
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

0 
 



              415اسكندرية 
 

  الثالثالعدد         
  2011تشرين األّول  –أيلول          

 

 

 

  :عودة أوزيريس
الدين المصري القديم وإعادة 

 إحياؤه حول العالم
 
 

 

 

2011بيروت   
1 

 



 

 

ة والديانات الُمصّنفة عادة ھي مدّونة ومجلة الكترونية شھرية ُتعنى بالمسارات الروحي″ 415اسكندرية “
  . وخاصة األديان الطبيعية ومدارس الحكمة القديمة“ بديلة“بالـ

:يمكن زيارة موقعھا االلكتروني على العنوان التالي  

alexandria415.wordpress.com 

 

 
نوان االلكتروني التالي، على الع)أدون(طوني صغبيني  –لتعليقاتكم ومساھماتكم في المدّونة، يرجى مراسلة محّرر المدّونة   

tsaghbiny [at] gmail [dot] com 

 
 جميع الحقوق محفوظة 

.المنشورة على صفحاتھا المقاالتمؤلفي لو 415-لمدّونة اسكندرية  
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  العددخبز ھذا 

  

  
" .اتبع قلبك طالما حييت

 ال تقلّص الفترة التي تتبع فيھا قلبك

  ."ألن تقليم لحظات القلب يھين الروح

 

)قبل الميالد  2375- 2414(سنة  4400المعلّم المصري بطاحوتب من من أقوال   
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  مقّدمة العدد

  : ”أوزيريس عودة”

 ياؤه حول العالمالدين المصري القديم وإعادة إح
  

  أدون

  

حكمة مصر القديمة ھي من أعظم األلغاز الروحية في التاريخ؛ ھي وريثة أطلنتيس والنبع الذي نھلت من حكمته كل الحضارات 
ً للعديد من األساطير، األرض السوداء كانت البيت األّول ألخوية الحكمة األولى منذ . القديمة ألف عام التي نقلت  12وفقا

 .رت الحكمة من مصر إلى كل أصقاع األرضوحفظت ونش

دراسة . التقّدم الفلسفي والروحي والعلمي في مصر القديمة حيّر كل العلماء منذ االكتشافات األركيولوجية األولى حتى اليوم
رة حكمة ھذه الحضا. الحضارة المصرية القديمة في الغرب ھي اختصاص قائم بذاته مع جامعاته وأساتذته وأبحاثه الخاصة

شّكلت وال تزال المصدر األّول للوحي بالنسبة للعديد من الفالسفة والشعراء ورجال الدين والمؤلفين في الدول الغربية، لدرجة 
  .أن كل تيار روحي جديد تقريباً يّدعي تحّدره من الحكمة المصرية القديمة وترعرعه على ضفاف النيل

العديد من الناس حول العالم لم يكن توّغلھا في التاريخ القديم فحسب، بل  السبب األساسي لقدرة الحكمة المصرية على إبھار
ھذا الفھم ألھميّة وصالحيّة الحكمة المصرية دفع العديدين حول . صالحيّتھا الكبيرة لعالم اليوم كطريقة حياة وحكمة وفلسفة حيّة

ري القديم حتى تحّول اليوم إلى المنزل الروحي الحّي العالم ابتداًء من سبعينيات القرن الماضي إلى إعادة إحياء الدين المص
  .لآلالف حول العالم بعد ألفي سنة من غيابه

بل إن البعض منّا يرفض . أما نحن في العالم العربي، فنكاد ال نعرف أي شيء عن مصر القديمة ودينھا، حتى المصريين منّا
ر أن اإلنجاز األھم للمصريين القدماء كان التوحيد الديني في ظّل البعض يعتب. حتى أن يتعلّم عنھا بحّجة أنھا وثنية وضالّة

لكن . الفرعون أخناتون الذي ألغى الديانة المصرية التعّددية والغنيّة وفرض على المصريين عبادة آتون كإله أوحد غير مرئي
ھائلة في البالد لدرجة أن  في الواقع، إن التوحيد األخناتوني كان أسوأ حدث ثقافي حصل لمصر القديمة، وسبّب صدمة

المصريين، بعد وفاة أخناتون، عادوا إلى دينھم القديم وأزالوا اسم أخناتون وكل ما يشير إليه وإلى اإلله آتون عن النصب 
  .واألحجار والمكتبات، كأنھم أرادوا بذلك أن يمحوا من ذاكرتھم نھائياً تلك المرحلة المؤلمة

مصر وأصبحت ھي الديانة الرسمية لإلمبراطورية الرومانية، برزت الكنيسة المصرية لألسف، حين انتشرت المسيحية في 
ً في دفن الحكمة المصرية القديمة وتوليد  ً وتشّدداً بين كنائس العالم القديم ولعبت دوراً رئيسيا كواحدة من الكنائس األكثر تطرفا

ت مع ھيباتيا االسكندرانية التي نعرف قّصتھا جيداً، وھي آخر آخر لمحات المقاومة في المتوّسط كان. عصور الظلمة التي لحقتھا
الفتوحات . أفالطونية في المدينة التي شھدت في أيام جبروتھا والدة أھم المدارس الفلسفية للعالم القديم-عالمة ومعلّمة نيو

الالحق عملت على ترسيخ معاداة ھذه اإلسالمية فيما بعد ساھمت في الطمر النھائي للحكمة المصرية القديمة، والحكم اإلسالمي 
  !الحكمة لدرجة نشعر فيھا أن بعض األصوليات الدينية المنتشرة اليوم قد تطالب بتفكيك األھرامات
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الدين المصري القديم دين حكمة وتوازن وتسامح واحتفال بالحياة، ھو جوھرة نادرة تستطيع إغناء عالمنا العربي روحياً وفلسفياً 
 ً ھذا العدد المتواضع الذي نضعه اليوم بين يدي . 415- بالتالي يستحّق أكثر بكثير من عدد واحد في اسكندريةوھو . وحياتيا

القارىء العربي بشكل عام، والقارىء المصري، وريث األرض السوداء بشكل خاص، ليس كاٍف أبداً لإلطالع على كافة 
نأمل أن يكون محفّز صغير له لكي يتعّمق في ھذه الحكمة أكثر  جوانب الحكمة المصرية وتجلّياتھا القديمة والحديثة، لكننا

  .وليكتشف أن تراثنا الروحي غني وجميل وعميق ومن أغنى المدارس في العالم

، وسيضيء على “ماعات”العدد الحالي من مدّونتنا المتواضعة سيعالج بشكل أساسي المفھوم الرئيسي في الدين المصري القديم 
ً عن اسم مصر القديمة (ديثة للدين المصري المعروفة باسم الكيميتية إعادة اإلحياء الح الذي يعني األرض “ كيميت”اشتقاقا

وسنضيء كذلك على بعض األساطير والممارسات والرموز باإلضافة إلى شھادات حيّة من ممارسين ). الخصبة –السوداء 
  ).المصري القديم(حاليين للدين الكيميتي 
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القديم ي م الدينح المصري مفتاح: ت ماعات

 واألخالق نظام النظ التوازن، الة، العد الحقيقة،: ت لماعات معاصر ور تصّو - 1

 الدين يتمثّل 
ھذا الطرح  

ساسي الذي 

ى أن محور ھذا
.نية بعد الموت

 عن المفتاح األس

رّكز الدرس على
يؤمنون بحياة ثان
 سنتحّدث اليوم

Ma’at.  

ربي، غالباً ما ير
اء ألنھم كانوا ي

لذلك. ي القديم
t“ ماعات” عن

ية في العالم العر
دماء كانوا سعدا
لروحي المصري

سنتحّدث. نلكو

ي المدارس الثانو
ن المصريين القد
مسيء للتراث ال
نظرته للحياة وال

صري القديم في
وأن“ ھو اإلله ن

حسب، بل ھو م
مصري القديم ون

علموننا الدين المص
الفرعون”رة أن

بّسط ومجتزأ فح
من فھم الدين الم

حين يع
في فكر
ليس مب
يمّكننا م

 

  

 

ني أكثر من 
 ً القيام ”حيانا

مصري كما 
زن والحقيقة 

مة دقيقة ألنھا تعن
ه، كما تعني أح
سية في الدين الم
ون باتجاه التواز

 يوجد لھا ترجم
في الوقت نفسه 

تُعتبر إلھة رئيس
 التي تحّرك الكو

وجود؛ الكلمة ال
“التوازن“و“

كانت تُ“ ماعات
وھي بذلك القّوة

ظرة المصرية للو
“النظام”، “عدالة

م”. ذي تأتي به
و. تّب والمتوازن

  .ّسدة

 المصري والنظ
الع”، “الحقيقة”

سياق اللغوي الذ
ظام الكوني المرتّ
ني والحقيقة مجس

 ھو محور الدين
”ھي “ ماعات”
ً للس“ الخيّر  وفقا

جّرداً يصف النظ
ا التوازن الكونھذ

مفھوم معقّد“ ت
”. ي وقت واحد
–ّرف الصحيح 

تعتبر مفھوماً مج
ة كما أنھا ھي ھ

ماعات”
أمر في

التصّرب
كانت تُع
والعدالة
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ومات الحيّة 
خلق األولى، 
. نه وعدالته

لمساھمة في 

 كما على المنظو
لخيم منذ لحظة ا

م تناسقه وتوازن
واجبات البشر ال

لكون والكواكب
ن المصري القدي
ھا يخسر العالم
دمار، لذلك من و

ات الفيزيائية كال
كوني، وفقاً للدين

من دونھ. ألسود
ى الفوضى والد

.  

ق على المنظوما
، أو النظام الك“ت

ليوم الفضاء األ
من العديد من قو
.المصري القديم

ي للعالم، وتنطبق
ماعات”ُوجدت 

ة التي تشّكل ال
ھّددة باستمرار م
ر المحّرك للدين 

ظام الثابت األزلي
.مجتمع البشري

وضى الالنھائية
اد المصري، مھ
وھذا ھو الجوھر

 ھي بالتالي النظ
ك الحيوانات والم
 فوق محيط الفو

، وفقاً لالعتقا“ت
و. عات وتقويتھا

ماعات
كممالك
ُولدت

ماعات”
حفظ مع

رك ومتغيّر 
وبالتالي . “ت

اً بحيث أنھا 
ر، الفيضان 

ھذا المفھوم متحر
تماعا”ح لحفظ 

 تتبع نمطاً دوريا
ورة الليل والنھار

 كان يعتبرون ھ
تصّرف الصحيح
ماء بأن ماعات
والدوات مثالً دو

امدة بل العكس،
ة تصف كيفية الت
 المصريين القدم
 ھذه األحداث و

جا“ ماعات”أن
ك أو كتب منزلة

آمن. ن والزمان
من. خلق األّول

 كانوا يؤمنون أ
د مكتوبة للسلوك
طّور بتغيّر المكان
ث ترّدد صدى الخ

مصريين القدماء
يكن ھنالك قواعد
مرن وقابل للتطو
مرار في أحداث

  .لملوك

ذا ال يعني أن الم
من، كما أنه لم ي

م“ ماعات”ھوم
ف ثم تتجّدد باستم

ل وتوالي الي للني

لكن ھذ
مع الزم
كان مفھ
تضعف
السنوي

كّون من وجه تممساح، جسم المك حش الرھيب ، الوحش“آميت“فـ

يرتبط بأحد
لرؤية، آمن
الحياة الثانية
على ميزان
“ شة الحقيقة
ة يسمح إنبو

كان قلبه أثقل، ف

لي“ ماعات”م
في ھذه ا. اب

 إله األموات وا
ليقيس قلبھم 

ريش“ الميزان و
أخّف من الريشة

أما إذا ك.  الثانية
  …اره ليلتھمه

، تطّور مفھوم
ة الثواب والعقا
موت، يرافقون

)Anubisنية 
م على جھة من

إذا كان القلب أ 
يعبر إلى الحياة
ر، سيكون بانتظا

مراحل الالحقة
ل األولى لفكرة
يون انه عند الم
أنوبيس باليونان

فيضع قلبھم“ ت
.جھة الثانية منه
ص المتوفي بأن ي
رجل مارد البحر

في الم
األشكال
المصر

أ(بو إن
ماعات”

على الج
للشخص
أسد وأر

 

لما التقليدي صري  اعات المص التصّور - 2 2

عات
طبيعة
“ ات
، أن
اً، ال
لدين
ي مع
 من
 على
 على
وات

ي ھي حفظ ماع
ذي نراه في الط

ماعا”ي مفھوم
ع بعضھم بعضاً
ا التوازن أيضاً
ا. ي من حولھم

لمستوى الكوني
المصريون أنه
عبر المحافظة
بالقيام بمھامھا

الطقوس والصلو

ع اآللھة المصري
توازن الدقيق الذ
ما البشر، فيعني
ون والتعايش مع
ھم، وأن يتعلموا
 العالم الطبيعي

على ال“ ماعات
اعتبر ا: رضي

في الكون ع“ ت
وى الطبيعية با

ت معظم اا ُولد

ظم أرباب مجمع
لطبيعة؛ ھذا التو

أم. م سويةاغمھ
أن يتعلموا التعاو
 أعلى في حياتھ
فحسب بل مع

م”اء مفھوم  التق
ى المستوى األر

ماعات”يصونوا
 تستمّر ھذه القو

ومن ھنا. كوني
 

ة الرئيسية لمعظ
ستوى الكون وا
جة عملھم وتنا
 لھم أنه عليھم أ
 الحقيقة مثاالً

وبين اآلخرين ف
ي ھو حصيلة

على“ ماعت”
يتھم كبشر أن ي
 وتغذيتھا لكي

ى الطبيعي والك
.يل واألضاحي

الوظيفة
على مس
ھو نتيج
بالنسبة
يضعوا
بينھم و
المصر
مفھوم
مسؤولي
اآللھة

المستوى
والتراتي

  

  

 

 

ً  القلب زين  ماعات ميزان لم وفقا يز أنوبيس - 3
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”  !ھي مفتاح الحكمة المصرية وأعظم أسرارھا؛ ما أحوجنا اليوم إليھا في العالم العربي وخاصة في مصر“ ماعات

  كم يا تُرى سيزن قلبنا وقلوب حكامنا حين يضعه أنوبيس في ميزان الحقيقة؟
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الحديث ة ثة الكيميتية الديانة

ت الكيميتية 
 التقاليد التي 

المونيّة و ھة

انطلقت. ية القديمة
عة وواسعة من 

تعّددية اآللھ بين 

 الديانة المصرية
 مجموعة متنّوع

كل أساسيوم بش

على إعادة إحياء
ھي اليوم تضم
ف الكيميتية اليو

وم عديثة التي تق
رن الماضي، وھ

تتوّزع الطوائف. م

ة المصرية الحد
ي سبعينيات القر
 المصري القديم

ھو اسم الديانة) 
اليات المتحدة في
ھا الخاصة للدين

)أو الخيميتيّة(ية
أساسي من الوال
كّل منھا مقاربتھ

  .دية

الكيميتي
بشكل أ
تمتلك ك
التوحيد

 مصري الم للدين ألساسي األ والرمز الحياة مفتاح: العنخ - 4 4

م المعلومات الوااردة في ھذا المققال مستقاة من اللمواقع الكيميتية ومن الويكبيديا ) االنكليزية معظم( 
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المتحدة الواليات  في القويمة يتية الكيمي طقوس حد أ خالل - 5

 

ير تحّدد معاي
لكن بشكل  

ين وعادلين 

وشرائع مكتوبة ت
.ألتباع الكيميتية
ن يكونوا صادقي

جد ھناك قواعد و
دير الشخصي أل
كما يلتزمون بأن

ال يوج.  اليومية
ألمر متروك للتقد
بشكل متعّمد، ك

و بوصلة حياتھم
إذ إن األ“ عات

 أو كائن آخر ب

وتعزيزھا ھو ت
ماع”منسجم مع

أذية أي شخص

ماعاتحفاظ على
ّرف والسلوك الم
 بعدم التسبّب بأ

  .ع اآلخرين

لكيمتيون بأن الح
ق وكيفية التصّر
لكل يلتزم مثالً
ن مع أنفسھم ومع

يؤمن ال
األخالق
عام، ال
ووّديين

. خص وآخر
وجوه اآللھة 
ا بين مؤمن 
وراء القوى 
عّددة اآللھة، 
مع كيميتيين 

 وآخر وبين شخ
ھر عبرھا ھي و
لھة يختلف فيھا
ي الذي يكمن و
اع كل ديانة متع
إله واحد يتعبّد م

ل كبير بين تقليد
مختلفة يظھ“ جوه

تأويل طبيعة اآلل
ض يراھا الوعي
يميتيين، كما أتبا
 كل اآللھة ھي إ

ھا يختلف بشكل
وج”ور لكن له 

 وتنّوعھا لكن تأ
الطبيعية، والبعض

والكيم. قة للعادة
ميتي يؤمن بأن

 لكن إيمانھم فيھ
خفي كلّي الحضو
من بتعّدد اآللھة
شخصن للقوى 
 مع قدرات خار
مكن أن نرى كيم

  .بيعيةى الط

مصرية القديمة،
ھنالك إله واحد خ

فھي تؤم“ يائية
بير البشري المش

أفراد-ا آلھة أنھ
يعة اآللھة إذ يم
جّرد ترميز للقوى

يميتية باآللھة الم
الً، تؤمن بأنه ھ

الكيميتية اإلحي” 
 على أنھا التعب
ض يراھا على
قاشات حول طبي
لھة متعّددة أو مج

تباع الديانة الكي
مثال“ يتية القويمة
أما. ية القديمة

البعض يرونھا
ية، كما أن البعض
ما يدخلون في نق
 يؤمنون بأن اآلل

يؤمن أت
الكيمي”

المصر
:وآخر
الطبيعي
نادراً م
آخرين

قة والصدق 
 Toth إله ،

نة أخيراً أن 
دة سيخميت 

م المطلق بالحقيق
“توث”ل عبادة 

 لعبادة آلھة معين
جتمع، مثل عباد

  .لطبيعة

من مثل االلتزام
ت معيّنة فيه مثل

كما يمكن. حكمة
 في الكون والمج

من اإلنسان وا“ 

محّددة من المؤم
لى تعزيز صفات
حو المعرفة والح
 قّوة طبيعية ما

“المظلم”لجانب ل

منھا موجبات م
كن أن تساعد عل
عي الشخصي نح
الحياة أو لدور
دل ظواھرھا ول

ا تستوجب كل م
Amuكما يمك ،

على تعزيز السع
انب معيّن في ا
بواطن األمور بد

يميتيون تكريمھا
un Raون راع
تباعھا ع تشّجع أ

تعميق فھمه لجا
ب تعميق فھمنا لب

التي يختار الكيم
 ألتباع اإلله آمو
ة والسحر، التي
 الشخص على ت

Sek التي تتطلّب

اآللھة 
بالنسبة
المعرفة
تساعد

khmet

 

مّدوا ذريتھم بالححكمة والقّوة 
  .ثانية

ف يمكنھم أن يم
ياة الثداء في الح

تية بأن األسالف
غبة برؤيتھم سعد

تؤمن الكيميت. ئم
ضاً مرتبط بالرغ

سالفھم بشكل دائ
ريم األسالف أيض

 على تكريم أس
تكر. خالل حياتھم

ص أتباع الكيمتية
 الذي اكتسبوه خ

يحرص
والدعم

ة
ة
ي

 الغربية وخاصة
 مجھولة بالنسبة
ص في مصر التي

ى كندا وأوروبا
، لكنھا ال تزال
بي وبشكل خاص

  .ية القديمة

يثة فيما بعد إلى
أوروبا الشرقية،
ّكان العالم العربي

يتيألساسي للكيم

ت الكيميتية الحدي
 باإلضافة إلى 
 الساحقة من سك
موطن الروحي األ

توّسعت
فرنسا،
للغالبية
ھي المو

،
ع
K 

عشرات اآلالف
 الساحقة تتوّزع
Kemetic Orth

Re.  

ل العالم اليوم بع
تحدة؛ وغالبيتھم

hodoxy“ )سية
econstructio

ة الكيميتية حول
ي الواليات المتّح

األورثوذوكس(ة 
   Kemetic n

عدد أتباع الديانة
 األكبر منھم في
الكيميتية القويمة
“ميتية االحيائية

يُقّدر ع
الجزء
”على 

الكيم“و

ز األساسية للكيمي  :ميتية لركائزا
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اآللھة المصرية  ة جمع ام

:ن بتعزيز ماعات اإليمان

تكريم ا :ألسالف
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االنخراط في نشاط المج  جتمع

ترام المجتمع الذذي يسكنون فيه واالنخراط 
  .لفرد
تية أتباعھا باحتر
 معھا في حياة ال

توصي الكيميت.
بالعائلة والتناغم

.لمجتمع والعائلة
 أھمية االھتمام ب

 أھمية كبيرة لل
 أنھا تشّدد على

 الكيميتية تعطي
كما.  في شؤونه

الديانة
الفاعل

من . اليومية ألدب المصري اللقديم ويستوحونن منھا إلنارة طرريقھم في الحياة 
  .طاح حوتب

ر المصرية واأل
حكم بطومية ھي

يراً من األساطير
حياة الكيميتية اليو

تباع الكيميتية كثي
ألكثر شعبية للح

ينھل أتب
الحكم ا

 البحث عن 
فيه ال يمكن 

طلب من أتباعھا
 روحي خاص ف

ية في العالم تط
شخص لديه نداء

ي مؤسسة كيميتي
آللھة، بأن كل شخ

  .خاص به

وه وال يوجد أي
نات المتعّددة اآل
داؤه الروحي الخ

يني وال يمارسو
معظم اتباع الديان
تياً إذا كان ھذا ند

ضون التبشير الدي
كيمتيون، كما م
 أن يصبح كيميت

لكيميتية يعارض
يؤمن الك. ن جدد

غييره وأنه يمكن

أتباع ال
مؤمنون
ألحد تغ

ح ألتباعھا بأن ييعتنقوا ديناً أو أككثر إلى جانب ددينھم الكيميتي لككن من دون 
عض

 

حصري، إذ تسمح
 الكھانة في بع
.لكيميتية حصراً

 درب روحي ح
درجات. ض
جب اعتناق التو

م الكيميتية بأنھا
الثنين مع بعض
ات الكيميتية تست

ال تزعم
خلط ا
المنظّما

اللقب (“ وت
بيت ”قويمة 

مفھوم جوبه 
ة كيميتية ذا 

نيسو“ رأسھم الـ
منظمة كيميتية ق

ھذا الم.  األعلى
و بسيودا كسلطة

ت والكھنة على
أكبر م“ نيسوت”

ً من اإلله  جزئيا
 االعتراف به أو

مية من الكاھنات
”ودا، ھي اليوم 
ھي وحي مقّدس
ن الذين رفضوا

م قائم على ھرم
قويمة تمارا سيو
 وأفعال سيودا ھ
ؤمنين الكيميتيين

ة ھي دين منظّم
سسة الكيميتية الق
ون أن قرارات

تيارات والمؤن ال

منظّماتھا المختلفة
مؤِس). ة القدماء
يعتبرو“ ت النتجر

ض لدى العديد من

بمن“ يتية القويمة
لى للفراعنة األع

بيت”أعضاء . “
 الحال بالرفض

  .مقّدس

الكيمي”
الديني
“النتجر
بطبيعة
وحي م

، “ية القويمة
ختالف بين 

بل ) ي القديم

الكيميتية”جد في 
االخ. ن ومختلفين

ل الدين المصري

بالشكل الذي يوج
ستقلّين، متنّوعين
عة اآللھة وتأويل

د فيھا تراتبيات ب
عات وأفراد مس
تالف حول طبيع

ر منظم ال يوجد
ّونة من مجموعك

االخت(ياً فحسب
  ).ي المقّدس

رى ھي دين غير
نيسوت ألنھا مك

ليس عقائدي“ ئية
ت ومسألة الوحي

على الجھة األخر
 سلطة عليا كالن

الكيميتية اإلحيائ“
سلطة النيسوت( 

ع“ يتية اإلحيائية
ه ال يوجد فيھا

“و“ يتية القويمة
نظيمي وسياسي

الكيمي”
كما أنه

الكيمي”
أيضاً تن
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ت في كيميتي لمؤمن  تشيكيا "توث" لإلله منزلي  مزار - 6

ر واالنتماء إلى   أديان أخرى لتبشيرا

بنية الممنظمات الكيميتي ية

حكمة م  لقديمةمصر ا
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وأوزيري يس يس أيز أسسطورة

  بوليه سيدون ن سوزان الرسامة ة بريشة أيزيس ضن حض في وزيريس أ موت - 7

أسطوررة أيزيس وأوزيرريس ھي أشھر األساطير المصصرية القديمة التيي تمثّل دورة الححياة، التجّدد والقددرة على ھزيمة . الموت

سيّد ”صوبة،  والعواصف، أرراد التخلّص منن أوزيريس، إلهه الحياة والخص
  .“د
وحراء والظالم

فاً وشاباً إلى األبد
سيث، إله الصح
ب الذي يبقى لطيف

ألسطورة بأن س
سيّد الحب“و“ ت
تقول األ
الصمت

فل حيث أن 
من دون أن 
فجأة وأحكم 

 اآللھة لتقوم بحف
روا أنفسھم به م
 التابوت عليه ف

دفع سيث بعض
الجميع أن يحشر
اخله حتى أغلق

د. عه ليدخل فيه
حاول ا.  مقاسه

بوت واستلقى دا

زيريس، ثم خدع
ن التابوت على
ما أن دخل التابو

  .في النيل

ب على قياس أوز
خص يتبيّن أن ش

ل بدوره، لكنه م
صاص ورميه ف

 فخم من الخشب
ضه كھدية ألي
يريس أن يحاول

فال التابوت بالرص

ث بصنع تابوت
ت الفخم تم عرض

فشّجعوا أوزي. 
ثم تم صھر أقف.

قام سيث
التابوت
ينجحوا
.األقفال
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س بما حصل 
صممت . ض

س لن يكون 

ن سمعت أيزيس
جة أن النيل فاض
مالئمة ألوزيريس

.  

حين. ه البسيطة
ى محبوبھا لدرج
 طقوس دفن مال
. أثراً إلله الحياة

 الحّب من وجه
سحر، بكيت على

أنه من دونشى
من دون أن تجد

س الزرع وفُقِد
بة والطبيعة والس
نت أيزيس تخش
كل أنحاء مصر م

جفّت التربة ويبس
ألمومة والخصوب

كان. ت محبوبھا
ثت أيزيس في ك

ظلمت الدنيا وج
واأل“ ل البدايات

لبحث عن تابوت
بحث. لحياة الثانية

يس أظات أوزير
إلھة كل“ا، وھي

 على الذھاب لل
ره أن يعبر إلى ال

حين ما
لزوجھا
أيزيس
بمقدور

تراح الجذع ، واست)في لبنان
  .ل

مدينة جبيل ف(ن 
عالم مثلھا من قبل

بيبلوس في كنعان
عظيمة لم ير الع

ى ساحل مدينة ب
صبحت شجرة ع

ت من مصر إلى
تفّرعت إلى أن أ

 مياه النيل التابوت
رعان ما نمت وت

 الوقت، حملت
ب شجرة أرز سر

في ھذا
قلبفي 

 

يث أصبحھا 
يرھا لكن لم 

 لبناء قصره حي
ھا وجمالھا وعبي

عھا واستعمالھا
 بيبلوس بجبروتھ

يبلوس أمر بقطع
ميع زّوارھل ج

درجة أن ملك بي
كانت الشجرة تذھ

 أنحاء كنعان لد
وك. صر الملكي

 شھيرة في كل
ي الذي يسند القص

 .اخلھا جسد إله

شجرة أوزيريس
 العامود األساسي
حد أنھا تحضن دا

باتت ش
جذعھا
يعلم أح

يعلموا أيضاً 
 وجسده، لذا 
 وأحبّت ابن 
 رأت والدته 
للطفل وأراد 
ذي أوصلته 

ملك والملكة لم ي
بوت أوزيريس
 القصر وأھله،
ھا عليه لتخليده
بقاءھا كمربّية لل
وسط القصر، الذ

لكن الم. لطفلھما
لقصر يحوي تاب
ن أيزيس أحبّت
دأت بإلقاء سحر
عد من الممكن إب
لخشبي العظيم و

يبلوس كمربّية ل
ي يسند سقف ال

لكن. ن تليق بإله
س إلى طائر وبد
وية أيزيس لم يع

زيس العامود الي

ط ملك وملكة بي
لذا أن العامود ا

قيم له مراسم دفن
يما تحّولت أيزيس
بعد اكتشاف ھو

فطلبت أي. دمتھا

ع أيزيس في بالط
ن خالل سحرھا
ً ما لتق ثمانه يوما

في. له خالداً ن تجع
ً على الغرفة .عا

عربون تقدير لخد
دلتا النيل في

ف اإللھية لتضع
علمت أيزيس من
 أمل استعادة جثم
كبيرة فأرادت أن
ر ودخلت سريع
بل أن ترحل كعر
ووضعته على د
  .ريقة ما لفتحه

ت األيام والصدف
ع. زيس ھي إلھة
ي القصر على
والملكة لدرجة ك
صل فانتابھا الذعر
عطائھا ھدية قب
عد إلى مصر و
 التوّصل إلى طر

تطّورت
بأن أيز
بقيت في
الملك و
ما حص
الملك إ
فيما بع
انتظار

 الوقت تقول األسطورة، استطاعع المصريين أنن يبحروا على ضضفاف النيل
 .منھم التماسيح

 عن رفات
ونظراً . ردى
ام جميع ”

 يقترب من
س الحيوانات

منذ ذلك. منثور
دون أن تقترب م

أيزيس لتبحث
باً من أوراق البر
ي تتمتّع به
انات النيل، لم

حيوان، ولم تّمس
سد أوزيريس الم
راق البردى من د

جديد، انطلقت أ
، وصنعت قاربا
ل الكبير الذي

يوبين ح“ قات
 أي تمساح أو ح
أي قطعة من جس
رب ملفوفة بأور

من جد
زوجھا
لإلجالل
المخلوق
القارب
كذلك بأ
في قوار

 

 المصري الفّن ا في المجّنحة س أيزيس - 8

يتصيّد قرب
تابوت وقطّع

قمر  13ل الـ
اف النيل من

ت حين كان ي
الترجة أنه فتح

قد تمثّل(قطعة  1
نثرھا على ضفا

سيث لمح التابوت
ىء، وغضب لدر

13وزيريس إلى 
، ن) خالل السنة

 .لى النوبة

لكن س
الشاطى
جسد أو
مكتمل

الدلتا إلى
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تقول األسطورة أنھا غنّت حتى عاد أوزيريس إلى (أن تجمع جسد أوزيريس وأن تعيد إحيائه من خالل السحر استطاعت أيزيس 
بعد قيامة أوزيريس، تحمل أيزيس منه باإلله . عاد الضوء والدفء والخصوبة إلى األرض. ؛ قام أوزيريس من الموت)الحياة

بعدھا، انتقل أوزيريس إلى العالم . واالنتصار على الظلمة والفوضىحوروس، الذي بعد والدته، أصبح رمزاً للبدايات الجديدة 
ً للحياة الثانية ً للعالم السفلي وإلھا لكن من المفترض أن يعود أوزيريس في مستقبل ما خالل المعركة . الثاني ليصبح حاكما

  .الظلمة والفوضى والموتاألخيرة، التي تقول األسطورة أن ابنه حوروس سيقودھا وينتصر بشكل نھائي ضد سيث وقوى 
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اآللھة المصريةة القديم مة

 الفضاء كل دھا جسد يشّكل التي ة القديمة المصرية السماء إلھة": ت نوت" - 9

ض اآللھة تندمج وتتقاطع وظائفھھا مع بعضھا الب ).بعض بعض(عن كّل منھا في ما ييلي بعض اآللھةة المصرية مع ششرح مقتضب عن

ً ما تم   غالبا
التي حملت ”
.لم تحت جسدھا
”، “ التي تحمي

تي يستريح العالم
تلك”، “سماوات

لھة المصرية الت
مغطّية الس”: ت
وإحدى أقدم اآللھ

من ألقاب نو. رة
إلھة السماء و: )

يئة بقرة أو شجر
.  

)Nuitأو نويت
رية، وأحياناً بھي
.“حمل ألف روح

أ( Nutنوت   
ر نوت بھيئة بشر

التي تح“، و“لھة

-       
تصوير
كل اآللھ

سمح للزرع 
ض حيث تم 

ل، وأن عطفه يس
طت الحياة لألرض

ب تسبّب الزالزل
ت ھي التي أعط

أن ضحكات جب
بين جيب ونوت

 

تقد المصريون أ
ممارسة الحب ب

.“والد األفاعي”

اعت. رض القديم
م.  األّول لمصر

”: بهمن ألقا. واء

جيب ھو إله األر 
ض الكھنة الملك

، إله الھو“شو”ر 

:Gebجيب   
اعتبره بعض. ت

ما من بعدھا عبر

-       
أن ينبت
فصلھما

من . السحر
: ة المعروفة

زيس في كل 

وبة والطبيعة و
 بجملتھا الباطنية
تشرت عبادة أيز

ألمومة والخصو
وھي مشھورة 

بة الرومانية، انت

خلوقات وإلھة األ
.“لبداية والنھاية

خالل الحقب. “ي

 ووالدة كل المخ
ال”، “ل البدايات

على كشف حجابي

 ملكة األسرار
إلھة كل”، “رار

وجد فاٍن قادر عل
  .ة وبريطانيا

األّم الكونية،: 
ربّة األسر”، “ش

ما سيكون وال يو
 أوروبا الشمالية

Isisأيزيس   
صاحبة العرش”

ل ما كان وكل م
ط ووصلت إلى

-       
:ألقابھا

كل أنا”
المتوّسط
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. ي واألموات
س سيداً على 
 يبقى لطيفاً 

م السفلية والعال
ت من أوزيريس
رّب الحب الذي

 إله الحياة الثانية
ت والقيامة جعلت

ر“و“ د الصمت

 أصبح فيما بعد
ة وتعّرضه للموت

سيّد”، “ األحياء

في فترة سابقة،
يادته على الحياة

ملك”: من ألقابه

حياة والخصوبة ف
سي. السماء نوت
من. ريين القدماء

Osir  :إله الحي
ض جب وإلھة ا
 في نظر المصر

risأوزيريس   
ر أبناء إله األرض

 الحياة والموت
  .“بدلى األ

-       
ھو اكبر
أسرار
وشاباً إل

الخص آلھة لمعظمً    القديمة صب رمزاً تعتبر التي ة الشمسية وريون أ مجموعة وراءه وو أوزيريس إلله اإل - 10

 

 

في الحقبة  
س في الحياة 
ت تُعتبر أنھا 
ن ھذا الرمز 

  .“ص

.حماية والعدالة
رض وأوزيريس
ة القديمة؛ كانت
القديم يستعملون

المخلّص”، “لحكيم

 إله الحرب والح
روس على األر
ى الرموز الدينية
 الشرق األدنى ا

حوروس ال”، “ي

 ملك السماء،
ھم يجّسدون حور

ھي من أقوى 
انر، وكان سكّ 

لذي في األعالي

س وأوزيريس،
تبر الفراعنة أنھ

Wadjetالقديم
اية من األخطار

ذاك ال”، “البعيد”

نسر، ابن أيزيس
ني لمصر واعت

بالمصري ا“ ت
قادرة على الحما
”: اب حوروس

Horu :اإلله الن
له الوطنوس اإل

ودجيت”، أو “س
، وأنھا ق“ شيء

من ألقا.  منازلھم

us حوروس  
رة، أصبح حورو

عين حوروس”
 التي ترى كل
على سفنھم وفي

-       
المتأخر
.الثانية

العين”
كثيراً ع

17 
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ن بعدھا إلھاً  بات سيث من. س يزيس وأوزيريس أسطورة أيح في

حامي
مصر

في )
 في
البدء
النيل
أتباع
صورة

ا يظھر بوضوح
 .ور والفوضى

ح”في األساس
ب في منطقة م
)صوالً إلى النوبة
ه األكثر شعبية

في ا). لمتوسط
يا توحيد وادي ا

وفيھا أ( السفلى
صر، حّولت ص
ير ومظلم، وھذ
ه الظالم والشرو

S :سيت كان ف
واإلله المحبوب 

 من الصعيد وص
 حوروس اإلله
ة الدلتا حتى ال
سّكان مصر العلي
ن نجحت مصر

في توحيد مص 
جابي إلى إله شّر
واألجانب، ثم إله

Sethسيت   
)حامي النور(

المنطقة الممتدة
 الذي كان فيه

منطقة( السفلى 
ض أتباع سيث وس

وحين لة واحدة،
)يس وحوروس
من إله قوي وإيج
راء، العواصف و

-       
(“ رع

(العليا 
الوقت
مصر

عارض
في دول

أوزيريس
سيث م
للصحر

صريون القدماء بأأن البشر خلقوا من دموع رع وعرقه، لذا  اعتقد المص .ياة  الشمس وخالق كل أشكال الحي
 .“رعية رع

إله: Raرع   
ر”سّمون أنفسھم 

-       
كانوا يس

اية أو نھاية 
ادرة التي ال 
ؤھلون لذلك 

: من ألقابه. 

ف، والذي ال بد
ان من اإللھة النا
 يبرھنوا أنھم مؤ
.لتديّن المصري

 القابل ألن يُعرف
وكا). ل والخير

ّمن يصلّي له أن
تبر رمزاً لل ويُع

صلي لرع، غير
الحقيقة والعد(ت

من المطلوب مّم
رة لدى الفقراء

جه الخفي واألص
ي لماعاتالرئيس

بالصالة، وكان م
متلك شعبية كبير

ون رع ھو الوج
ون كان الحامي 
صل معه سوى ب

كان أمون يم. ت

Amun-R: أمو
أمو. من الالشيء

وال يمكن التواص
اھم تجاه ماعات

Raرع -أمون  
ذي خلق نفسه م
ي العالم المادي و
العتراف بخطايا

  .“ي الدرب

-       
له، والذ
تحّل في
عبر اال

حامي”

على األرض 
 تقودھم في 
ت أيضاً ھي 

تلك ”، “ويّة

ين والمقاتلين ع
لتيعنة والقّوة ا

سيخميت. والموت
تلك التي ھي قو”

 أشرس الصيّادي
 الرسمي للفراع
يتوقّف التدمير و

”، “ربّة النار”، 

ء سيخميت ھي
، وھي الحامي
 سيخميت لكي يت

،“ابنة رع”: بھا

ربة وإلھة الشفاء
خلقت الصحراء،
س خاصة لتحييد

من ألقا. زيريس
  .“ربّة الذبح“و

ة واإللھة المحار
ل أن أنفاسھا خ
ن يقيمون طقوس
عات في بالط أوز

، و“عشيقة الرھبة

Sekhm: اللبو
كان يقال. لقدماء

 كان المصريون
يحكم بأمور ماع

عش”، “ور أمامھا

metسيخميت   
ر المصريين ال

بعد الحروب. ك
ي المقّدس الذي ي
ورتجف كل الشر

-       
في نظر
المعارك
القاضي
التي تر

 

تحم التي تلك" س  "حمي حوروس عين - 11 1
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صّور كقطّة 
 المصريات 
رغب المرأة 

كانت تص. ألمومي
بعض .المقّدس

األطفال التي تر

طور والعطف األ
 كانت حيوانھا 
يرة، على عدد ا

والمنازل والعط
القطط. “قطّة“

تمثّل قطط صغي

ى وإلھة القطط و
“اّمية المرادفة لـ
ت في أعناقھم ت

مية لمصر السفلى
العا“ بّسة”كلمة

ين عقود لباستيت

Bas : إلھة حام
، ومنھا تأتي كل
طفال كان يرتدي

stetباستيت   
رأة برأس قطّة،
 أردن إنجاب أط

  .ھم

-       
أو كامر
اللواتي
بإنجابھ

ال من طين 
عنة، خوفو، 

أب ”، “ّدس

نع أجساد األطفا
أحد أشھر الفراع

الفاخوري المقّد”

ن أن خنوم يصن
طفالھم تيّمنا به و

”، “ام العظيمة

اعتقد المصريون
ألھل يسّمون أط

باني األھرا”: ه

ا.  أجساد البشر
كان األ. روح فيھم

من ألقابه. “سي

ھر النيل وصانع
 زوجته بنفخ الر

خنوم ھو حارس”

Kh: مصدر نھ
ّمھات فيما تقوم

”وي، أي - وف

hnumخنوم   
األّمھا في أرحام 
خو-لكامل خنوم

.  

-       
ويضعھ
اسمه ال
“اآلباء

ھي التي . مة
خالل عملية 
آللھة القليلة 

 

خصوبة واألمومة
تساعد األّمھات خ

ھي من ا. ن إليه
 .“عشيقة الفرح

، الموسيقى، الخ
ألجانب وكانت تس
ى الذي يطمحون

ع”، “كة الرقص

لجمال، الرقص،
عّمال المناجم واأل
ت المثال األعلى

ملك”: من ألقابھا

لفرح، الحب، ال
إللھة الحارسة لعم
ثلّتخاص حيث م
.في الوقت نفسه

شعبية، إلھة الة
كانت أيضاً اإل.

ى النساء بشكل خ
ن ذكور وإناث ف

 اآللھة المصرية
.في العالم الثاني
شعبية كبيرة لدى
شّكلت كھانتھا من

أكثر :ھاثور  
 األموات أيضاً ف
كانت تتمتّع بش
الم القديم التي تش

-       
تستقبل
.التوليد
في العا

 

القّطة" باستيت ھة  "طة لإللھ تمثال- 13

ين 
ول 
رّب 

ر وسمح للمصر
وصو”لنيل اسم 
ر“، و“ستنقعات

طى الحياة لمصر
ن على فيضان ال
 والطيور والمس

 للنيل الذي أعط
صريون يطلقون

رّب السمك”:

فيضان السنوي
كان المص. ضارتھم
من ألقابه. صوبة

H: الف ھو تجسيد
صيل وبناء حض
 بالحياة والخص

 .“ع

Hapyھابي   
 بزراعة المحاص
، وارتبط اسمه
لذي يحيي الزرع

-       
القدماء
،“ھابي

النھر ال

ت كانت إلھة ثانووية في مصر اللقديمة لكن أحبببت أن أذكرھا ھھنا  Tane :تانينيت
  : )ول 

enetتانينيت   
ھة البيرة والكحو

-       
ألنھا إلھ

 

سيخمت المحاربة  ت اإللھة - 12

ي 
ز 
ه 
 “
ي 
ة 
. ف

ت 
 ،

رفة كل شيء في
كون، وھو مركز
وج ماعات واإلله

“الواحد”ث ھو
ما يجعله الوصي
األديان والفلسفة
ب كل المعارف
ضاء والسماوات
“كلمات المقّدسة

ضع وامتلك معر
وث ھو عقل الك

ھو زو. فة للبشر
توث. “الط اآللھة

ية والروحية مم
جميع العلوم و
ة واللغة، ھو أب
سابات إنشاء الفض

رّب الك”، “عات

لغامض الذي وض
تو. خضر العربي

 وإعطاء المعرفة
ن ماعات في بال
لقوانين الفيزيائي

ماء أب جه القد
ألبجدية والكتابة
ه من وضع حس

سيد ماع”: لقابه
  .“األزلي

توث ھو اإلله ا 
س اليوناني والخ
ّمته حفظ الكون

مدّون”ھو أيضاً
وھو سيّد كل ا 

اعتبر.  لماعات
ارة ومخترع األ
ميم الكون إذ أنه

من أل. ل ما فيھا
”، “ثلّث العظمة

:Tothتوث   
 ھو نفسه ھرمس

سان، مھمفي اإلن
ً بھا، وھ  ارتباطا
.لق نفسه بنفسه
لتوازن الدقيق
ر وباني الحضا
ً تصم إليه أيضا
م واألرض وكل

المثلّ”، “ي اآللھة

-       
الكون،
الذكاء ف
األكثر

وقد خلق
على ال
والسحر
يُنسب 
والنجوم

قاضي”
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حديثة ية ة طقوسس كيميتي

 الحالي صرنا عص خالل لقديمة ا متوسطيةال نات  ً الديان أتباع أيضا يطبع وھو دماء، القد المتوّسط شرق شر سكان سمات ى إحدى كان التدّين 14 - 

قوس، اخترنا لھھذا العدد من  من ھذه الطق. مة
  .“ حوتب

س المصرية القديم
ام”، وتحيّة )سنة
ت إحياء الطقوس

رأس الس(“ بيت
حديثة التي أعادت

ويب رونب”تفال
س الكيميتية الح

، احت)التسمية(“ 
العديد من الطقوس

“شمسو”ة طقس 
ھنالك ا
المدّونة

 القدماء أنه 
الطقس، يتم 
لكيميتية بأن 

عتقد المصريون
خالل ا. صفاتھم

يؤمن أتباع ال. ا

اع. “يتية القويمة
ونه بالتالي من ص
ً بھما ً مرتبطا ينيا

ً في الكيميت”سميا
ويعطو“ شخص

 أساسھا اسماً دي
  .العّراب) ة

صبح عضواً رس
ح األزلية لكل ش
ر ويُعطى على
ة(طة بألغاز اإلله

من الكيميتي ليص
الروح”في خلق

لشخص المذكور
طنيّة كثيرة مرتبط

 يخضع له المؤم
كثر يشاركون ف

ح المرتبطة برو
يحمل معاني باط

ِشمسو ھو الذي
عادة إلھين أو أ
أسماء اآللھة الم
لديني للشخص ي

طقس ش
ھنالك 
كشف أ
االسم ال

رأس( Wep R )س السنة Ronpetونبيت  ويب رو

Sh )ِشمسو   )لتسميةاhemsu طقس ش

النجمة (وس 
بعد غيابھا ) 
ور نجمة سيريو

)أغسطس(ر آب 
 بالعيد عند ظھو

وبداية شھر) ليو
يتم االحتفال. ھة

يول(ة شھر تموز 
ن اآللھ العديد م

لممتدة بين نھاية
المصرية ومولد
صر في الفترة ال

  .لك الفترة

ال رأس السنة ا
فوق سماء مص) ء

ن ونصف قبل تل

رونبيت ھو احتفا
 لمعاناً في السماء
سماء نحو شھرين

ويب ر
األكثر
عن الس

 

  

   

  

 * * * 
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حيي الكيميتيون ھذا العيد في جمميع أنحاء العالم لكن اليوم المحدّّدد له يتغيّر وفقاً للجغرافيا المحللية ألن موعد ظھ ظھور النجمة
  . من بلد آلخر

اليوم يح
يختلف

 كان يُعرف 
عى السوداء 
خميت إلبعاد 
ضورھا في 

عوا بدفئھا في ما
 عدّو رع واألفع
وات إللھة سيخ

ي ال يريدون حض

ق الشمس ويتمتع
،)يس بالعربيّة
صلون بطقوس و

كتابة األمور التي

د ليشھدوا شروق
او أبوفي( ألبيب

ما كانوا يقومون
ھذا اليوم كان ك

  .ّرة

يوت والمعابد الب
ور ومجّسمات
كم. ل شيء فيه

ً في ھ دماء أيضا
ون بتحطيم الجّر

ھذه المناسبة من
مون بتدمير صو
مير الخلق وكل
ت المصريين القد
ن الطين ثم يقومو

ء يخرجون في ھ
ً يقوم كانوا أيضا
ظلمة وتسعى لتد

من عادات. جديدة
مر على جّرة من

مصريون القدماء
ك. “ل وجه رع

ة التي تمثّل الظ
ر عن السنة الجد
 الجديد بحبر أحم

كان الم
تقبيل“بـ

الرھيبة
الشرور
عامھم

خاصة رع، ويراجعون عامھم اللمنصرم ويجّددوون التزامھم ھذا اليومن خفي
  .على طريقته

ت وبقيّة اآللھة ف
كّل منھم يحتفل ع

ن يكّرمون ماعات
علّق بالطقوس فك

يون المعاصرون
ت، لكن فيما يتع

الكيميتي
بمعاعات

 

لكون فيھا، ويتمم خالله كل عام تتجّدد ماعات وال  .لعالم تي تم خلق اال“ المّرة األولى”ى  ويب رونبيت يرمز إلى

 

 حديث كيميتي ك طقس خالل - 1 15

 

 

 

 * * * 

E ب  Em hotep ام حوتب

ي، خاصة حين ييتم استعماله  معناه األساسي. 
  ).وديع

. وله عّدة معاني
في حالة التو(“ م

صرونن المعا
ابقى في سالم”و
ستعمله الكيميتيو
أو“ آٍت في سالم

 مصري قديم يس
آ”، بمعنى أنني 

ھو تعبير“ وتب
“في سالم”: ھو

ام حو”
كتحيّة ھ

وھو اسم وزير مصري مشھورر في عھد الفراععنة، واسمه Imhotepتب خر بنفس اللفظ تقريباً ھو إمحوت
  .“سالم
تعبير مصري آخ

ي يأتي في سالذ”
ھنالك ت

”يعني 
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 الكيميتية رحلة إلى
  

 .ية الحديثةالديانة الكيميتالنّص التالي ھو مقابلة قصيرة أجريناھا مع الصديق جونسون بوريرو جونيور، وھو من معتنقي 
 .عن تجربته ككيميتي في الواليات المتّحدة 415-جونسون تحّدث لمدّونة اسكندرية

 .أترككم مع النّص المترجم من اإلنكليزية

* * *  

 

اكتشفت فكرة تعّدد اآللھة ألّول مّرة . كنت قد أصبحت ملحداً  15لقد تّربيت ككاثوليكي في عائلة كاثوليكية متديّنة، لكن بعمر الـ ”
لكن لم تتحّول قناعاتي إال في مرحلة الحقة، حيث مررت فترة . 18حين التقيت بحبيبتي، التي بدأت بمواعدتھا منذ عمر الـ 

للمساعدة بناء على اقتراح صديقتي، وحصلت على المساعدة التي كنت بحاجة  لھاثورصعبة جداً في حياتي وصلّيت ألول مّرة 
شعرت . ذاك الجواب قادني ألقوم بالمزيد من الدراسة والبحث، ورويداً رويداً كنت قد بدأت أجد نفسي في الكيميتية. لھا

 .لم أشعر بھا أبداً في المسيحيّة أو اإللحاد بالكيميتية أنني كنت في منزلي بطريقة

، ألنھا تعني اعتبار العالم مكاناً مقّدساً ال سجن لألرواح أو صخرة كبيرة “المنزل”بالنسبة لي، الكيميتية بحّد ذاتھا تحمل معنى  
). عكس ماعات(وھزيمة إيسفيت ماعات إنھا تعني أخذ مكاننا في الصراع من أجل تعزيز . إنھا تعني حّب اآللھة. من الموارد

  .إنه يعني الشعور بتلك العالقة العميقة، ال فقط مع اآللھة، لكن مع القدماء اللذين صلّوا لھم ألّول مّرة في معابدھم العظيمة

أخرى، لن أخبرك، ولن يقوم أي كيميتي بذلك، لن أخبرك أن الكيميتية ھي عالج عجائبي لكل مشاكل بعكس الوعظة في أديان 
ً لماعات، . اآللھة ال تستطيع أن تلغي أننا نعيش في العالم الحقيقي. الحياة مع ذلك أضيف أنه حين تكون مخلصاً، وتعيش وفقا

  .الحياة قد تكون جيّدة

إحدى أخواتي . مر بشكل جيّد، لكنھم يعبّرون أحياناً عن رغبتھم برؤيتي أعود إلى الكاثوليكيةفي المجمل، عائلتي تعاملت مع األ
لكنھم ال يزالون . تشعر أنني لم أعّمد نفسي بالمسيحية بشكل كافي ألفھمھا، والموضوع محزن جداً بالنسبة لوالدتي المتديّنة

بقيّة الناس حتى اآلن تعاملت بشكل أفضل مع الموضوع، . قليحبّونني ويعترفون بي ككائن بشري وعضو في العائلة على األ
  .ومعظمھم يجدون أنفسھم فضوليون تجاه ديني، وھم متقبّلون بشكل عام

  :ألي شخص يعيش في الشرق األدنى ومصر وله اھتمام بالكيميتية، نصيحتي له

  .كن حذراً ) 1 

االنترنت قد يساعدك في ھذا . حطّ من شأن الكيميتية من خلفيّة دينيةقيّم بعقالنية األحكام التي ت. قم بالبحث قدر ما استعطت) 2
مالحظة  –ألن المصادر االنكليزية أكثر حيادية حتى اآلن من تلك العربية (المجال، لكن كن متيقظاً، وأقرأ عنھا باإلنكليزية 

  ).المحّرر

ً  اتّصل بالكيميتيين في منطقتك إذا كان ھنالك أحد، أو الكيميتيين في) 3 أنا شخصياً . من المھم أن تكونوا يداً واحدة. الخارج أيضا
أيضاً، لقد الحظت أن أعادة إحياء األديان القديمة في المنطقة تأخذ دفعة كبيرة من أحفاد ! سأفرح جداً إن سمعت من أحد منكم

  .لھيلينية ضمن اليونانيينأتباع ھذه الديانات في مناطقھم األصلية، مثل األساترو في صفوف األوروبيين الشماليين وا
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http://alexandria415.wordpress.com/2011/09/12/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/


ھذه النصيحة تنطبق . ناضل، قدر استطاعتك، من أجل أن تجعل موطنك ومنطقتك آمنة ألبناء الديانة القديمة وعبادة اآللھة) 4
  .بسبب الثورة مؤخراً ) ة(المصري) ة(على غالبية البلدان من موريتانيا إلى عّمان، وأنا بشكل خاص يخطر على بالي القارىء

  .اعتنوا بھا جيداً ! ، للمصريين أقول؛ كمواطنين ووارثي مصر، أنتم األوصياء على أّم الدنيا، األرض المقّدسة الحقيقيةأخيراً 

  “)كونوا بخير(سينيبيتي 

  جونسون بوريرو جونيور
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كيميتية ك ة شكر صالة

وا أوزيريس - س حوروس ابنھما أيزيس- 16

 

ر المقّدسة، أوزي ريس المقّدس؛ أيزيس

25 

ألن حبّكبكما، جمالكما وح  حقيقتكما

در غير معروف  )ف المصد(

نقّدم لكم  م شكرنا،

تتجلّى ب  بقّوة وسالم

في كل   العوالم،

في كل  . المخلوقات

باركا ع  عقولنا وقلوبنا

اليوم وك  …كل حين

 * * *

 

http://alexandria415.files.wordpress.com/2011/09/osirisi-horus-isis-louvre.jpg�
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أليزيس  صالة  

 ( أسوان الصالة التالية عمرھا آالف السنين، محفورة على جدران معبد حوروس قرب ) 

  

 كل العظمة، والبھجة لِك، أيزيس، الذھبية 

  الحاكمة الوحيدة، الربّة األعلى،

  الغامضة التي تلد الكائنات المقّدسة،

  التي تشّكل الحيوانات، تصنعھم كما تريد، وتصنع البشر

  المشرقة التي تدفع الظلمة،

  التي تنير كل إنسان بأشعتھا،

  ةتحيّة للعظمى التي تحمل أسماًء كثير

  

  أنِت التي تأتي منھا كل اآللھة،

  أنِت التي بسببك نتنفّس،

  ابنة رع،

  ابنة الكلمة

  التي نطقھا من فمه

  

  يا أيتھا األّم المبّجلة، التي تسحق كل الخصوم،

 يا أيتھا التي تعرف كيف تستخدم قلبھا،

  التي تنتصر على كل أعدائھا،

  إنِك الذھبية

  ربّة النشوة،

  ر،الموسيقى، الرقص والعط
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  ربّة التاج والشابات

  !التي يرغبھا كل الرجال ألنھم يحبّونك أنتِ 

  

 أنِت ذھب المخلوقات المقّدسة

  التي تأتي في فصلھا

  في النھار

  وعند القمر الجديد

  وفي االحتفال الذي تعطي فيه الخالص

  

  فلتبتھج السماء

 وتمتأل األرض بالسعادة

  وليفرح قصر حوروس

  !أيزيس الملكة عادت
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12Bالمصري صالة لإلله جب، إله األرض 
 )UHالمصدر ھناHU –مترجمة عن اإلنكليزية، تأليف ناتالي بعان، ( 

  

  نراك أيھا الرّب، نشعر بك

  .في كل مكان تطأه أرجلنا

  من أفق ألفق

  تحتضننا، أيھا األب جب

   

  ال،رّب الوديان، رّب الجب

  رّب األرض السوداء والحمراء،

  في صعودك، في ھبوطك،

  احملنا قربك، أيھا األب جب

   

  ابن تفنوت، زوج نوت،

  أب اآللھة والملوك

  تاللك وسفوحك تصعد في األعالي

  لتملؤنا بالخشوع

  

  رّب الجبال، رّب الوديان،

  سيّد السھول الخصبة،

  األراضي التي نعيش عليھا،

  واألراضي التي نحّب،

  !تزدھر باسمكفل
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  خّضر الحقول والحدائق

  فيما تدفّق المياه وتنحسر

  داخل جسدك الحيّ 

  لتحيينا، أيھا األب جب

  

  من أفق ألفق،

  من والدتنا حتى نھاية الحياة،

  في صمتك، في ضحكتك،

  !كم تحّرك فينا أيھا األب جب

  !في جبروتك، في جمالك، كم تحّركنا أيھا األب جب
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