وعندا قرأ ما في المرسوم سقط على األرض 
 .ووضع المرسوم في صدره، ومشى في كل مكان یصرخ من الفرحة

  ١٧رد سنوھى على الملك
في البدایة یمتدح الملك على السماح لھ بالعودة إلى مصر، ونراه في خطابھ یعدد 

مكي من كیدیم، وحنتایش من حینتكیش، ومینس من فینخ،  الزعماء مثل أسماء بعض
وأسماء ھؤالء الملوك معروفة جیدا فقد ترعرع حبھم للملك ، ویقول بأنھ لیس ھناك 

  .حاجة أن یذكر الملك ببالد ریتینو فھى خاضعة لك مثل كلبك
  ١٨العودة إلى مصر

تھ، وأصبح أبنھ األكبر ترك سنوھى أوالده جمیعا في رتنو ووزع علیھم كل ثرو
زعیما للقبیلة، ومن ثم بدأ سنوھى عودتھ باتجاه الجنوب، وتوقف عند طریق الجبل، 

لعاصمة لكي یخبر صاحب الجاللة، وأرسل رئیس فرقة حرس الحدود خبرا إلى ا
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ھم سفن محملة بالھدایا تالمسؤول عن األراضي الملكیة،وتبع بإحضارمر جاللتھ وأ
ن رافقوا سنوھى إلى طریق الجبل، ودعوت كل واحدا بإسمھ وقام من الملك للبدو الذی

  .الخدم بتنفیذ واجباتھم
  ١٩مقابلة الملك

دعوني في وقت مبكر، وجاء " ٢٠بلیغ یصف سنوھى مقابلة الملك ویقول أسلوبوفي 
عشرة أشخاص  أوصلوني إلى القصر، وقف أبناء الملك عند المدخل، وقادني كبار 

العرش ووجدت صاحب الجاللة جالسا على عرشھ الذھبي، الشخصیات إلى قاعة 
وانبطحت على بطني، ورحب  الملك بھ، وغادرت الروح جسدي، ولم یعد قلبي في 
صدري، وكنت بین الحیاة والموت، وأمر جاللتھ أحد كبار الشخصیات أن یرفع 

ت ھا أنت قد عدت من البالد األجنبیة وانشغل: سنوھى وینظر إلى الملك، وقال لھ
بالترحال وتقدم بك السن، واألمر المھم  كیف سیكون قبرك، ولن تدفن مثل رماة 

  الرماح
  ٢١ى في بیت األمیرسنوھ

وعطروه، وبعد مقابلة الملك أخذوه إلى منزل أحد األمراء حیث أعدوا لھ حماما، 
ب، وكیف كان الخدم یلبون كل ما یطلبھ أو یشیر بھ، ویقول وألبسوه أفخر أنواع الثیا

سمي وانسلخت عني، وسرحوا  شعري وألفوا إلى وجعلوا السنین تغادر ج" ٢٢سنوھى
الصحراء بحمل من  القاذورات، وألقوا بمالبسي إلى ساكني الصحراء،وألبسوني 
أفخر الثیاب وعطروني بأحسن العطور ونمت على سریر وتركت الرمال لمن ھم 

  ".فیھا، وزیت الخشب لمن یلطخ نفسھ بھ
  ٢٣الخاتمة 

منزال ریفیا ، سابقا كان ألحد األعیان، وزرعت في الحدیقة كافة أنواع  سنوھى منح
األشجار، وكانوا یحضرون لھ الطعام من القصر ثالثة واربعة مرات یومیا، وشید لھ 

ھزت لھ ھرم من الحجارة ،حیث خصص رئیس عمال البناء لھ قطعة أرض، وج
ھى، وكل ذلك بأوامر من جاللة عین كاھن للجنازة سنوالرسومات والتماثیل، وتم ت

  .الملك
  التوراةو سنوھى   

 عند مقارنة بالد یاو لقد أثرت قصة سنوھى على مشاھد كثیرة وردت في التوراة،
التي عاش فیھا سنوھى فأنھا تتشابھ مع وصف التوراة  )انظر سنوھى حاكم بالد یا(
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فنزلت ألنقذھم من أیدي المصریین، "  ٢٤ففي سفر الخروج ألرض فلسطین
، "وأصعدھم من تلك األرض إلى أرض جیدة وواسعة، إلى أرض تفیض لبنا وعسال

إن " ، "أقلیل أنك أصعدتنا من أرض تفیض لبنا وعسال"  ٢٥وكذلك في سفر العدد
، وفي "سرنا بنا الرب یدخلنا إلى ھذه األرض ویعطینا إیاھا أرضا تفیض لبنا وعسال

اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائیل واألرض "  ٢٦ثنیة سفر الت
ولتطیلوا األیام على  "، :التي أعطیتنا، كما حلفت آلبائنا، أرض تفیض لبنا وعسال

، "األرض التي أقسم الرب آلبائكم أن یعطیھا لھم ولنسلھم، أرض تفیض لبنا وعسال
وم رفعت لھم یدي ألخرجھم من في ذلك الی" ٢٧ونجد األمر نفسھ في سفر حزقیال 

  ."ي تجسستھا لھم، تفیض لبنا وعسالأرض مصر إلى األرض الت
) انظر المبارزة( القتال الذي نشب بین سنوھى وخصمھ ومن المشاھد األخرى  

رجال مصریا، وكان بید المصري  وھو ضرب" یذكرنا بما قام بھ داود مع جولیات 
صموئیل "(رمح،فنزل إلیھ بعصا، وخطف الرمح من ید المصري، وقتلھ برمحھ

ومد داود یده إلى الكنف، وأخذ " وكیف سقط جولیات على األرض ). ٢١: ٢٣الثاني 
منھ حجرا ورماه بالمقالع، وضرب الفلسطیني في جبھتھ، فانغرز الحجر في جبھتھ 

 .٢٨"األرض وسقط على وجھھ إلى
فسمع فرعون "  ٢٩وتجوال سنوھى یتشابھ مع قصة موسى وتجوالھ في أرض مدین

فھرب موسى من وجھ فرعون وسكن في أرض . ھذا األمر، فطلب أن یقتل موسى
وكان لكاھن مدیان سبع بنات، فأتین وأستقین ومألن " ، "مدیان، وجلس عند البئر

، "وسقى غنمھنفنھض موسى . دوھنفأتى الرعاة وطر." األجران لیسقین غنم أبیھن
رجل : فقلن" ، "ما بالكن أسرعتن في المجئ الیوم: فلما أتین إلى رعوئیل أبیھن قال" 

فقال لبناتھ وأین " ، "مصري أنقذنا من أیدي الرعاة، وأنھ أستقى لنا أیضا وسقى الغنم
 فآرتضى موسى أن یسكن مع" ، "ھو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونھ لیأكل طعاما

: فولدت ابنا فدعا اسمھ جرشوم، ألنھ قال" ، "الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنتھ
الذي حاول  ٣٠وتتشابھ قصھ سنوھى مع قصة یونان".كنت نزیال في أرض  غریبة

  ).في حالة سنوھى مع الفرعون(الھرب من هللا 
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  الخاتمة
بطل ھذه القصة سنوھى، الذي ھرب من مصر إلى آسیا، وتجول وعاش نصف 
حیاتھ في سوریا، وفي أواخر حیاتھ حن إلى وطنھ األصلي، فرغب العودة إلى مصر 

ھذه القصة تشابھ مع . لكي یدفن وفق الطقوس المصریة للحصول على الخلود
صراع داود مع جولیات، ھروب موسى إلى أرض : القصص التوراتیة مثل

كذلك ) ن الفرعونفي حالة سنوھى م( المیدیانیین، محاولة یونان الھروب من هللا 
  .وصف أرض یا في قصة سنوھى یتشابھ مع وصف فلسطین في التوراة

  
Abstract: 
The Ancient Egyptian Civilization left a great effect to the legacy 
of the global  civilization , in ancient times and different parts of 
the world ,many literary works have been spread ,for example the 
events of Snohy story can be similar to biblical ones like David 
with Goliath struggle ,the escape of Mosa to Medianians land, 
John and try to escape from God ( in Snohy story escape from the 
Pharoah) ,as well as the description of Ya Land in Snohy story is 
similer to the description of Palestine in the Bible.  
 


