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جاءت فرتة حكمه القصرية يف أوقات لم تعد فيها مرص 
القوة املهيمنة يف منطقة الشام؛ بل اكنت تواجه عدًوا قويًّا 
- اململكة اللكدانية وجيشها - ضد سايس، واكن عليهم أن 
يدافعوا عن حدودهم. واعتماًدا ىلع اآلثار امللكية والربديات 
من  الفرتة  يف  اثلاين  بسماتيك  حكم  الصخرية،  وانلقوش 
595 – 589 قبل امليالد. وتعد دراسة محالته األجنبية وأرسار 
حكمه وآثاره امللكية واملوظفني احلكوميني يف عهده مسألة 
هامة من أجل تقديم دراسة اكملة عن هذا امللك وعرصه، 
حلملة  بقيادته  اثلاين  بسمارك  يعرف  املرصيات،  علم  ويف 
نوبّية، وحكم يف فرتة اكنت مرص تقاتل للبقاء ضد اململكة 

ابلابلية األقوى. 

األول  اجلزء  يتناول  جزأين:  إىل  الكتاب  هذا  ينقسم 
مخسة  خالل  من  اثلاين  لبسماتيك  اتلارخيية  الشخصية 
يف  ومسؤويله  بآثاره  اثلاين  اجلزء  يتعلق  حني  يف  فصول؛ 
فصلني. ويُشار إىل أنه حىت أوائل القرن العرشين امليالدي، 
السادسة  باألرسة  املتعلقة  املعلومات  معظم  جاءت 
الفصول  تصنيف  يونانيني. يمكن  مؤلفني  والعرشين من 
واسع  بشلك  تغطي  اليت  املتنوعة  املوضواعت  من  عدٍد  إىل 

عهد بسماتيك اثلاين وأرسته وسياسته ومسؤويله. 

القديمة؛  مرص  جاذبية  مقاومة  يستطيع  اذلي  ذا  من 
السنني؟  آالف  منذ  املدفونة  واألرسار  الغموض  حيث 
االهتمام  تزايد  مع  اثلاين  بسماتيك  عن  الكتاب  هذا  يأيت 
السادسة والعرشين؛ وذلا،  املتأخر، وخاصًة األرسة  بالعرص 
اكن من الرضوري إجراء تقييم شامل لفرتة حكمه بهدف 
تنحية املفاهيم القديمة جانبًا، وتناول ابليانات اجلديدة من 

اإلصدارات واالكتشافات احلديثة.

أصبح الكتاب نفسه بمثابة تمرين تارييخ، فضاًل عن 
كونه موسوعة شاملة عن عهد امللك بسماتيك اثلاين. تُرمجت 
ابلاحثني  ذكر  مع  جديد،  من  بامللك  اخلاصة  املواد  مجيع 
السابقني واإلشارة إيلهم بوضوح، إال أن الكتاب ال يتعامل 
اليت  االجتاهات  تلربير  إيله  يُشار  ولكنه  الفن،  تاريخ  مع 
ظهرت خالل فرتة حكمه. تم االعتماد أيًضا ىلع علم اآلثار 
وفقه اللغة )الفيلولوجيا( بغرض توضيح الصورة اتلارخيية. 
يستهدف الكتاب مجهور علم املرصيات وابلاحثني املهتمني 
خياطب  وهو  احلقبة،  هذه  يف  وانلقوش  الكتابات  بتطور 
للقراءة  وقاباًل  ودقيًقا  موجًزا  مسًحا  يريدون  اذلين  أوئلك 

عن عهد بسماتيك اثلاين.




