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معه يحتمل الذي الربهان علينا طلع55 عندما عنه كتب قد كان هنا ذكر ما وكل
فقر يف أنفسهم كانوا الرعامسة ملوك أواخر إن (١) التالية: الحقائق هدي عىل نسري أن
مع وإنه (٢) أخرى. مرشوعات عىل أو مقابرهم إقامة عىل اإلنفاق يمكنهم فلم مدقع،
حديثًا كشف قد أنه والواقع للحكومة. ما حد إىل كبرية رضائب تدفع تزال ال كانت ذلك
«ورس البيت مدير أن عىل يربهن ١٩٣٥ عام «ريدر» األستاذ عليه عثر األشمونني يف نقش
«فلبور» ورقة من (ب) املتن يف ا هامٍّ دوًرا لعب الذي الرجل وهو — نخت» رع ماعت
املسمى «آلمون» األكرب للكاهن ابنًا كان — للفرعون التابعة ألرايض«خاتو» املدير بوصفه
«جاردنر» األستاذ عليها اطلع التي الورقة أن الذاكرة إىل يعيد وهذا نخت». «رعمسيس
اسم نفس ذكر كذلك فيها جاء قد «فلبور»، ورقة فيه عليه عرضت الذي الوقت نفس يف
الوثيقتني كال أن الجائز ومن .(w. p. II, p. 20. note. 4. (راجع «آلمون» األكرب الكاهن
«رعمسيس والد برستت» «مري أن نذكر وكذلك الكرنك، معبد سجالت أحد أوراق من

الرضائب». لعمال األعىل «الرئيس لقب يحمل كان األكرب الكاهن نخت»
من كانا نخت»، و«رعمسيس باستت» «مري أو برستت» «مري اسمي أن إىل هذا

«فلبور». ورقة يف عظيمة مكانة أصحاب آخرون أشخاص بها يسمى التي األسماء
نفس يشغل كان نخت» رع ماعت «ورس البيت مدير أن عىل األحوال شواهد وتدل

.(W. P. II, p. 150 (راجع الرضائب» لعمال األعىل «الرئيس اإلدارية الوظيفة هذه
يف برمتها كانت الوقت هذا يف البالد مالية أن إذن الظاهر من أليس ذلك كل وبعد
يد يف يكن لم أجله من الذي السبب لنا يفرس قد وهذا «طيبة»؟ مدينة كهنة أرسة أيدي
تحدثنا «جرفت» بردي قطع أن ذلك إىل يضاف ا، جدٍّ قليل إال األرض حبوب من الفرعون
«شسرت ورقة يف وكذلك (Ibid p. 161 (راجع «آمون» شونة إىل إقليمية غلة توريد عن
مواد دونت قد (Ibid p. 57) قبل من ترجمت فقرة يف (p. Chester Beatty V) بيتي»
ملك رع» «آمون خزانة إىل وأرسلت أقىصالجنوب، يف الرضائب دافعي من جمعت مختلفة
كثري وصفه كما الفرتة، هذه يف التاريخ حوادث مجرى مع تتفق الحقائق هذه كل اآللهة.
الرعامسة ملوك إسقاط النهائية نتيجتها كانت والتي مرص، عن كتبوا الذين املؤرخني من
فرتة البالد ملوكها حكم التي األرسة وهي مكانهم، «لطيبة» األول الكهنة أرسة وإحالل

بعد. سنرى كما الزمن من

«جاردنر». األستاذ رأي هو هذا 55
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

األخرية اللحظة حتى غرضنا كان الرعامسة: عهد يف الزراعة عنرضائب صورة
التي الوثائق، من شاملة صورة للقارئ نقدم أن الورقة هذه محتويات عن الكتابة أثناء يف
يف أنه غري الرعامسة، عهد يف الزراعية الرضائب عن «فلبور» ورقة فيها بما متناولنا يف
أن يمكن ما وكل مرضية، بصورة تحقيقه يمكن لم الغرض أن لنا اتضح البحث نهاية
ذلك من الرغم وعىل الرتكيز، وقلة الشك يحوطها صورة هو إنما هنا القارئ أمام نضعه
حتى قبل من أحد فيه يفكر لم الذي البكر املوضوع لهذا تفسريًا نضع أن سنحاول فإننا
الفنية تعبرياتها وبخاصة الورقة محتويات ولصعوبة جهة، من املصادر لقلة وذلك اآلن،

اآلن. حتى املرصية املتون يف نادًرا إال مثلها عىل نعثر لم التي املحضة،
رضائب تدفع كانت العرشين األرسة معابد أن قاطًعا تأكيًدا اآلن نؤكد أن يمكن «أوًال»
فإن الرتدد، من بيشء قبل من املوضوع هذا عن تكلمنا قد كنا وإذا حقولها، منتجات من
56(J. E. A. XXVII, p. 22) بالرضائب الخاصة «تورين» ورقة مقدمة أن إىل يرجع ذلك
معلوماتنا منها نستقي التي وهي غموًضا، وأقلها متناولنا يف التي املصادر أتم وهي —
الرضائب لجباة فقط رضائب يدفعون بأنهم األقاليم كهنة عن تحدثنا — الصدد هذا يف
دراسة من ذلك قبل علمنا وقد (١ ،٣) الفرعون ملك «خاتو» أرض غلة عىل «طيبة» من
املرصي الترشيع يف مختلًفا كان أرض«خاتو» األرضأي: من النوع هذا أن «فلبور» ورقة
أرض أن إىل اإلشارات من الرغم عىل هذا األصلية، املعبد أرض عن العرص بهذا الخاص
ورقة متن يف نشاهد ولم ذاك. أو اإلله هذا حقول يف تقع أحيانًا كانت هذه «خاتو»
قد الحالية) (الرزفات «Imiortu «أميورتو بلدة من الحب من واحدة كمية إال «تورين»
نفرض أن لنا الجائز من أصبح ذلك وعىل (٣ ،٢) «خاتو» أرض غلة بأنها رصاحة ذكرت
ولكن الوصف، نفس عليها ينطبق الورقة هذه يف ذكرت التي األخرى التوريدات كل أن
فقد. قد واآلخر جزء إال «تورين» ورقة من إلينا يصل لم أنه االستنباط ذلك يعارض
تكون أن يمكن لغلة عدة أخرى إشارات املفقودة الصفحات يف يكون أن يمكن ذلك وعىل
مبارشة الغلة هذه ذكر بعد أنه الورقة نفس يف يالحظ وكذلك الوصف. بهذا ا حقٍّ وصفت
يظهر ما عىل ولدينا الحصاد». «رضيبة بأنه قصد عن وصف آخر دخل دون قد (٣ ،٢)
فقط استعمل قد فنيٍّا تعبريًا كان املضاد التعبري هذا أن يف التفكري إىل يدعونا قوي سبب

عرش». الحادي «رعمسيس امللك بعهد الخاص الفصل يف الورقة هذه ترجمة راجع 56
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نجد كما املالك، وصغار األهايل من املزارعون يدفعها كان التي الرضائب، إىل اإلشارة عند
سبق. فيما ترجمناها التي وهي غراب»، مدينة «كوم من املستخرجة الربدي قطع يف ذلك
طيبة» رب «منتو» معبد «غلة التعبريات: «تورين» وثيقة يف نجد ذلك عن وفضًال
من جزءًا فإن ذلك وعىل إسنا، يف (١٠-١١ ،٣) و«نبو»» «خنوم» معبد و«غلة (١–٨ ،٣)
بأنه خصص وقد «ساحتنفر»، املزارع وردها قد كان «إسنا» معبد من جاءت التي الغلة
ألرايض مستأجًرا أو مستخدًما كان «ساحتنفر» أن واملفروض حصاده». «رضيبة ضمن
فقرات نوعي من كل يف املزارعني هؤالء مثل بوجود جهتنا من نعلم ونحن «إسنا»، معبد
كانت — «أمني»57 ورقة يف جاء كما — الغلة شحنات أن نعلم وكذلك «فلبور»، ورقة
فيها يأِت لم الوثيقة وهذه «طيبة». معابد ألحد التابعة اإلقليمية الضيعات من دائًما تأتي
(J. E. A. آخر شاهًدا «جرفت» ورق قطع لنا تقدم وأخريًا «خاتو». أرض إىل إشارة أية
يف كذلك جاء وما القطع هذه يف جاء ما ويشري االتجاه. نفس إىل يشري XXVII, p. 64 ff)
مثل إىل أشري كما املقاطعة. إدارات بوساطة كان الغلة رضيبة جمع أن إىل «أمني» ورقة
يف اإلدارة رجال جانب من النشاط هذا ومثل .(W. P. II, p. 39 ff) «فلبور» ورقة يف ذلك
األحوال شواهد وتدل الحكومي. النظام من جزءًا كان الغلة هذه جمع بأن يشعر املقاطعة
مسافة عنها تبعد التي الحقول يف فقط الكبرية املعابد تستعملها كانت اإلدارة هذه أن عىل
تجبي أن إمكانها يف كان فقد الصغرية املعابد أما غلة، منها يجلب كان التي وهي كبرية،
أن من قيل ما هنا نذكر أن ويجب مبارشة. ومستأجريها مستخدميها من الرضيبة غلة
— (Ibid p. 25) «فلبور» ورقة يف وردت التي التقسيم ذات بالضيعات الخاصة الفقرات
قد تكون أن يمكن — املقاطعة» «إدارة عن إشارة عىل تحتوي التي الفقرات تلك أي:
«رضيبة فقرات بها قامت التي الوظيفة، نفس عنها والبعيدة الحجم الكبرية للمعابد أدت
مجرد هما الواقع يف الفقرات من النوعني هذين فإن ذلك وعىل الصغرية، للمعابد الحصاد»

معنى. موحدتان ولكنهما شكًال، مختلفتني صورتني
موحد، معنى عىل يدالن الحصاد» رضيبة و«غلة املعبد» «غلة يسمى ما أن والخالصة
طريف عىل وأنهما وثيًقا، ارتباًطا ببعض بعضهما مرتبطتني الغلتان كانت األقل عىل أو
نفوذ ذو شخص عنها املسئول كان التي وهي خاتو»، أرض «غلة من ظاهر نقيض
ويف «فلبور»، ورقة من (ب) الثاني املتن يف شاهدنا كما الغرض لهذا خصيًصا اختري

.J. E. A. Vol. XXVII p. 37 & Ramasside Adminstr. Documents 1 ff راجع: 57
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عهد من املتأخر العرص معابد أن املؤكد من أصبح أنه هنا نكرر ثم ومن «فلنيس». خطاب
معادًال كان ما إىل العهد هذا يف تدفعها كانت أو للحكومة، رضيبة تدفع كانت الرعامسة
W. P. (راجع قبل من ذلك إىل أرشنا كما بالكرنك رع» «آمون كهنة طائفة أي: للحكومة

.II, p. 204)
وأننا يشء، الزراعي محصولها من رضائب تدفع كانت املعابد بأن االعرتاف أن غري
الصحيحة املبالغ تذكر «فلبور» ورقة من األول املتن يف وجدناها التي التقديرات أن نؤكد

آخر. يشء الرضائب لهذه
األول باملتن للرضائب الخاصة التقديرات أن اآلن نفرض أن الجائز من أصبح ولقد
التي الحصة تحديد يف الرضائب موظفو استعملها قواعد مجرد تمثل «فلبور» ورقة من
ال ولكنها هزيلة ذلك يف والحجة أرًضا. تملك التي املختلفة املؤسسات من كل تدفعها
وضعت التي التقديرات أن نجد االستنباط هذا مثل حسب فعىل ذكرها، نهمل أن تستحق
— صحيحة تخميناتنا كانت إذا — تؤجر) لم التي (أي التقسيم ذات غري للفقرات
بيانات بمثابة لتكون ا جدٍّ منخفضة للرضائب، بالنسبة ا جدٍّ عالية (W. P. II, p. 71 ff)
ظنوا لألرض مساحتهم عمل عند الرضائب رجال أن والظاهر للحقول. الكيل للمحصول
ومن متواضع، برقم أطيانًا تملك التي املؤسسات إيرادات يحسبوا أن السياسة من أنه
الذي الخفي الغريب التقدير يف ظهر قد أنه يحتمل تقديراتهم يف خروجهم أن الجائز
كل من تدفعها كانت التي الرضيبة إىل أرشنا التي وهي (العيانة) األرض به قدرت
عىل الخاص برهاننا ذكر إىل ثانية نعود ولكن .(Ibid p. 178 (راجع أرضها من «أرورا»

ذلك.
فقرتني ففي قبل، من مراًرا ذكرناها التي «جرفت» ورقة قطع يف نجده دليل وأول
أسفل) يف ص١٧٩ ج٢ «فلبور» ورقة من ١٧٩ (صفحة سبق فيما إحداهما ذكرنا منها
كل عن واحدة حقيبة بمعدل كانت «آمون» غالل ملخزن تدفع التي الرضيبة أن نجد
يف ذلك ورد كما الزراعية، لألرض العادي التقدير من خمسة من جزء أي: «أرورا»
فإن ال أم معقولة الرضيبة هذه أكانت وسواء األول، املتن من التقسيم ذات غري الفقرات

عليه. للحكم االقتصاد لرجال تركه يجب ذلك يف الرأي
املمزقة الوثيقة من مستنبط كذلك فإنه أقدمه، أن يجب الذي اآلخر الربهان أما
أن والواقع ،(J. E. A. XXVII, p. 70 ff) اللوفر» «متحف يف محفوظ ورق عىل املدونة
كل عن رضيبة تؤخذ كانت التي وهي هنا، املذكورة الغلة من الحقيبة ونصف الحقيبة
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يف التقسيم ذات الفقرات يف ذكرت التي القمح من والنصف املكيال نفس هي «أرورا»
الحقول عن يدفع الذي املعدل يمثل الرقم هذا أن نجد الحالتني كلتا ففي «فلبور»، ورقة
كان الدفع نوع أن افرتاض الصواب ملن وأنه األهلون، يملكها التي الصغرية املساحة ذات
اآلتي: الطراز من تسجيًال «اللوفر» وثيقة يف أماكن ثالثة يف نجد واآلن الحالتني. يف واحًدا
التالية التسجيالت وكل أرورا.» كل عن حقيبتني بمعدل عليها حصل قد «أرورات» «عرشة
نموذجي: مثال وهناك حتًما، حقيبة ١ ٣

٤ معدلها — طويلة سلسلة منها ولدينا — لذلك
أرورا كل عن ونصف حقيبة بمعدل أرورا ٣

٤ عىل حصل «نفررنبت» بن بنتاور» «الجندي
.«١ ٣

٤»
أن استنبطنا «فلبور» ورقة من األول املتن عىل إليها وصلنا التي النتيجة طبقنا وإذا
ألن وذلك األرجح؛ هو اإليجار كان وربما إليجار، أو لرشاء اإلشارة كانت كذلك املتن هذا يف
لألرض املالكة للمؤسسة تابًعا ما بصورة ظل قد بداهة كان هنا املقصود الصغري املالك
الرضيبة دفعات إىل تشري ال التقديرات أن ثانية إذن هنا فنرى الفقرة. عنوان يف املذكورة
ذلك، يشبه ما أو معبد بعض دخل يف مواد إىل تشري ولكن ستفرض، كانت التي الفعلية
هي «فلبور» ورقة تقديرات إن القائلة: النظرية صالح يف قوية حجة يعد االستنباط وهذا
فحصوا الذين املثمنني تقدير حسب عىل األرض فائدة من تحصل التي الرضائب، بيانات

األرض. هذه
الفقرات من تسجيل كل فحص عند فكره يف اإلنسان يضيف أن يجب أنه والواقع
أن من الرغم وعىل عىل»، «حصل ال «أُحيص». أو «ُقسم» كلمة األول املتن يف اإليجار ذات
البعد كل بعيًدا ليس معناه فإن مختلفة، بطريقة الحقيقة من معناه يقرب األول الفعل
من الربح بتقسيم يوحي اإليجار معنى أفليس «إيجار»، كلمة تشتملها التي الفكرة عن
يف متكافئة غري قسمة تكون قد إنها ا حقٍّ واملستأجر؟ املؤجر الفريقني بني معينة ملكية
«فلبور» ورقة يف الكالم سياق بعض يف أنه ويالحظ قسمة. تعد ذلك مع ولكنها الفائدة

يؤجر. بكلمة املرصية «بش» كلمة حسنة بطريقة يرتجم أن الواقع يف اإلنسان يمكن
ما ص٥٩ يف اقتبس الذي الورقة من (ب) الثاني املتن يف مثال يف نجد ذلك وعىل
الذي املعبد ملك حقول عىل تنتيور» رشقي «عاعا مزرعة إقليم وهو املعنى، هذا يوافق
سابًقا مقسًما كان الذي وهو الثاني) لرعمسيس هليوبوليس معبد (أي «رع» بيت يف
(Ibid «أرورا» عرشون مساحتها أرضزراعية الفرعون. غالل مخزن كاتب «لحورمحب»
برتجمة محب».» «لحور مقسًما كان «الذي العبارة ترجمة يمكن أنه جليٍّا ويظهر .p. 59)

محب».» «لحور سابًقا مؤجًرا كان «الذي وهي: أنسب،
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

الخاصة املعقدة للمسألة — مرة آلخرة الحظ ولحسن — ثانية بنا يرجع وهذا
ويف (ب) طراز من والتي (أ) طراز من (اإليجار) التقسيم ذات التسجيالت بني بالعالقة
حتى ح اقُرتِ آخر حل أي من احتماًال أكثر حل تقديم سبق ما إىل النهائية النظرة هذه
العربية بالكلمة «بش» الفعل نرتجم أن يمكن ال أنه يظهر السابقتني الصيغتني ففي اآلن.
رجعنا وإذا ومقبولة، ا جدٍّ محببة التقسيم فكرة حال أية عىل كلتيهما يف ولكن «أجر»،
«فلبور» ورقة يف الذي (ب) طراز من التقسيم ذي Typical الطبقي التسجيل مثال إىل
األبدية: حاكم العظيم اإلله العرابة رب «أوزير» «بيت وهو: (W. P. II. p. 58 (راجع
الخاصة القسمة يف «بننكا» املزارع «إنروشس»: لقرية الرشقي الشمال يف أجريت مساحة
تحت التي الضيعة يف هابو) مدينة (أي «آمون» بيت يف الذي املعبد ألجل زرعت بأرض
النظرية حسب عىل لوجدنا «.١ ٢

٤ مكيال ٢ ١
٢ «أرورا» ١٠ ماعت» «مري املراقب إدارة

عىل إيجار بمثابة الغلة من حقيبة (٣ ٣
٤ = ١ ٢

٤ × ٢ ١
٢) يدفع «بننكا» املزارع أن الجديدة

«أرورات» عرشة مساحتها امللكية وهذه بالعرابة، «أوزير» بمعبد األرضخاصة من ملكية
للتقسيم التسجيل ولكن املساحة، هذه ربع يوازي ما فقط يدفع أن قرروا املثمنني ولكن
آخر مالك لحساب ولكن لحسابه القطعة هذه يزرع ال «بننكا» أن بوضوح يؤكد (ب)
بمثابة ليكون الُجباة أو املقدرون اختاره وما «هابو»، مدينة معبد وهو منه، شأنًا أعظم
املقابل (ب) التقسيم ذي التسجيل مع دون القطعة هذه ملكية من األخري املعبد لهذا ربح

يأتي: ما هو لذلك
بوساطة ُزرعت أرض «أنروشس»: لقرية الرشقي الشمال يف عملت مساحة
حقائب العرابة سيد «أوزير» لبيت منها أعطى ،٥٠ مكاييل = ٥ مكيال ،١٠ بننكا: املزارع
عرشون ومساحتها املنزرعة األرايضالعادية من كانت األرضالتي قطعة أن هنا ونجد ،٣ ٣

٤

محصولها فيكون «أرورا»، لكل حقائب خمس بمعدل رضيبتها قدرت قد «أرورات»
أن يذكروا أن املقدرون ينَس لم بدقة مجراه العدل يأخذ أن ألجل ولكن حقيبة، خمسني
العرابة، ملعبد إيجار بصفة مستحقة حقيبة ،٣ ٣

٤ يطرح أن يجب الكيل املحصول هذا من
من طرح ما ألن وذلك األرقام؛ يف الترصف هذا يمثل مما شيئًا املقدرون يفقد لن وبذلك
صغريًا يظهر املؤجر للمعبد دفع الذي اإليجار كان وإذا آلخر، لدخل أضيف قد معبد إيراد
بكثري أعظم كان تقدير أقل عىل فإنه األرض— عىل املقدرة األرباح من ٪٧ ١

٢ كان وقد —
تصل كانت التي وهي الحرة، امللكيات أصحاب األفراد يدفعها كان التي اإليجارات من
مهما واحًدا «أرورا» أو ١

٢ أو ١
٤ كل عن حقيبة ١ ٣

٤ وهو العادي املعدل من أكثر إىل نادًرا
.(pp. 91, 100 (راجع امللكية مساحة بلغت
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ضمان عىل ليساعد آخر ملعبد معبد يلتجئ ملاذا هو تفسريًا يتطلب الذي البارز واللغز
حقوله. زراعة

هذا أن يظهر حال أية وعىل املحض. الحدس باب من هو هنا سنقدمه الذي والجواب
األمالك صاحبة املؤسسات أو املعابد بعض يالقيها التي الصعوبة سببه يكون قد اإلجراء
يف حق له كان العرابة معبد أن املحتمل ومن قبلها، من صالحني مزارعني استخدام يف
ألي يدفع كان ملا موازيًا كان له يدفع كان الذي اإليجار أن الجائز ومن «بننكا»، خدمات
صاحبة املؤسسات عىل ضغطت قد املركزية الحكومة أن ا جدٍّ املحتمل ومن ما، عمل إدارة
بسبب تدفع التي الغرامة وأن مزروعة، دائًما تملكها التي الحقول كل تكون بأن األمالك
تضاف كانت زرع بدون تركت ثم حسنًا، ريٍّا املروية األرض كل أن هو ذلك يف التقصري

الفرعونية. «خاتو» أرض ضمن وتصبح للتاج
فإنها للتاج، ملًكا تصبح أي الحالة، هذه إىل الحقول بعض تصل كانت وعندما
يتخذ أن واجبه من محيل كاهن أو عظيم موظف إرشاف تحت رأينا كما توضع كانت
فرصة أو ثقيًال، عناءً إما أمرين: أحد مصريه يكون التكليف هذا ومثل لزراعتها، اإلجراءات
الحال ميسور رجل يد يف الحقول هذه مثل تكون فعندما شخصيٍّا. املكلف لفائدة عظيمة
من الطائلة املكاسب عليه تدر كانت فإنها نخت»، رع ماعت «ورس مثل جاه وصاحب
من ولكن الكرنك؛ يف األعظم للكاهن يورده ال كان الذي أرض«خاتو»، غلة من الجزء ذلك
كاهن؛ يد يف أو األقاليم، عمد من عاجز عمدة يد يف األرض هذه أصبحت لو أخرى جهة
تجذب ال أو مثمرة غري تكون قد إذ عليه، عبئًا األرض هذه مثل تصبح أن يخاف فإنها
الرضيبة. هذه لسد يكفي ما لديه وليس رضيبة يدفع أن عليه فيكون إليها، مزارع أي
سبق فيما ترجمناه الذي «فلنيس» خطاب يف السطور بني قراءتها يمكن الحالة هذه ومثل
زراعته يمكنه ال «خاتو» أرض من جزء بإدارة موظف يكلف وعندما .(W. 2 p. 163)
أن — أرض صاحبة أخرى مؤسسة أي تفعل كانت كما — أحيانًا مقدوره يف كان فإنه

األصيل. املالك ذلك يف بما بعيد أو قريب معبد مساعدة يطلب
إيجار تسجيل فيها يظهر األول، باملتن الخاصة «خاتو» أرض فقرة فإن ذلك وعىل

.(W. P. II. p. 169 ff يف ذلك عىل األمثلة (راجع العادي الخاص تقديره إىل باإلضافة
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«فلبور» ورقة يف ذكرت التي واملؤسسات املعابد (2-1)
الخامس» «برعمسيس خاصة

(W. P. II, p. 132 (راجع الجنازي الخامس» «رعمسيس معبد

القبيل الوجهني مللك السنني ملاليني الجنازي «املعبد يسمى الخامس» «رعمسيس معبد كان
آمون». بيت يف نرع سخرب رع ماعت ورس والبحري

يدير الذي أما «آلمون»، األول الكاهن سلطان تحت املعبد هذا ضيعة كانت وقد
يحتمل املعبد وهذا نخت». «برع املراقب فهو الوسطى مرص يف املعبد هذا ضيعة شئون
«طيبة» يف جنازي معبد أكرب حجم نصف يساوي بحجم تصميمه وضع الذي هو أنه
وبعد 58،١٩١٢-١٩١٣ سنة شتاء يف «ونلك» األثري الضئيلة دمنه عن كشف وقد الغربية.

«النزنج».59 األثري ا تامٍّ فحًصا فحصه ذلك
األرض حيث حتب» «نبحتربع-منتو الفرعون طريق نهاية عند املعبد هذا يقع
بعض املتأخرون األحجار قاطعو تركها التي العديدة الحجر قطع بني ومن الزراعية،
التي الحفائر نتائج من كان وقد والسادس، الخامس» «رعمسيس اسما عليها نقش قطع
تحمل كلها أساس»، «ودائع سبع عن يقل ال عما كشف أن الجهة هذه يف «النزنج» بها قام
أن يعتقد بقي «ونلك» األثري فإن الحقيقة، هذه من الرغم وعىل الرابع». «رعمسيس اسم
يف السبب ويرجع الخامس». «رعمسيس للفرعون بصدده نحن الذي الشاسع املعبد هذا
يف «كارنرفون» اللورد بها قام التي األعمال أن إىل الرابع» «رعمسيس إىل املعبد هذا نسبة
مسافة عىل الفرعون، هذا باسم ملعبد أساسوديعة عن الكشف إىل أدت قد الغربية «طيبة»
التي األساس ودائع «ونلك» األثري ويفرس عنه.60 نتحدَّث الذي املعبد من شماًال قريبة
يأتي: بما — «النزنج» واألثري هو عليها عثر التي وهي — الرابع» «لرعمسيس عليها عثر
أن الجائز من فإن باآلالف، توجد أن املحتمل من كان الصغرية األشياء هذه أن بما
من سنني بضع بعد القوم متناول يف كان الرابع» «رعمسيس باسم منها عظيًما عدًدا

.Winlock, Excavations at dier el Bahri p. 9 ff راجع: 58

Bull. Metr. Mus. Art. (New-York) Egypt Supplement May, 1917, p. 8 & Nov. راجع: 59

.1915 p. 6 ff
.Carnavon & Carter: Five Years’ Explorations pp. 9, 48 with Pls. XXX, XL راجع: 60
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عىل يصعب أنه والواقع معبده. إقامة يف الخامس» «رعمسيس خلفه بدأ عندما وفاته،
أقامه الذي الجنازي، ملعبده قطًعا استعمل قد الخامس» «رعمسيس أن يصدق أن اإلنسان
مغتصبًا الرابع» «رعمسيس عد إذا إال اللهم سلفه، اسم عليها منقوًشا لنفسه فعًال هو
عىل — املنتظر من كان وقد آنًفا). ذكرنا كما «شادل» يرجحه ما (وهذا والده من للملك
األثري أن والظاهر هو. باسمه منقوشة — قليلة ولو — قطع بعض نجد أن — األقل
«رعمسيس كان لقد الصدد: هذا يف يقول إذ هذا «ونلك» رأي عىل وافق قد «النزنج»
وإذا فقط. إتمامه يف استمرَّا قد خلفيه وأن املوقع، هذا يف العمل بدأ الذي هو إذن الرابع»
وهو لنفسه، األصل يف معبد إقامة يف رشع قد الرابع» «رعمسيس أن الجائز من كان
البقايا إىل يرجع ذلك يف السبب فإن الخامس»، «رعمسيس إىل فلبور» «ورقة تنسبه الذي
عىل يبَق لم أنه والظاهر املوقف. هذا يف فعًال الخامس» «رعمسيس باسم وجدت التي
املبنى هذا لريى — والسادس والخامس الرابع — الثالثة الرعامسة من واحد الحياة قيد
ولكن الجنازي. معبده يعده كان منهم كالٍّ أن املحتمل ومن النهائية. صورته يف الضخم
معبد إىل خاص بوجه تشري «فلبور» ورقة وأن الرأي، هذا يناقض أنه هنا نذكر أن يجب
من ذكرنا كما بذاتها قائمة تزال ال مؤسسة بوصفه الرابع» «رعمسيس للملك جنازي

قبل.
ذكر قد الرابع» «رعمسيس لوحة عن مقاله يف «كرستوف» أن إىل قبل من أرشنا وقد
«رعمسيس معبد عىل خاص بوجه وتنطبق عامة، تسمية هي الصدق» «مكان عبارة أن
(راجع املخربة املعبد هذا ملحقات عن بعد تكشف لم الحديثة الحفائر إن ويقول: الرابع»،
نعدل أن ينبغي أنه والظاهر (Robichon Varille Rev. Archeol. t. III, (1938) p. 99
«رعمسيس معبد أن القائلة (J. E. A. Vol. 24 p. 163) «جاردنر» األستاذ نظرية عن
أساس ودائع عن الهام الكشف من الرغم عىل إذ الرمسيوم. معبد بجوار يقع الرابع»
«مدينة يف وال البحري، الدير يف ال معبده يقم لم فإنه الرابع»، «رعمسيس طغراءات عليها
Carnarvon and Carter, Five Years, explorations at Thebes p. 48 (راجع هابو»
& Pl. XL; Lanzing Bulletin of Metropolitan Museum of Art Nov. 1935. The
Egyptian Expedition 1934-1935 p. 7–9 N. Holscher Medinit Fig. 79 Habu.

.(in Morgerland in helf 24 p. 7
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بالكأل أوًال خاصة الوسطى مرص يف الطيبي املعبد لهذا التابعة األمالك كانت وقد
خاصة حقول املعبد لهذا كان كما الجنازي. املعبد لهذا اململوكة الخاصباملاشية (§ 105)
هذه عنوان كتب وقد ،(§§ 187, 247) األبيض املاعز بطعام وكذلك الوسطى مرص يف
خبش منخرب «لرعمسيس السنني ماليني معبد ملك األبيض للماعز طعام كاآلتي: الفقرة
الرعاة أسماء ذكر ذلك وبعد «ديمة». بحرية جنوبي تقع كانت الضيعة وهذه آمون». مري
املعبد اسم فيها اخترص فقد ،٢٤٧ رقم الفقرة يف أما املاعز. برعي يقومون كانوا الذين
الخاصة العادية الفقرات يف أنه النظر يلفت ومما «آلمون».» السنني ماليني «معبد بعبارة
الكاهن سلطان تحت كانت حقوله أن من نجده ما (§§ 58, 122, 214 (راجع املعبد بهذا
نخت». «برع املراقب يد يف كانت الفعلية اإلدارة أن كما نخت»، «رعمسيس للكرنك األكرب

والسادس الخامس» «رعمسيس مقربة

«قرب الفرنسيون عليه أطلق وقد امللوك»،61 «وادي مقابر يف (٩) رقم القرب هذا يحمل
الثاني املمر يف الروح تقمص صورة لوجود االسم هذا عليه أطلق وقد األرواح»62 تقمص
من ذلك نتج وقد خطأ. ممنون» «قرب اإلنجليز عليه أطلق كما القرب. هذا ممرات من
يسمونه اليونان كان الذي الثالث» «أمنحتب لقب يحمل كان السادس» «رعمسيس أن
«ورس يلقب كان الذي الخامس»، «لرعمسيس األصل يف حفر قد كان القرب وهذا «ممنون».
رعمسيس «خلف أن والظاهر ١١٣٥ق.م، حوايل «آمون» محبوب نرع» سخرب رع ماعت
دفنه تويف فلما لنفسه، قربًا ليقيم املضطرب عرصه يف الفرصة أعوزته قد السادس»
عىل السادس» «رعمسيس باسم الخامس» «رعمسيس طغراء وغريوا سلفه، قرب يف الكهنة
بمدة السادس» «رعمسيس وفاة بعد نُهب قد كان القرب أن عىل األحوال وتدل الجدران.
إلخفائها الثاني» «أمنحتب مقربة إىل الفراعنة موميات لنقل الكهنة أتى وعندما وجيزة،
مرت املومية هذه وطول الخامس». «رعمسيس مومية إال يجدوا لم اللصوص أعني عن
مقربة يف ١٨٩٨ عام «لوريه» األستاذ قلنا كما عنها كشف وقد سنتيمرتًا. وسبعون وسبعة
الشكل، مستطيل الخشب من تابوت قعر يف مضطجعة وجدت وقد الثاني». «أمنحتب

.(Porter & Moss I, p. 9 ff) التايل. الكتاب يف تامة مراجع القارئ يجد 61

.Champ. Mon. CCLXXII; Champ Notices Desc. p. 494 راجع: 62
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حالها إىل أعادوها «آمون» كهنة أن غري بالجثة، وعبثوا فيه ما نهبوا قد اللصوص وكان
أنها عرف ومنها املومية، صدر عىل باملداد مكتوبة الفرعون طغراء بقايا ووجدت األوىل،
اتضح امللك هذا جسم عىل أجري الذي البحث إليه وصل ما وبقدر السادس». «لرعمسيس
كان الذي الرابع» «رعمسيس من سنٍّا أقل وهو تويف قد كان — التقريب وجه عىل — أنه
معدته وعىل وجهه عىل التي الطفح لطع وتدل عاًما. خمسني من أكثر العمر من يبلغ
مماته، قبل خرم قد كان األيرس صدغه عىل الذي والخرم الجدري. بمرض قىض قد أنه
ويمكن املرض، هذا من شفائه ألجل له أجريت قد كانت العملية هذه أن املحتمل ومن
بهذا للمصابني — هذا يومنا إىل — السودان يف الزنوج يجريها بالتي العملية هذه قرن
يف ووجدا الخشبي، السادس» «رعمسيس وتابوت هي املومية هذه نقلت وقد املرض.63
القرب كان وقد «لوريه». األستاذ عنه كشف عندما الحايل عرصنا يف «أمنحتب» مقربة

يأتي: ما جدرانه أحد عىل منقوًشا ووجد اإلغريقي العهد يف مفتوًحا

تقديره ولكن بها، وأعجب املقابر هذه شاهد قد األمايس» جيتس «هرمو إن
القرب هذا ويمتاز فحصه. عندما به اإلعجاب من أكثر كان هذا «ممنون» لقرب
األرسة عرص فن من جودة أقل فنه أن غري ممتاًزا، حفًظا محفوظة نقوشه بأن

ومناظر: نقوش من جدرانه عىل ما وصف وهاك عرشة. التاسعة

اإللهني حرضة يف امللك صورة اليسار عىل األول املمر دخول عند اإلنسان يشاهد
هذا تحت الخامس» «رعمسيس كتب وقد السفيل، العالم أهل أول و«أوزير» «حرمخيس»

التايل: اإلهداء املنظر

حيتني، األرضني يجعل ومن االنتصارات العظيم القوي، الثور العائش، «حور»
السنني الكثري الذهبي، «حور» املاليني وصاد القوة، عظيم اإللهتني، ومحبوب
باآلثار األرض ومالئ مرص، حامي الثالثينية، األعياد رب تاتنن» «بتاح مثل
ماعت «نب األرضني سيد البحري، والوجه القبيل الوجه ملك باسمه، العظيمة
خبشف «أمنحر التيجان رب ومحبوبه، جسده من رع» آمون-ابن رع-مري

أبديٍّا. «رع» مثل الحياة معطي أيون» حقا نرت الخامس رعمسيس

.Maspero, Guide, (1915) p. 404-5 راجع: 63
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إحصاء لهم صانًعا (دوات) السفيل العالم آلهة آلبائه أثره بمثابة القرب) (أي عمله لقد
«حور» لعرش عدة ثالثينية أعياًدا يمنحوا ولكي أسماؤهم ثانية تجدد لكي جديد من
.(L. D. III, Pl. 224 (راجع رسمديٍّا «رع» مثل قدميه تحت مملكة كل ويجعلوا األحياء،
سفينة اليسار عىل يشاهد ذلك وبعد للسالف. مماثل منظر يُرى املقابل الجدار وعىل
من األخرى الجهة يف أنها عىل لتدل مقلوبة عرشة االثنتي الليل ساعات بني الشمس
تشاهد الثاني املمر من األيمن الجدار وعىل عرشة. االثنتا النهار ساعات تشاهد كما العالم
سفينة تسيح املنظر هذا وفوق أشكال، ثمانية نحوه صاعًدا عرش عىل «أوزير» صورة
املقدسة، «حرمخيس» قردة تطارده رشيًرا كائنًا يمثل خنزير فيها صور وقد الشمس،
ويهزمهم يقابلهم الذين الشمس إله ألعداء عدة صور مثلث املقربة من الجزء هذا ويف

الليلية. سياحته خالل
أربعة، عمد عىل ترتكز حجرة أوًَّال اإلنسان فيدخل الثالث، املمر إىل ذلك بعد ننتقل
ويشاهد «أوزير»، أمام بخوًرا يحرق امللك لها اآلخر الباب عىل اإلنسان يشاهد وهنا
السماء). (إلهة «نوت» اإللهة بصورة السقف جىل وقد مختلفني، آلهة صورة العمد عىل
بالعالم الخاصني املجنحني الثعبانني —منظر أسفل إىل الحجرة هذه من ا ممتدٍّ — ويشاهد
ومن والسابع، السادس املمرين يف ذلك بعد اإلنسان ويمر الشمال. وعىل اليمني عىل السفيل
كتاب من والعرشون والخمسة املائة الفصل جدرانها عىل نُقش انتظار حجرة يدخل ثم
الدنيا. عالم يف شائًعا ارتكابها كان التي اآلثام كل من املتوىف فيه يتربأ الذي وهو املوتى
الفلكية والصور مهشم. تابوت وسطها ويف الدفن حجرة إىل اإلنسان يصل ذلك وبعد

عظيمة. أهمية ذات الحجرة هذه سقف عىل مثلت التي
جعل صورة يف الشمس إله فيها يقف التي الشمس سفينة مثلت األيمن الجدار وعىل
السفينة صورت وقد الغاربة). (الشمس كبش رأس وله املرشقة) الشمس يمثل (وهو
برأس منهما كل طائران كذلك ويشاهد أسدين. عىل محمولة السماء عرض يف سابحة
سياحتها، للشمسخالل يتعبدان — «با» للروح املرصي عند العادي الرمز وهو — إنسان
القرب هذا أن (ويالحظ املرشقة والشمس الغاربة، الشمس إلهني: يمثالن الروحان وهذان
Baedeker’s Egypt. 303; Weigall (راجع وقبطية)64 إغريقية نقوشكثرية عىل يحتوي

.(Guide p. 204

.Petrie, History III, p. 171, Daressy. Ostraca. Cat. Mus. N. 25189 راجع: 64
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الفرعون أن عليها جاء فقد القرب، هذا إقامة بداية تاريخ لنا تحدد «إسرتاكون» ولدينا
شهر يف العمل يبدأ أن بد ال وكان القرب، موقع حتى «طيبة» من الغربي الشاطئ إىل ذهب

الجهة. هذه65 إىل الفرعون وصول من الثاني اليوم يف بابه
«فلبور» ورقة من إال الفرعون هذا أرسة عن معلومات إلينا تصل لم الفرعون: أرسة

عايل».66 «حنت تدعى كانت زوجه العظيمة امللكة أن األول املتن من فنعلم اآلن، حتى
هذه عىل املرشف وكان البيضاء، ماعزها لرعي حقول لها كان أنه عىل املتن ويدل

«بنحيس». املراقب األطيان
يديرها ضيعة لها وكان «تورتنر»، تدعى الفرعون لهذا أخرى ملكة ذكر جاء وكذلك
الفرعون زوجات إحدى أنها واملحتمل امللكة، هذه عن شيئًا نعلم وال «كانفر» الكاهن
نساء زوجاته عدا للفرعون وكان .W. P. § Text 276 (101 ,14-15 (راجع الثانوية

هنا: بالذكر ونخص القطر من مختلفة أماكن يف خاصة وبيوت ضياع لهن

موظفني سلطان تحت أمالك ذات مؤسسات الحرم هذا لنساء وكان «منف»: حرم (١)
تحت كانت منها ضيعة أن نجد فمثًال بإدارتها، آخرين يكلفون — بدورهم — كانوا عظام
لهن نجد وكذلك (W. p. II § 38. 19, 10-11 (راجع «أطفيح» أي: «تبحو» عمدة سلطان

«حارداي». عمدة شئونها بإدارة كلف (Ibid 110. 43, 1-2 (راجع أخرى ضيعة
وكانت :(Ibid 39 (14-15) (راجع غراب) مدينة (كوم «مر-ور» يف املقيم الحرم (٢)
.(§ 111 (43, 5-6) (راجع «آمون» ماشية عىل املرشف سلطان تحت النسوة هؤالء ضيعة
آمون (أي «آمون» ماشية عىل املرشف واسم «بانحيس»، املراقب فكان بإدارتها املكلف أما
حقول سلطانه تحت كان أنه «فلبور» ورقة ذكرت وكذلك نخت». «رعمسيس هو رع)
من كثري بمالحظة مكلًفا املاشية عىل املرشف هذا نفس كان وقد ،(§ 277) «منف» حرم
يلقب: مرشف الجهة هذه لحرم كان وقد (Ibid § 191 (راجع األخرى املعابد أطيان

.(W. P. II, p. 193 (راجع «مر-ور» لحرم امللك حجرات عىل املرشف

.Petrie, History III, p. 171, Daressy. Ostraca. Cat. Mus. N. 25189 راجع: 65

.Willbour Pap. Text § 109 راجع: 66
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«رعمسيس الفرعون أوالد أسماء عن اآلن حتى اآلثار لنا تكشف لم الفرعون: أوالد
أسنحر «رعمسيس يدعى ملك ابن اسم هو الصدد هذا يف نعرفه ما وكل وبناته، الخامس»
فيما أصبح الذي هو أنه املحتمل من إن عنه: ويقال «فلبور»، ورقة يف ذكره جاء خبشف»،
عىل مساحتها تزيد ال لبعضحقول ملكيته بمناسبة ذكر وقد السادس». «رعمسيس بعد
كان أنه عىل األحوال شواهد وتدل بزراعتها، يقومون مزارعون له وكان «أرورا»، عرشين

.(Text A, Section II, 37, 4 (راجع لهم يؤجرها

وخارجه القطر أنحاء يف الباقية آثاره

الحصن تل

(راجع «جالسجو» متحف يف محفوظة اآلن وهي اسمه عليها الحجر من قطعة وجدت
.(Porter & Moss, IV, p. 61

السلسلة جبل

اآلن حتى باقية تزال ال لوحة الصخر يف الخامس» «رعمسيس نقش السلسلة جبل ويف
.(L. D. III, 223 b (راجع

الفرعون صور وتحته املجنح، الشمس قرص منها األعىل الجزء يف ويشاهد
رع»، «آمون لآللهة نرع) سخرب رع ماعت (ورس اسمه يقدم الخامس»، «رعمسيس
واإلله «بتاح» لإللهني ثم «طيبة» ثالوث يتألف ومنهم «خنسو» واإلله «موت» واإللهة

الشالل. رب «خنوم»
عىل إال يحتوي ال عادي نقش وهو أسطر، عرشة من يتألف متن املنظر هذا أسفل ويف
الخاصة النقوش يف الفراعنة لنا تركها التي النقوش كمعظم باأللقاب تفاخر كلها جمل

فيه: جاء ما بعض وهاك باإلهداء،

األفقني، مثل كلها األرض ييضء الذي الذهبي الجبل الطيب، اإلله يعيش
الشمس بن نرع» سخرب رع ماعت «ورس البحري والوجه القبيل الوجه ملك
يوميٍّا، «رع» مثل الحياة معطي «آمون» محبوب خبشف» أمنحر «رعمسيس
العدالة لهم عمل ألنه بحبه؛ حبور يف واآللهة إرشاقه، عند فرح يف كلهم والناس
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رع ماعت «ورس األرضني رب والده مثل واملفيد «رع»، مثل معه الذين لألحياء
ومن «آمون»، محبوب خبشف» أمنحر «رعمسيس التيجان رب نرع» سخرب

إلخ. … تتضاعف مشاريعه ومن مطمئنني، سباًعا الناس يجعل

القيس

يدير وكان الحالية) (القيس «ساكو» يف معبد له كان الفرعون هذا أن «فلبور» ورقة يف جاء
«رعمسيس بيت يسمى فكان نفسه املعبد أما «خنسو»، يدعى جندي املعبد هذا ضيعة

.(Willbour Pap. II, p. 157, § 274 (راجع «آمون» محبوب خبشف» أمنحر
وهي «بولونيا»،67 متحف يف اآلن محفوظة الفرعون لهذا صغرية مسلة وتوجد
الشمس. سفينة صورة منها الهرمي الجزء عىل رسم وقد الجريي، الحجر من مصنوعة
بعض وله هذا (B. Mus. 869 6–9) الربيطاني باملتحف مجيبة تماثيل عدة له يوجد كذلك
مجموعة ويف «إدواروز» مجموعة يف اسمه عليها كتب وقالئد صغرية وألواح جعارين

برتي».68 «فلندرز

بها املتعلقة والوثائق «نونخت» املواطنة وصية

(J. E. A. Vol. 31, p. 29 ff.)
القدامى، امللوك أحد عن التحدث عند أنه املحدثني املؤرخني معظم عند العادة جرت
ومبانيه، حروبه سيما ال العظيمة أعماله يذكروا أن بخاصة القديم املرصي التاريخ ويف
الناحية من فيه عاش الذي العهد حالة وعن عارصوه. الذين األفراد عن القليل ذكر مع
من يكشف لم أو الذكر، خامل كان عنه يكتب الذي الفرعون أن اتفق وإذا االجتماعية.
عهده عن يكتبوا ولم رسيًعا، مرٍّا وعرصه حياته تاريخ عىل مروا اليسري اليشء إال آثاره
الوثائق وجود من الرغم عىل زمنه، يف االجتماعية بالحياة مهتمني غري اليسري، النزر إال
الدنيا الطبقة وبخاصة القوم، حياة نواحي لبعض جلية صورة لنا تقدم التي الكثرية

.Ital. Photo 289-90 راجع: 67

.Petrie, Hist. III, p. 171 راجع: 68
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من وأهلها البالد عليه كانت ما مقدار عن يكشف الذي األصيل املحك الواقع يف هي التي
لدينا مثال وأكرب ومعامالتهم. معاشهم أحوال كذلك لنا وتوضح العيش، يف ضيق أو رخاء
القليل، إال شخصيٍّا عنه نعرف لم الذي الخامس»، «رعمسيس عهد هو النوع هذا من
االجتماعية الحياة عن صادقة صورة لنا تقدم عهده من إلينا وصلت التي الوثائق ولكن
فيما اليشء بعض فيها القول فصلنا التي «فلبور» ورقة الوثائق هذه وأهم عهده، يف
عن ببعض بعضها مرتبط أخرى وثائق سلسلة عىل بالعثور الحظ أسعدنا وقد سبق.
املواطنات من سيدة تركتها وصية طريق عن إلينا وصلت وقد العمال، من أرسة تاريخ
ارتباط لها أخرى أوراق بعض عىل عثر وقد الفرعون، هذا عهد يف عشن الالئي املرصيات،
علميٍّا تعليًقا عليها وعلق وترجمها «رشني»، األستاذ جمعها وقد لها، مكملة الوصية بهذه

قدمه. ورسوخ اطالعه سعة عىل يدل
املقابر حفر يف يشتغلون كانوا الذين والكتاب العمال أن املكان هذا غري يف ذكرنا
يف وتكراًرا مراًرا أسماؤهم تذكر كانت أرسهم أفراد وكذلك الحديثة، الدولة عهد يف امللكية
وعن حياتهم عن يشء معرفة علينا سهل مما الربدي، وإضمامات الهريوغليفية النقوش

الشخصية. أحوالهم تفاصيل
«نونخت» املواطنة موضوع يكون ويكاد قليلة، النوع هذا من التي واملوضوعات
جاء برديات أربع فلدينا الناحية، هذه من بابه يف فريًدا متاعها عن الحديث سنتناول التي
والرابعة تركته، الذي اإلرث موضوع يف التأكيد وجه عىل تبحث ثالث منها فيها؛ ذكرها
التي الحفائر يف الوثائق هذه من اثنتني عىل عثر وقد بعيد. حد إىل املوضوع نفس تتناول

الفرنسية. البعثة يد عىل ١٩٢٨ عام املدينة» «دير يف عملت
اآلن وهما سنني، بعدة ذلك بعد السوداء السوق يف بيعتا فقد األخريان الوثيقتان أما

جاردنر». «آلن السري حيازة يف
األوىل: الوثيقة نص وهاك

ملك جاللة عهد يف الخامس اليوم الفيضان، فصل من الرابع الشهر الثالثة، «السنة
رب «رع» بن نرع» سخرب رع ماعت «ورس األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه

رسمديٍّا. الحياة معطي آمون) مري خبشف أمنحر (رعمسيس «آتوم» مثل التيجان
املواطنة لسان عىل متاعها عن إعالن (٥ سطر ١ (العمود عمل قد اليوم هذا يف

أسماؤهم: اآلتية املحكمة أعضاء أمام «نونخت»
قرب كاتب (٣) خعو» «أنحور العمال رئيس (٢) «نخمموت» العمال رئيس (١)
«تلمونت» العامل (٦) «أمنحتب» الرسام (٥) «حوررشي» الكاتب (٤) «أمننخت» امللك
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«ورسحات» العامل (١٠ سطر ١ (العمود (٩) «بنتاور» والرسام (٨) «تا» والعامل (٧)
املركز وضابط (١٢) «أمنبحعبي» العامل (١١) «نبنفر» (١٥ سطر ١) العامل (١٠)
«خنسو» بن «نبنفر» والعامل (١٤) موىس» «رع املركز وضابط (١٣) «أمننخت»
أرض من حرة امرأة فإني عني أما نونخت): املواطنة (أي قالت وقد (١ سطر ٢)
ملثل عادة يفعل كما يشء كل من وأعطيتهم هؤالء، الستة خدامكم69 ربيت وقد الفرعون،
جهتي من إنهم وانظر (٢ ،٥) عجوًزا أصبحت لقد انظر؛ ولكن منزلتهم؛ يف الذين أولئك
يعطني لم من ولكن متاعي، من سأعطيه ساعدني قد منهم واحد أي وإن بي، يعتنوا لم

«.(١ سطر ٣) (شيئًا) متاعي من أهبه فلن
العامل (١) متاعها): من (شيئًا وهبتهم الذين والنساء العمال بأسماء قائمة
(؟) خاصة مكافأة بصفة أعطيته لقد وقالت: خبشف». «قنحر العامل (٢) «ماينختف»
٣ و(العمود (٣) الحنطة، من حقائب عرش زمالئه، عن زيادة الربنز من غسيل طست
نختي». «منعت واملواطنة (٥) «ورسنخت» واملواطنة (٤) «أمننخت» العامل (٥ سطر
الحنطة ويبة عدا ملكي تقسيم يف نصيبها ستأخذ نختي»: «منعت املواطنة عن وقالت
عدا ما وكذلك «ورس-نختي»، املواطنة وكذلك الذكور، الثالثة أوالدي إياي أعطاها التي

الكيفية. بنفس إياي أعطوه الذي السمن «هن»
ثلثي تقسيم يف نصيبًا يأخذوا لن إنهم عنهم: قالت الذين األوالد بأسماء قائمة (١ ،٤)
فإنهم بوالدهم، الخاصني الثلثني يف وأما زوجها) وبني بينها التي الرتكة يف الثلث (أي
(٣) نختي» «منعت املواطنة (٥ و(٤، (٢) «نفرحتب» العامل (١) نصيبهم سيأخذون
يشرتكوا لن فإنهم هؤالء األربعة أوالدي وأما «خعنوب». املواطنة (٤) «حنيش» املواطنة
من وأمالكه (١٠ سطر ٤) زوجي خبشف» «قنحر للكاتب متاع وأي ملكي. تقسيم يف
لهم فليس زوجي مع باالشرتاك جمعتها التي الحنطة وويبة هذا، والدي ومخزن األرض
متاع قسمة يف نصيب لهم فسيكون هؤالء الثمانية أوالدي أما .(١ سطر ٥) فيها نصيب

واحد. تقسيم يف والدهم
التي «خا» آلة وكذلك لنفسه، خبًزا بها ليشرتي إياه أعطيتها التي غاليتي عن أما
ثمنه الذي واملنقر دبنات، سبع ثمنها التي «إرر» واآلنية (٥ سطر ٥) دبنات سبع ثمنها

فالن خدامك فيقال: اسمه عن فرد يسأل عندما الدنيا الطبقة بني اآلن حتى يستعمل التعبري هذا 69

فالنة. خادمتك أو
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لن ذلك وعىل له، نصيب مقام ستقوم فإنها دبنًا، أربعون مجموعه ما أي دبنات، ست
(وأخواته). إلخوته ملًكا سيكون ذلك بل آخر، نحاس أي أخذ يف يشرتك

يأتي): ما أخرى بيد كتب (ثم دخوله املحظور امللك قرب كاتب «أمننخت» كتبه
الشهر. من عرش السابع اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر الرابعة، «السنة
أما قائلني: للمحكمة ثانية وأوالده (١٠ سطر ٥) «خعمنون» العامل تقدم اليوم هذا يف
أمرت كما تماًما ستنفذ فإنها بعقارها، خاصة «نونخت» املواطنة عملتها التي الكتابات
إذا قائًال: امللك) (أي بالسيد يمينًا أقسم وقد فيه، نصيبًا «نفرحتب» العامل يأخذ فلن به،
وحرمانه جلدة مائة لعقاب عرضة يكون عندئذ فإنه ثانية، له بادعائي تعهدي نقضت

أمالكه.»
«نخمموت»، العمال ورئيس «خعو» العمال رئيس أمام (١ سطر ٦) (الشهود):
«نخت بن «بنتاور» املركز وضابط موىس» «رع املركز وضابط «حوررشي»، امللك وكاتب

مني».
عن «نونخت» املواطنة عملتها اعرتاف حجة الورقة): ظاهر عىل الذي (العنوان

(؟). عقارهم70
دير يف وجدتا الربدي، من صغريتان قطعتان فهما والثالثة الثانية الوثيقتان أما
يف إال واحدة ومحتوياتهما واحد بخط تكتبا ولم واحد وحجمهما ،١٩٢٨ عام املدينة
متوازيني عمودين يف ترجمتهما سنضع ذلك وعىل الكتابة، يف مختلفة روايات بعض

للموازنة.

الثالثة الوثيقة الثانية الوثيقة
والدتنا أمتعة تقسيم قائمة والدتنا أمتعة تقسيم قائمة

واحًدا طاحون حجر «أمننخت» أعطي واحًدا طاحون حجَر «أمننخت» أعطي
واحًدا طاحون حجر نختي» «ورس أعطيت واحًدا طاحون حجر نختي» «ورس أعطيت

واحًدا «إقر» أثاث «منعتنختي» أعطيت واحًدا «إقر» أثاث «منعتنختي» أعطيت
واحًدا «إقر» أثاث خبشف» «قنحر أعطي واحًدا «إقر» أثاث خبشف» «قنحر أعطي

ألوالدها. يئول الذي العقار تقصد أنها يحتمل 70
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الثالثة الوثيقة الثانية الوثيقة
والدتنا أمتعة تقسيم قائمة والدتنا أمتعة تقسيم قائمة

صندوًقا «ماينختف» أعطي صندوًقا «ماينختف» أعطي
أخرى قسمة ثانيًا … … … … … …

هاونًا «منعتنختي» أعطيت هاونًا «منعتنختي» أعطيت
هاونًا «أمننخت» أعطي هاونًا «أمننخت» أعطي

هاونًا خبشف» «قنحر أعطي هاونًا خبشف» «قنحر أعطي
… … … … … … هاونًا «نبنخت» أعطي

(؟) خشب صندوق «ماينختف» أعطي خشب صندوق «ماينختف» أعطي
هاونًا نختي» «ورس أعطي … … … … … …

أخرى قسمة ثانيًا … … … … … …
(؟) واحًدا قفًصا «أمننخت» أعطي (؟) واحًدا قفًصا «أمننخت» أعطي

(قفص) تب» «منتختي أعطيت (قفص) تب» «منتختي أعطيت
ماست سيقان خبشف» «قنحر أعطي ماست سيقان خبشف» «قنحر أعطي

واحًدا كرتًا «ماينختف» أعطي واحًدا كرتًا «ماينختف» أعطي
سلة نختي» «ورس أعطيت سلة نختي» «ورس أعطيت
أخرى قسمة ثانية مرة … … … … … …

الورقة ظهر … … … … … …
واحًدا مكياًال «منعتنختي» أعطيت واحًدا مكياًال «منعتنختي» أعطيت

زحافة خبشف» «قنحر أعطي زحافة خبشف» «قنحر أعطي
واحدة زحافة «ماينختف» أعطي واحدة زحافة «ماينختف» أعطي

أخرى قسمة ثانية مرة … … … … … …
واحًدا ماستًا خبشف» «قنحر أعطي واحًدا ماستًا خبشف» «قنحر أعطي

(؟) عب من (؟) عب من
حتب من واحدًة ساًقا «أمننخت» أعطي حتب من واحدًة ساًقا «أمننخت» أعطي
وهاونًا واحدة سلة نختي» «ورس أعطيت وهاونًا واحدة سلة نختي» «ورس أعطيت
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الثالثة الوثيقة الثانية الوثيقة
والدتنا أمتعة تقسيم قائمة والدتنا أمتعة تقسيم قائمة

واحًدا «خًدا» «منعتنختي» أعطيت واحًدا خًدا «منعتنختي» أعطيت
الحجر من صندوًقا «ماينختف» أعطي الحجر من صندوًقا «ماينختف» أعطي

أخرى قسمة ثانية مرة … … … … … …
(؟) قدم مسند خبشف» «قنحر أعطي … … … … … …
(؟) قدم مسند «منعتنختي» أعطيت … … … … … …
(؟) قدم مسند «ورسنختي» أعطيت … … … … … …

العامل أمام «خعمنون» العامل وضعه بيان النص: وهاك الرابعة الوثيقة
«أمنخت» والعامل «نفرحتب» والعامل «حرنفر» والعامل «قداختف» والعامل «أني-نخت»
يزن الذي هذا الغسيل» «طست سأعطي انظر، «خنسو»: والعامل «ماينختف» والعامل
ولن ابنة أو ابن يتنازعه ولن خبشف» «قنحر ملك وسيكون النحاس، من دبنًا عرش ثالثة
فصل من الثالث الشهر الثالثة، السنة قسمة. أية تتضمنه لم ألنه ذلك؛ يف شهادته تسمع

الشهر. من العارش اليوم الفيضان،
أعطيته الذي الغسيل» «طست عن أما يأتي: ما «خعمنون» العامل قرر اليوم هذا يف
زوج وال ابنة، أو ابن يتنازعه ولن له، ملًكا سيكون فإنه (؟) ابنه خبشف» «قنحر العامل

املستقبل. يف شهادته تسمع لن وكذلك «فن»
والعامل «قداختف» والعامل نخت» «أني العامل أمام (؟) اليوم هذا يف التسليم
«خعمنون» والعامل «أمننخت»، والعامل «نفرحتب»، والعامل «خنسو» والعامل «نبخت»
أن وبعد حقيبة. أرباع وثالثة حقيبتني سأعطيه أعلن: قد خبشف» «قنحر والعامل نفسه،
غلة الدخل هذا عىل استوليت إذا الفرعون وبحياة «آمون» بحياة قائًال: بالسيد يمينًا حلف
العامل النعال من زوجني وسأعطي ملكي، (؟) املكافأة هذه سيأخذان فإنهما والدي، من
وهي كتبوها، التي الكبابات ثمن لدفع «ماينختف» العامل صندوًقا وسأعطي «أمتنحت»

والدهم. بتنازل الخاصة
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قيمتها إىل منها لنصل بالرشح وسنتناولها حرفيٍّا، األربع الوثائق نص هو هذا
البالد. تاريخ من املظلم العهد هذا يف التاريخية

كما الخامس» «رعمسيس عهد إىل يرجع «نونخت» املواطنة موضوع أن والواقع
يف التي الوثائق مجموعة إىل بإضافته نرحب جديًدا مورًدا تعد األوىل والوثيقة ذكرنا.
القديمة.71 الدولة عهد من واحدة إال منها لدينا ليس التي بالوصايا الخاصة متناولنا
الحديثة الدولة عهد من فقط وثيقتان لدينا يوجد كما الوسطى.72 الدولة عهد من وأخرى
الويص يكتبها التي الحديثة الوصايا تخالف وهي — تبحثها التي والوصية اآلن.73 حتى
تحتوي مثلها وهي القانونية، املرصية الوثائق كل غرار عىل ُكتبت قد — يمضيها التي أو
محرتف كاتب يكتبه ثم الشهود، أو املحكمة أمام املويص به ينطق شفوي اعرتاف عىل
صحة الوثيقة عىل تضفي التي هي فقط املكتوبة الكلمة تكن لم ذلك وعىل وثيقة. يف
واقعية. حادثة بوصفه بعد فيما يدون كان الذي الشفوي االعرتاف ولكنه رشعيتها،
عرششخًصا أربعة من تتألف بالوصية الخاص اإلعالن أمامها حدث التي املحكمة وكانت
وستة ورسامان، وكاتبان، العمال، رؤساء من اثنان الفرعون، مقربة يف يعملون كلهم
كان تأليفها أن يحتمل ولكن صغرية، املحكمة هذه كانت وقد مركز. وضاِبَطا عمال،

موضوعها. مع يتناسب
ثالثة أذاعه الذي السب قضية مثل الهامة، العامة باألمور الخاصة القضايا يف أما
فإنها الثاني»، «سيتي الفرعون سب قد «حاي» العمال رئيس أن لدرجة وامرأة عمال
املحكمة كانت هذه السب قضية ويف بصددها. نحن التي تلك من أكرب محكمة أمام نُظرت
اسم ذُكر بسيًطا عامًال عرش أحد ومن «بنب»، املسمى الثاني العمال رئيس من تتألف
ذُكرا اللذان العمال ورئيسا (A.S. XXVII, 200–5 op. Cit. 204 (راجع منهم واحد كل
بالسنة املؤرخة وهي بعد، تنرش لم التي تورين» «ورقة يف نجدهما «نونخت» وصية يف
بالدير ٣٥٩ رقم القرب صاحب هو خعوي» و«أنحور «رعمسيسالرابع». عهد من السادسة

Excavation At Giza 1930-(1931) Pl. «وبمنفرت». وصية للمؤلف القديمة الدولة عن راجع 71

.Facing p. 190 & Pls. 74–6
.Pap. Kahun Pls. 11–13 راجع: 72

Stela of Senimose Urk IV, 1065–70 Thotmes III, & Ostraca Dier el Medieneh. راجع: 73

.Cat. 108 (Stey)
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«أنحور كان وقد (J. E. A. Vol. 31 p.43 (راجع سبق فيما عنه تحدثنا وقد — البحري
الثالث»، «رعمسيس حكم من األخري العهد منذ العمال» «رئيس وظيفة يشغل خعوي»
وقد التاسع». «رعمسيس عهد أوائل يف كان ذلك أن ويحتمل موىس»، «حور ابنه خلفه ثم
وكان «خنسو»، العمال رئيس ابن كان أنه نعلم الذي «نخمموت» الوظيفة يف زميله كان
إىل — يظن ما عىل — يرجع املحكمة أعضاء قائمة يف أوًال كتابته يف والسبب منه أصغر
كان حني يف الفرعون، عمال طائفة من األيمن بالجانب املكلف العمال رئيس كان أنه
كانت األفضلية أن عىل األحوال شواهد وتدل خعوي». «أنحور إدارة تحت األيرس الجانب
والعرشين الرابع العام يف خعوي» «أنحور كان وقد األمور. هذه مثل يف األيمن للجانب
والد «خنسو» هو يزال ال اآلخر الرئيس كان وقد الخدمة، يف الثالث» «رعمسيس حكم من
بسنوات خعوي» «أنحور موت بعد األيمن الجانب رئيس يزال ال كان الذي «نخمموت»
«رعمسيس حكم من عرشة السادسة السنة يف وظيفته أعمال يبارش يزال ال وكان عدة،
واملحاكمات امللكية، املقابر يف وقعت التي الرسقات يف عظيمة وكانصاحبشهرة التاسع»،

الرسقة.74 هذه أعقاب يف أتت التي
مقربة كتبة أرسة إىل ينسبان واالبن األب أي رشي»، و«حور «أمننخت» والكاتبان
أما ج٧). القديمة مرص (راجع وإسرتاكا برديات عدة يف مذكورين صادفناهما وقد امللك،
«رعمسيس عهد من عرشة السادسة السنة يف امللك لقرب كاتبًا ُعني قد فكان «أمننخت»
اللذان هما آخر كاتب ومعه رشي»، «حور كان وقد يُعرف. لم موته تاريخ أن غري الثالث»
من عرشة السادسة السنة يف امللكية الجبانة يف وقعت التي بالرسقة «طيبة» عمدة اتهما
السنة يف أول» «رسام وظيفة إىل «أمنحتب» الرسام َي ُرقِّ وقد التاسع». «رعمسيس عهد

التاسع». «رعمسيس حكم من عرشة السابعة
ذكرهم جاء فقد «خنسو»، بن و«ونبنفر» و«أمنحعبي» و«تا» «تلمونت» العمال أما
J. E. A. (راجع العرشين األرسة من األول النصف إىل تاريخها يرجع مختلفة وثائق يف

.(Vol. 31 p. 43 Note. 5
السبب ويرجع اسمه، تحقيق يمكن فلم الورقة يف ذكره جاء الذي اآلخر «نبنفر» أما

العهد. ذلك يف االسم هذا شيوع كثرة إىل ذلك يف

.Botti & Peet Giornali 10, 2 راجع: 74
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عمل أي يف نعرف ال أننا غري اثنني، — يظهر ما عىل — املراكز ضباط عدد وكان
— الظن أغلب يف — يذكرا لم األوىل الوثيقة يف ذكرا اللذان واالثنان ينحرصنشاطهم، كان

اآلن. حتى منشور متن أي يف
االسم ومعنى «نونخت» السيدة وهي الوثيقة، يف الرئيسية الشخصية إىل اآلن نعود
كل الوقت هذا يف تُعطاه كانت لقب وهو «املواطنة» لقب تحمل وكانت منترصة»، «طيبة
الخاصة الوثيقة افتتحت وقد رقيقة. تكن فلم ذلك وعىل أحد، خدمة يف ليست حرة امرأة
حق يعطيها ألنه أهمية؛ الترصيح لهذا كان أنه والظاهر حرة» امرأة «إنها بقولها: بها

أمالكها. يف الترصف
أنها األمر أول من نعرف أن دون متاعها عن فيها نزلت التي وصيتها فهم يمكن ولن
األول زوجها من يكونوا لم الوصية يف ذكرهم جاء الذين األوالد وأن مرتني، تزوجت قد
الحقيقة وهذه «خعمنوت»، العامل الثاني زوجها من كانوا بل خبشف»، «قنحر الكاتب
املحكمة الن رضوريٍّا؛ أمًرا يكن لم ذلك أن غري نفسها، الوصية يف تماًما موضحة ليست
يعرفون أعضاؤها كان أمالكها عن بنزولها قانونيٍّا اعرتاًفا «نونخت» أمامها اعرتفت التي

تامة. معرفة األرسة عالقة
لسانها عىل جاء كما «نونخت»، املواطنة زوج كان خبشف» «قنحر أن يف نزاع وال
يحمل الذي الكاتب هو يكون أن إال يمكن وال (٩ ،٤ سطر ص١ (راجع الوثيقة يف هي
حكم.75 من الثاني النصف يف امللك مقربة يف بالعمل يقوم كان الذي وهو االسم، هذا

أخالفه. حكم يف وكذلك «مرنبتاح»، عهد يف وثانيًا الثاني»، «رعمسيس
عىل بقي قد فعًال كان وإذا الثالث»، «رعمسيس عهد يف عاش قد كان إذا نعلم وال
عاش قد كان إذا ولكن حكمه، يف حياته امتدت سنة أي إىل نعلم فال عهده يف الحياة قيد
يرجع التي من متناولنا يف التي الوثائق يف يذكر تجعله أهميته فإن الفرعون هذا عهد يف
هذا سني أواخر يف تويف قد إنه نقول أن إمكاننا يف فإن ذلك وعىل حكمه. أواخر إىل عهدها

تقريبًا. الفرعون
حقها من فكان العهد؛ هذا يف الشيخوخة سن بلغت قد كانت «نونخت» أن بد وال
عندما الالزم باملتاع وجهزتهم ربتهم الذين الثمانية أوالدها من املساعدة بعض تنتظر أن
«هرودوت»76 قاله ما فإن ذلك وعىل ألنفسهم. بيوتًا ويؤسسوا ليتزوجوا والديهم بيت تركوا

.Cerny. Ostraca, Cat. Gen. Index p. 118 راجع: 75

.Herodot. II, § 35 راجع: 76
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جهة من — ولكن أرادوا. إذا املسنني والديهم إعالة يف أحراًرا كانوا األبناء أن من صحيح،
عىل — يكن لم القول هذا أن الجائز ومن الواجب، بهذا يقمن أن البنات عىل كان — أخرى
تظهر «نونخت» وصية فإن أمر من يكن ومهما الرعامسة. عهد من املفعول نافذ — األقل
يعاملونها كانوا أنهم عىل تدل إذ الوصية، يف ترصفها عىل أثرت قد أوالدها معاملة أن
أن فيها نجد إذ (J. E. A XXVI, 23 ff (راجع «التبني» ورقة يف جاء كما حسنة، معاملة

طيبة. معاملة والديهم يعاملون كانوا األدعياء األبناء
أوالدها قدمت قد — حرة امرأة أنها من الرغم عىل — «نونخت» نجد أن الغريب ومن
(باك) مرصية كلمة استعملت قد هذا بعملها وهي خدامكم»، «هؤالء بأنهم املحكمة إىل
يكون أن الحرة املرأة من املنتظر كان وقد «عبد» عىل وأحيانًا تابع، شخص عىل تدل التي
بأنهم أوالدها تصف أن إال تقصد ال كانت «نونخت» أن يحتمل ولكن مثلها، أحراًرا أوالدها
هنا» «الخادم عبارة تستعمل كما املحكمة، يف الجالسني السلطة لرجال املطيعون الخدم
حتى شائًعا االستعمال هذا يزال وال القديم، املرصي التعبري يف الخطاب كاتب عىل للداللة
شخص يقدم عندما أو فالن» املطيع. «خادمكم عبارة تكتب إذا الخطابات، ختام يف اآلن

وهكذا. فالن، خادمك له: فيقول آلخر نفسه متواضع
و«أمننخت» خبشف» و«قنحر «ماينختف» وهم: ذكور أربعة أوالدها بني من وكان
و«خعنوب». و«حنشني» و«ومنعتنختي» نختي» «ورس هن: بنات وأربع و«نفرحتب»،

صعوبة فجأة تظهر ولكن الوصية، ألفاظ يف فيه تعقد ال يشء كل أن يظهر هنا وإىل
الثلثني من يرثون العاقني األوالد بأن (٣ سطر (ويقعيفص٤ اعرتاف«نونخت» بعد جاءت
خبشف»، «قنخر الكاتب من يرثون ال أنهم نقرأ بأسطر ذلك وبعد بوالدهم. الخاصني
ليس خبشف» «قنحر الكاتب أن — صحيًحا املتن كان إذا — الحال بطبيعة نفهم ثم ومن
األوالد نجد حيث إلخ) … ٩ ،٥ ،١ (راجع األول املتن عبارة يف جاء ما ذلك ويؤكد والدهم.
يكون أن إذن بد وال «خعمنون»، أوالد بوصفهم املحكمة عىل يرتددون متأخر تاريخ يف
كان ١

٣ + ٢
٣ ترتيب أن نجد (٣ سطر ص٤ ١) الوثيقة يف وكذلك والدهم. هذا «خعمنون»

الثاني». «نونخت بزواج خاًصا
دقيًقا، فحًصا الربدية فحص بعد عليها عثرنا قد هنا إليها وصلنا التي والحقائق
بوثيقتني دعمت قد تكن لم إذا الشك حولها يحوم أن املمكن من كان فإنه ذلك ومع

كلية. مختلف طابع ذواتي أخريني
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املستدير األعىل الجزء ففي الربيطاني».77 «املتحف يف لوحة الوثيقتني هاتني وأوىل
راكع رجل اللوحة من األسفل الجزء يف لها يتعبد «حتحور» البقرة مثلت اللوحة هذه من
هو وأنه ومستقيم، ممتاز بأنه فيه وصف طويل نقش وحوله اليسار، نحو متجه وهو
ووالده أبديٍّا، املربأ خبشف» «قنحر الصدق مكان خادم كلها، اآللهة أشكال صنع الذي
املربأ. «كامبيتاح» … وابنه «تانفرت»، البيت ربة وأخته «خعمنون» الصدق مكان خادم
ابنه هما. آخرين ابنني سبق ما إىل يضيف وجسمها اللوحة قمة بني الذي والجزء
سطر يف ذكر خبشف» «قنحر صورة وأمام املربأ. «أمنمحاب» وابنه املربأ، «نبسوتي»
مكان له يكن لم الذي — خبشف» «قنحر والده واسم املربأة. «نونخت» (؟) ابنتها عمودي
منها األعىل الجزء يف أضيف قد — اللوحة من الرئييس الجزء يف التي العمودية األسطر يف

«نونخت». «آمون» مغنية أمه بأنها «نونخت» وصفت وقد اإللهة، يمني عىل
نقوش ثالثة عززته وقد ،٨٠٣ رقم الصخر عىل الذي النقش فهي األخرى الوثيقة أما

يأتي: ما عليها جاء وقد معه.78 موحدة تكون تكاد أخرى

املربأ. خبشف» «قنحر الحسنة املقابلة رب رع»، «آلمون املطهر الكاهن (١)
املربأ. «أمننخت» وابنه (٢)
املربأ. «كامبيبتاح» ابنه (٣)
املربأ. «نبسوتي» وابنه (٤)

املربأ. بحعبي» «بتاح ابنه (٥)
املربأ. «خعمنون» الصدق مكان خادم والده (٦)

رقم الربيطاني» «املتحف لوحة عىل ذكره جاء الذي خبشف» «قنحر أن يف شك وال
أسماء توحيد من ذلك عىل أدل وال الصخور، نقوش عىل ذكر الذي الرجل نفس هو ٢٧٨
أن حني عىل والنقش، اللوحة من كل يف و«نبسوتي» و«كامبيبتاح» «أمننخت» األبناء
التي ابنته وكذلك «أمنمحب» وأما الصخر، عىل الذي النقش يف فقط ذكر قد «بحعبي»

اللوحة. عىل فقط ذُكرا فقد «نونخت»، تدعى

.J. E. A. Vol. 31, p. 45, Note 2 § p. 46 راجع: 77

Spiegelberg, Aegyptische und Andere Graffiti aus der Thebanischen Nekropolis, راجع: 78

.No. 830, 868, 869 b
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لوحة وتذكر «خعمنون»، ابن كان خبشف» «قنحر أن نجد كلها الوثائق هذه ومن
خبشف» «قنحر أن كذلك الوصية يف كان وملا أمه. هي «نونخت» أن الربيطاني» «املتحف
كان بد ال «خعمنون» أن هو ذلك من املمكن االستنباط فإن «نونخت»، أبناء أحد كان
بأنه خبشف» «قنحر الكاتب تذكر حال أية عىل نفسها هي كانت وملا «نرنخت». زوج
معروًفا كان أنه تعتقد كانت أمر وهو الثاني، زوجها بد ال كان «خعمنون» فإن زوجها،
وليس تذكره. حتى الهامة األمور من ذلك تَر فلم املحكمة، أعضاء ذلك يف بما إنسان لكل
بل عامًال، بوصفه الصخر نقش عىل خبشف» «قنحر يذكر أال الخطرية املتناقضات من
نفسه، الوقت يف مطهًرا كاهنًا يكون أن من يمنع ال عامًال كونه ألن مطهر؛ كاهن بأنه ذُكر
حرفة واتخذ طهر قد ديني غري رجل عىل يطلق األحيان غالب يف كان مطهر» «كاهن فلقب
يف املقدس القارب يحملون كانوا الذين مع عادة يحدث ذلك وكان مؤقتة، مهنة الكهانة
ملن وإنه بشيخ، ليس وهو فالن؛ الشيخ أيامنا: يف يقال كما الدينية واألحفال األعياد أثناء
بن خبشف» «بقنحر الخاص ٨٠٣ رقم الصخر عىل الذي النقش أن الالذعة املالحظات
«قنحر الصدق مكان كاتب كتبه منه، أقدم هرياطيقي نقش فوق نقش قد «خعمنون»
الكاتب اسم مع بالتأكيد موحد هنا اسمه ذكر الذي والكاتب «بنحتي»، بن خبشف»
الذي «نونخت» بن خبشف» «قنحر «محو» أن عىل األول. «نونخت» زوج خبشف» «قنحر
أن الرضوري من وليس قصد، غري من يكن لم األول أمه زوج السم الثاني زوجها من
خبشف» «قنحر الكاتب تركها قد كريمة لذكرى برهان الواقع يف إنه بل عليه حاقًدا يكون
الزوج اسم توحيد أن عىل األول. زوجها اسم يحمل «نونخت» أوالد أعز جعلت األرسة يف
األبناء تجد أن النادر من ألنه وذلك ابنه؛ أنه عىل يدل ال خبشف» «قنحر االبن باسم األول
عىل دليل لدينا وليس أجدادهم. بأسماء يسمون الغالب يف كانوا بل آبائهم، بأسماء يسمون
يمكننا السابقة املعلومات ومن خبشف». «قنحر للكاتب حفيًدا كان خبشف» «قنحر أن
النساء أسماء عىل تدل التي واإلشارة األرسة. لهذه األنساب شجرة — بثقة — نضع أن

.(⋆) هي فيها
يف ذكروا الذين «نونخت»، أوالد أن إلثبات إضايف برهان إىل حاجة يف كنا وإذا
الذي األحالم كتاب إمضاء فلدينا «خعمنون»، الثاني زوجها من كانوا األخرية وصيتها
«خعمنون» بن «أمنخت» الكاتب «عمله فيها: جاء «شسرتبيتي»،79 أوراق مجموعة يف وجد

.P. Chester Beatty, III rt. 10, 20–3 in Hierat. Pap. Brit. Mus. Pl. 8 with p. 8 راجع: 79
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الكاتب «قنحر خبشف» تزوج من «نونخت» = ثم تزوجت «بخعمنون» (الزوج الثاني)

«أمننخت»

«كامبيبتاح»

«نبسوتي»

«بتاح بيحعبي»

«أمنمحب»

«نونخت»

(الزوج األول)

(٭)

(٭)(٭)

(٭)

ماينختفأمننختتنفر = قنحر خبشف

أوالدهما:

ورسنختي
(٭)

منعتنختي
(٭)(٭)
خعنوبحنيش نفرحتب

وهؤالء الثالثة حرموا اHIاث

ثالثة هنا فلدينا «… «بما» والكاتب خبشف» «قنحر والنجار «نفرحتب» النجار وأخو
أوالد مثل األسماء نفس يحملون وهم «خعمنون»، بن «أمننخت» يدعى منهم األول إخوة:
ذكروا ممن اثنني كون أن عىل «ماينختف»؛ هو املهشم االسم أن املحتمل ومن «نونخت»؛
بعائق ليس «نجار» لقب يحمالن آخرين اثنني وأن كاتب، لقب يحمالن اإلمضاءات يف
يمكن بل املحرتف، الكاتب هنا يعني أال يجوز «كاتب» لقب ألن األسماء؛ هذه توحيد يف
تسمية أنه يظهر القوم هؤالء بني «نجار» لقب أن كما الكتابة. معرفة فقط يعني أن

امللك». قرب طائفة «رجال ألشخاصضمن
األول الجزء ففي جزأين، من يتألف وصيتها يف «نونخت» لنا قدمته الذي والبيان
يف أعالوها الذين أولئك أوالدها من فقط تورث أن عىل عزمها أعلنت أن بعد نجدها،
«ماينختف» هم: وهؤالء يرثوها، أن أرادت الذين أولئك باالسم عددت قد شيخوختها،
الوصية من الثاني الجزء ويف و«منعتنختي»؛ و«ورسنختي» و«أمننخت» خبشف» و«قنحر
و«منعتنختي» «نفرحتب» هم: وهؤالء اإلرث، عن أبعدتهم الذين أوالدها أسماء لنا ذكرت

«خغنب». ثم و«حنشني»
«نونخت». وصية جزأَْي يف ظهرت قد «منعتنختي» أن نالحظ ثم ومن
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أن وذلك نفسها، الوصية من ظاهر (٨–١١ ،٣ ،١ (راجع ذلك يف والسبب
و«هن» الغلة ويبة وراثة من تحرم كانت بل أمها، متاع من ترث ال كانت «منعتنختي»
خبشف» و«قنحر «ماينختف» البارون أوالدها إياهما أعطاها اللذان وهما السمن، من
فيما «نونخت» عنها تقول التي هي هنا الغلة وويبة «ورسنختي». وابنتها و«أمننخت»
تأخذ كانت أنها هنا نتخيل أن بد وال وزوجها، هي تجمعها كانت أنها الوصية يف بعد
الثاني الزوج أن عىل األحوال شواهد وتدل ويبة؛ ربع البارين أوالدها من ولد كل من
أي: «هنًا» تبلغ قليلة كمية تعادل والويبة الغلة، هذه من معها يستفيد كان الذي هو
حقيبة، ربع وتعادل يسري بمقدار جالونات أربعة من أقل أي لرتًا، عرش ثمانية حوايل
عىل أعطيت تكن لم الويبة وهذه «فلبور». ورقة عىل التحدث عند قبل من ذلك ذكرنا كما
ملن وإنه السمن؛ و«هن» هي معينًا شهريٍّا مرتبًا كانت بل فقط، واحدة مرة التأكيد وجه
السمن من و«هنًا» الغلة من ويبة عندها ادخرت قد «نونخت» أن نفرض أن السخافة
كانا السمن من و«هن» الحب من ويبة كون ولكن مرياثها، ضمن لتضعها طويلة مدة
منهما، نصيب أي عىل االستيالء من «منعتنختي» حرمان يظهره أمر فهذا مرياثها ضمن
تعودت الذين ألوالدها فقط «نونخت» بهما أوصت قد والسمن الحب أن الواضح ومن
بمجرد الشهرية الجراية تقطع أن يقتيض ذلك عىل املوقف كان وقد منهم، تأخذهما أن
يكن لم األبرار أبنائها معاملة عوملت قد أنها من الرغم عىل «منعتختي» ابنتها وأن موتها،
ألمها؛ شئيًا منها تدفع لم إنها إذ الجراية، هذه قطع تعويضعىل أي تطلب أن اإلمكان يف
غامض، خاصة بحظوة خبشف» «قنحر ابنها خصت قد «نونخت» أن يف السبب أن عىل
فضًال الربنز من غسيل طست يتسلم أن اشرتطت قد الوصية فإن أمر من يكن ومهما
املعيشية للحالة بالنسبة يعد وهو العقار، خمس وهو اآلخرين مع بالتساوي نصيبه عن
عهد يف والنحاس الربنز كان وقد العظيمة. القيمة ذات الكمالية األشياء من األرسة لهذه
يف الواقعة العمال قرية يف يستعمالن كانا اللذان الوحيدان املعدنان هما العرشين األرسة
الدفع كان وقد تقريبًا. فيها معروفني غري فكانا والفضة الذهب أما املدينة». دير «وادي

الحب. أو بالنحاس خاصة أشياء بتقدير يدفع
كان إذ وصيتها، يف واضح برشط مقيًدا العاقني ألوالدها «نونخت» حرمان كان وقد
تسميه الجزء وهذا فيه، الترصف حق لها الذي الجزء من فقط حرمانهم يف الحق لها
«تورين» ورقة يف جاء ما إىل ضممناها إذا بذلك الخاصة والفقرة «ثلثي»، الوصية يف
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ملكية يكونا أن اعتادا قد الزوجان كان العهد هذا يف أنه إلينا توحي 80٢٠٢١ رقم
نصيبه يف الترصف يف الحق لكلٍّ وكان الثلث، وللمرأة الثلثان، فيها للزوج يكون مشرتكة
هي،81 أو هو أضافه الذي الجزء يف وذلك الطالق، أو باملوت إما الزواج عقدة انفصام عند
األوالد تحرم أن األم مقدور يف يكن لم بصددها نحن التي الحالة يف فإنه ذلك وعىل
لدينا التي والرباهني بوالدهم»، الخاصني «الثلثني هي تسميه ما يرثوا أن من لها العاقني
فكون حال أية وعىل املوضوع. هذا ظروف عن واضحة صورة لتقديم تماًما كافية ليست
ظاهر ذلك فإن موته، عند األول زوجها خبشف» «قنحر الكاتب من ورثت قد «نونخت»
من يشء أي وراثة حرموا قد العاقني األوالد أن يذكر حيث (٩–١٢ ،٤ ،١) الوصية يف
وهو األول، الزواج من األصيل «ثلثها» له أحرضت «خعمنون» تزوجت عندما فهل متاعه،
حرية؛ يف تركنا قد وكذلك بوالدها. الخاصة الخزين» «حجرة يحتوي كان يظهر ما عىل
الثلثني يدفع أن استطاع نسبيٍّا، فقريًا رجًال يظهر ما عىل كان الذي «خعمنون» أن فكيف
يف خبشف» «قنحر الكاتب سريث كان الذي من نعلم لم أننا ذلك إىل يضاف نصيبه.
من أطفال ثمانية لها امرأة أن غريبًا يظهر وأخريًا «نونخت». موت بعد وعقاره أمتعته
خبشف» «قنحر للكاتب يُذكر لم إذ األول، زوجها من أوالد لها يكن لم الثاني، زوجها
الزاج بعد ومات السن يف متقدم وهو «نونخت»، تزوج أنه املحتمل من ولكن قط. أوالد
قيد عىل منها أطفال وله بغريها قبل من متزوًجا كان أنه يمنع ال ذلك أن عىل مبارشة.

عقيًما. رجًال كان أنه أو الحياة،
،٥ ،١) «نونخت» وصية إىل وأضيفت سبقها، عما مختلف بخط كتبت التي والحاشية
هو الثاني الزوج وأن ثاٍن، زواج بوجود تعرتف لم إذا مفهومة غري تصبح (١٥ ،٦–٩
العامل ظهر أجله من الذي السبب فهم علينا املستحيل من يصبح فإنه وإال أطفالها، والد
وحرمان الوصية تنفيذ يف يعارضوا لن بأنهم ليعرتفوا محكمة؛ أمام أوالده مع «خعمنون»
وأن به، خاصة قليلة حقوق له كانت «خعمنون» أن ونلحظ أمه. وراثة من «نفرحتب»
«نونخت» عملته الذي الرتتيب عىل املوافقة هي املحكمة أمام الظهور يف الرئيسية وظيفته
«قنحر األول زوجها أن نفرض بأن وجه أكمل عىل ذلك تفسري ويمكن بالوصية، ا خاصٍّ
بمقدار كان يكسبه ما وأن عامل، مجرد «خعمنون» كان بينما ثريٍّا، رجًال كان خبشف»

.J. E. A. Vol. XIII p. 30 ff راجع: 80

.Bull. Inst. Fr. XXXVII, 41–8 راجع: 81
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األقل عىل األرسة لثروة شيئًا يضف لم أخرى جهة من وأنه وأوالده، هو فقط يكفيه ما
واألطيان. باألثاث يختص فيما

املحتمل من ولكن الفرعون، ذكر دون الرابعة السنة هو الحاشية تاريخ أن ويالحظ
الرسمية الوثيقة حكمه إىل تنسب الذي الخامس»، «رعمسيس الفرعون حكم يف كان أنه
بالضبط الخامس» «رعمسيس تولية تاريخ معرفة دون يمكننا وال الثالثة. بالسنة املؤرخة
مدة وأقل ،٧١٢ هي مدة وأقىص الكتابة، من القسمني هذين بني التي الفرتة نحسب أن
اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر هو العرش تويل تاريخ كان إذا يوًما ٣٤٧ هي
الحياة، قيد عىل تزال ال «نونخت» أن ا جدٍّ املحتمل من كان الحالتني كلتا ويف عرش. السابع
مبكر وقت يف األرسة موافقة من تتأكد أن املهم من أنه يف فكرت قد كانت أنها بد ال إذ

املستطاع. بقدر
يف اللتني القائمتني ولكنَّ قط، يعرف لن «نونخت» موت تاريخ أن املحتمل ومن
إىل حرضأوالدها عندما وذلك وفاتها، بعد ما إىل تاريخهما يرجع والثالثة الثانية الوثيقتني
الثالثة الوثيقة أن غري تقريبًا، واحد الوثيقتني ونص أنفسهم. بني املرياث ليقسموا بيتها
الوثيقة نعد أن يمكننا ذلك وعىل الثانية، يف موجود غري جزء آخرها يف إذ منهما، أطول

للوصية. النهائية الصورة كانت الثالثة أن حني عىل ابتدائية، صورة الثانية
ذلك وعىل منفصًال، قسًما يقابل منها كل أجزاء ستة عىل تحتوي الثالثة والوثيقة
زيارة كل ويف والدتهم، لبيت زيارات بست يقومون الخمسة الورثة نتصور أن يمكننا
األخرى مع متساوية قيمتها منها طائفة وكل األشياء، من طائفة بتقسيم يقومون كانوا
األشياء وأسماء له. قيمة ال كان لورثتها «نونخت» تركته الذي واملتاع التقريب. وجه عىل
تحتوي كانت أنها عىل تربهن لنا املعروفة غري األشياء ومخصصات تحقيقها، يمكن التي
املعدن من املصنوعة القليلة األشياء جانبًا تركنا وإذا املطبخ، وأدوات األثاث من قطع عىل
عليه ُكتبت التي الربدي قيمة يوازي ال منها الباقي فإن الوثيقة، يف ذكرها جاء التي

الوصية.
(راجع الوصية صلب يف ذكروا الذين هم القائمتني يف كتبوا الذين الخمسة والورثة
خبشف» و«قنحر «أمننخت» وهم: ورثتهم الذين وهم ونساء عمال بمثابة (١–١١ ،٣ ،١
يف لنا يقدم الثاني املتن أن نجد لذلك وخالًفا و«منعتخني». و«ورسنختي» و«ماينختف»
الثالثة الوثيقة يف اسمه مكان حل الذي وهو (١١ ،١٠ ،٢) «نبننخت» يدعى رجًال حالتني
حرض قد وأنه «ورسنختي»، زوج كان «نبننخت» أن املحتمل ومن «ورسنختي»، املرأة اسم
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الوارثة ولكن (٢ (رقم األصلية الوثيقة يف يكتب لم واسمه القسمة، من أشياء ليأخذ مرتني
للقائمة. النهائية النسخة يف اسمه محل حلت قد كانت «ورسنختي» الرشعية

أن األمر بادئ يف املحتمل من كان ألنه يشء؛ آخر الرابعة الوثيقة فحص تركنا وقد
من أنه من الرغم عىل «نونخت» بمرياث ما عالقة لها الوثيقة هذه أن يف شك هناك يكون
وهما: آخران شخصان وكذلك خبشف» «قنحر وابنه «خعمنون» العامل أن تماًما املؤكد
ذكروا الذين األشخاص نفس هم الرابعة الوثيقة يف ذُكروا الذين و«ماينختف» «أمننخت»
األوىل، الثالث الوثائق يف ذكروا الذين باألشخاص االتصال وحلقة األوىل. الثالث الوثائق يف
الرابعة الوثيقة به اهتمت قد الذي الغسيل طست هي الرابعة الوثيقة يف ذكروا والذين
(٤ ،٣ ،١) األوىل الوثيقة يف ذكر الذي الطست نفس هو يكون أن بد وال خاص، بوجه
يظهر الرابعة الوثيقة أن حني يف «نونخت»، خبشف» «قنحر أعطى قد بأنه فيها ذكر وقد
يف جاء كما الحالة، هذه يف «خعمنون» كان إذا إال اللهم «خعمنون» هو أعطاها الذي أن
أعطى قد أنه أوًال وهي التالية الحقائق تدبرنا إذا ولكن إعطائه، عىل وافق قد الحاشية
يف فإن خاص، باسم الحالتني كلتا يف ُسمي قد أنه وثانيًا الحالتني، كلتا يف الشخص نفس

واحد. الطست أن عىل كافيًا برهانًا ذلك
ليستعمله، «خعمنون» أوًال أعطته قد «نونخت» أن هو يظهر ما عىل إذن واملوقف
األمر كان وإذا خبشف». «قنحر البنهما يئول أن فيها اشرتطت قد األخرية وصيتها وأن
يف أوًال بذلك وعد وقد خبشف»، «قنحر البنها يسلمه أن عليه كان «خعمنون» فإن كذلك
الجزء يف بعد فيما أنه حني يف الرابعة، الوثيقة من األول الجزء يف املحكمة أمام اعرتافه
التنازلني يف أنه ويالحظ خبشف»، «قنحر إىل الطست تسليم ن ُدوِّ قد الوثيقة من الثاني
ليس بأنه هو يعرتف وبذلك آخر، شخص أي اإلناء هذا يدعي بأال «خعمنون» اعرتف قد
النحاس، من دبنًا عرش ثالثة كان اإلناء هذا ووزن ملكيته، ادعاء يف شخصيٍّا الحق له
ثمن ضعفي من أكثر يساوي وهذا نفسه، املبلغ هذا ذلك عىل التجارية قيمته وكانت
«خعمنون» يعطيه أن خبشف» «قنحر تعهد الذي هو املقدار وهذا الحب، من حقيبة ٢ ٣

٤

يف النحاس، من «دبنًا» ٢ ١
٥ حوايل وقتئذ كانت الشعري من الحقيبة وثمن للطست. مقابًال

بالحنطة مقدًرا الطست ثمن يكون ذلك وعىل «دبنني»،82 الحنطة حقيبة ثمن كان حني
يصبح وبهذا الحنطة، من ويبة ٢٦ أي حقائب، ٦ ١

٢ يعادل النحاس من «دبنًا» ١٣ وهو

.Cerny, Arch. Orient. VI 174 f راجع: 82
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ملدة حقيبة ٢ ٣
٤ قدره منتظم مرتب هو خبشف» «قنحر يقصده كان ما أن الواضح من

يدفع كان الذي بالغلة الدخل عىل الدالة القديمة املرصية بإشارته ذلك ويؤكد معني، زمن
الفرعونية. العهود يف للعمال

غامًضا.83 منها الكثري يزال فال الوثيقة هذه من استخلصناه ما كل من الرغم وعىل

.Cerny, J. E. A. Vol. 31 p. 53 راجع: 83
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وتدل خبشف» أمنحر «رعمسيس امللك ابن يدعى أمري ذكر فلبور» «ورقة متن يف جاء
يقول كما الخامس»، «رعمسيس والده بعد العرش توىل الذي هو أنه عىل األحوال شواهد
ولكن باسمه، الفرعون هذا عهد يف تاريخ أي عىل اآلن إىل نعثر ولم «جاردنر»،1 األستاذ
يمكثوا لم الذين أو الخاملني امللوك من يكن لم فإنه لنا، تركها التي اآلثار من حكمنا إذا

قصرية. فرتة إال العرش عىل

«بننوت» مقربة (1)

يف يوجد ال الفرعون هذا عرص من — اآلن حتى نعلم ما عىل — لدينا أثر أهم أن والواقع
أقامها التي «بننوت» مقربة بذلك وأعني الشقيقة، النوبة بالد يف بل نفسه، املرصي القطر
السادس». «رعمسيس للفرعون «واوات»2 يف امللك ابن نائب بوصفه «عنيبة» بلدة يف لنفسه
هذه يف األحجار قطع مصلحة رئيس لقب يحمل كان كما «واوات»، نائب يلقب كان وقد

«حور». الفرعون بيت ومدير الجهة

.Wilbour, Pap. II Text A. Section II, 37, 14 راجع: 1

.Steindorff, Aniba II, p. 242 ff & Tafel. 101–4 راجع: 2
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السادس» «رعمسيس للفرعون هناك تمثاًال أقام النوبة بالد يف إقامته خالل ويف
عىل وقف وقد الفضة، من طبقني ذلك عىل مكافأة امللك له أرسل وقد «الدر»، معبد يف
وقد املتاخمة. الخمسة املراكز من منظمة بصفة تورد كانت قرابني التمثال هذا عبادة
ومنها قربه، جدران عىل لنا تركها التي النقوش يف بالغة بدقة املراكز هذه «بننوت» حدد
األصقاع هذه يف املرصي الحكم نظم عن نعلمه ما معظم التقريب وجه عىل نستقي
يف الحكم أمور تسيري يف بأقاربه يستعني كان «بننوت» أن نعلم عندما وبخاصة النوبية،
يف األرضني رب خازن لقب منهما كل يحمل عشريته من اثنان كان فقد األصقاع، هذه

(؟). «عنيبة» وعمدة املال بيت كاتب لقب يحمل وآخر «عنيبة»،
نقوش: من عليها جاء ما وترجمة املقربة هذه مناظر وصف وهاك

خوذة البًسا امللك عرش عىل جالًسا السادس» «رعمسيس الفرعون يشاهد
املروحة، يده يف منحنيًا «كوش» صاحب امللك ابن وأمامه «خربش»، الحرب
«كوش»:3 صاحب امللك البن جاللته قال التايل: املتن كتب املنظر هذا وفوق

للوكيل. (تبو) الفضيني واألصماغ العطور إناء أعط

يف به وسيحتفل السعيد اليوم إنه تأمل هذا! «سأفعل يأتي: بما امللك ابن أجاب وقد
أرض.» كل

«عنيبة» إىل يصل «كوش» نائب فيه نشاهد الغربي» «الجدار عىل الذي املنظر ويف
عىل املوضوع الفرعون تمثال أمام الفرعون نائب ويرى «بننوت». إىل اإلناءين مقدما
يحمل بيته مدير يشاهد النائب وخلف عليه، بالقيام مكلًفا «بننوت» كان الذي الحامل
أمامهما واقف وهو كاهنان يصحبه «بننوت» نشاهد أخرى جهة ومن الربدي. من إضمامة
اللذان اإلناءان هما أنهما بد وال العطور، أقراصمن فيهما املرفوعتنيطبقني يديه يف يحمل

يأتي: بما «بننوت» «كوش» نائب يخاطب وعندئذ املتن، يف إليهما أشري

يحبوك، «أرمنت» رب «منتو» اإلله وليت يحبوك! اآللهة ملك رع» «آمون ليت
الذين هم وهؤالء يحبوك، الطيب السيد والحياة، الفالح له الفرعون روح وليت

J. E. A. Vol. ج٥). القديمة مرص (راجع «ونتاويات» أنه ويحتمل هنا «كوش» نائب اسم يذكر لم 3
.6 p. 50
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أسري. بناصية ممسك وهو السادس» «رعمسيس امللك تمثال :1 شكل

«آمون»، مثل املحبوب «آمون» بن السادس» «رعمسيس تمثال تصنع جعلوك
الثائرين. ذبح وإنه … (عنيبة) «معام» سيد «حور» مثل واملحبوب

األشياء هذه إن «الكرنك»؛ يف «آمون» إىل «بننوت» يا «واوات»، نائب يا اصَغ
اآللهة ملك رع» «آمون ليت الطيب. السيد الفرعون بالط يف عنها تحدث قد
الفرعون روح وليت يحبوك، «منتو» وليت يحبوك، «حوراختي» وليت يحبوك،
تفعله بما فرح قد الذي وهو يحبوك، الطيب اإلله والصحة؛ والفالح الحياة له
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أرسى يحرضون جعلتهم الذي أنت وإنك «أكاتي»، بالد ويف السود، إقليم يف
… رضيبتك يدفع الطيب والسيد والصحة، والفالح الحياة له الفرعون أمام
… أنت زد باألصماغ؛ نفسك تعطر حتى الفضيني اإلناءين أعطيتك إني تأمل!

أنت. حيث والصحة والفالح الحياة له الفرعون أرض يف

يمكن ما وكل مهشًما، ُوجد وقد قصريًا، كان فقد ذلك عىل «بننوت» جواب أما
والصحة، والفالح الحياة له للفرعون إطراء الحال بطبيعة كان أنه هو منه استخالصه

الطيب. سيده
لتمثال تقدم كانت التي القرابني منها تجبى التي األرايض «بننوت» لنا ذكر وقد
كانت وقرابينه التمثال بهذا الخاصة النقوش أن يف نزاع وال السادس»، «رعمسيس
مختلفة خمسمساحات األرايضتحوي وهذه به، الخاصة الرسمية السجالت من مأخوذة

األصلية. األربعة بحدودها محددة منها واحدة كل
األقاليم: هذه أسماء وهاك

«عنيبة». يف الثاوي السادس»4 «رعمسيس لتمثال املوهوبة األرض العنوان:
هو (وهذا رع» بيت يف آمون مري «رعمسيس شمال الواقع اإلقليم األول: اإلقليم
بيت قبالة املعبد) ال املدينة هنا يقصد والكاتب «الدر»، يف الثاني» «رعمسيس معبد اسم
الرشق نحو شديًدا انعطاًفا ينعطف النيل أن هنا (ويالحظ الرشقي االنحناء رب «رع»
لإلله صغرية مقصورة أو معبًدا يكون أن فيحتمل «رع» بيت أما مبارشة، «الدر» بعد

اآلن). اختفى ولكنه الجهة، هذه يف املحيل «رع»
«عنيبة». يف املوجودة «نفرتاري» امللك زوج ضيعة أرايض هو الجنوبي الحد الحدود:
والصحة، والفالح الحياة له الفرعون كتان حقول والشمايل الصحراء، الرشقي والحد

النيل. الغربي والحد
(… (واإلترو إترو» ٣» املساحة:

(أي «واوات» نائب أرايض يف «ميو» أرض خلف … التابع اإلقليم الثاني: اإلقليم
«واوات»). نائب سلطان تحت التي األرايض

.Wilbour Pap. II, p. III راجع: 4
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«أمنمؤبت» األول الكاهن إدارة تحت التي التمثال أرايضضيعة الجنوبي الحد الحدود:
والفالح الحياة له الفرعون ملك الكتان حقول والشمايل العظيم، الجبل الرشقي والحد

النيل. والغربي «واوات» نائب يدي يف التي وهي والصحة،
إترو. ٢ املساحة:

الكبري. الجبل ورشقي … التي األرايض رشقي اآللهة بيت إقليم الثالث: اإلقليم
«واوات» نائب إدارة تحت التي وهي التمثال، ضيعة أرايض الجنوبي الحد الحدود:
النيل. والغربي «باحو» أرايضالراعي والشمايل الكبري، لجبل والرشقي «مري»، املسمى

إترو. ٤ املساحة:
«تيحنوت» ملقاطعة الغربي الحد عند الواقعة «تيحنوت» ضيعة إقليم الرابع: اإلقليم

… التي األرايض إىل هذا والصحة، والفالح الحياة له الفرعون كتان حقول يف
والفالح الحياة له الفرعون كتان حقول والجنوبي الكبري، الجبل الرشقي الحدود:

النيل. والغربي «أراسا»، حقل والشمايل الكبري، الجبل رشقي والصحة
إترو. ٦ املساحة:

من ويتألف «إترو» عرش خمسة التمثال) (أي أعطيها التي األرايض مجموع امللخص:
«هرونفر» بن «بنوت» النائب الضيعة كاتب (تسلمها) وقد العلوية، الحقول … ذلك

سنويٍّا. يذبح ثوًرا لها ويدفع له أجرت حقول بمثابة … «واوات» حاكم
وهو «واوات»، نائب سلطان تحت التي الحقول … يف الذي اإلقليم الخامس: اإلقليم

(السابق). امللف يف يوجد ال
األرض والجنوبي «بننوت»، النائب ملك الحصباء األرض أمام الغربي الحد الحدود:
له الفرعون ضيعة يف التي الحقول … هو والشمايل «بننوت»، النائب ملك الحصباء
النائب ملك الحصباء األرض من األمامي الجزء هو والرشقي والصحة، والفالح الحياة

«بننوت».
إترو. ٨ املساحة:

أثره، سيقفو اآللهة ملك «آمون» فإن سيهملها إنسان كل «أما املعتدي: عىل اللعنة
الجوع وإن أوالده، أثر سيقفو «خنسو» واإلله زوجه، أثر ستقفو «موت» واآللهة

املرض.» وينتابه عليه وسيغمى سيلحقه، والعطش سيأخذه،
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يأتي: فكما العام وصفها أما املقربة، يف متن أهم هو هذا
الجنوبية الجبانة من كيلومرت نحو مسافة عىل العظيم هذا مقربة تقع وصفاملقربة:
حجرة عىل وتحتوي التل جانب يف قطعت وقد الحديثة، الدولة عهد من «عنيبة» من
الصخر يف نحتت مهشمة تماثيل ثالثة وفيها للمدخل مقابلة كوة فيها حفرت مستطيلة
تقريبًا، أقدام عرش عمقها يبلغ والكوة املدخل بني برئ توجد الحجرة وسط ويف الطبيعي.
بحجر األصل يف مغطاة البرئ كانت وقد الدفن، حجرة إىل املؤدية الفتحة نهايتها ويف

األنظار. عن ليخفيها
ولم اآلن، حتى محفوظة ألوانها تزال ال بمناظر مغطاة الرئيسية الحجرة وجدران
اآلن، مفتوحة واملقربة الرشقي. الجنوبي الركن يف أجزاء بعض يف إال املناظر هذه تهشم
كذلك يحمل كان الذي وهو «واوات»، نائب أو النائب «بننوت» العظيم فيها دفن وقد
رب «حور» بيت ومدير املحاجر، ورئيس «عنيبة»، وعمدة للفرعون، املال بيت كبري لقب

«عنيبة».
السادس»، «رعمسيس سيده تمثال لعبادة معبد وأثاث أرايض «بننوت» قدم وقد
زوجه وكانت والهدايا. اإلنعامات الفرعون هذا عليه أغدق — قلنا كما — ذلك مقابل ويف

«عنيبة». معبد يف مغنية «تاحقا»
فنجد متبًعا؛ نظاًما هناك أن الرئيسية الحجرة يف التي والنقوش الصور يف ويالحظ
وقرابني املقربة بصاحب خاصة حوادث عىل ويحتوي الدنيا، بعالم ا خاصٍّ الرشقي النصف

وللمتوىف. لآللهة تقدم
وإذا املوتى، كتاب من صورة عىل ويحتوي اآلخرة، بعالم خاص الغربي والقسم
كل فإن طويلة، بنقوش غطي الذي (Tafel 101 a (راجع الغربي املدخل جدار استثنينا

وسفيل. علوي صفني يف الصور من بسلسلة غطيت قد الجدران
الجهة من املدخل جدران عىل يشاهد (أ) الرئيسية: القاعة جدار من الرشقي القسم
خاصبالوقف تذكاري نقش (Aniba II, Tafel 101 = L. D. III, 229 c (راجع اليمنى
بالقرابني السادس» «رعمسيس الفرعون تمثال إلمداد وهو سبق، فيما عنه تحدثنا الذي

«عنيبة». معبد يف
(وقد «آمون» وهم: «طيبة»، ثالوث الجدار أعىل يف يشاهد النقش هذا يمني وعىل
ممثًال «خنسو» اإلله ثم بيضاء) مالبس ترتدي (وكانت و«موت» األزرق) باللون لون
«نربرع» الغالل مخزن ومدير «بننوت»، يشاهد املنظر هذا أسفل ويف صقر. برأس
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«بننوت». للنائب الفضة من إناءين بإعطاء يكلفه الذي الفرعون أمام «كوش» نائب :2 شكل

هنا؛ صور قد ولكنه «بننوت»، مرءويس من ليس «نربرع» أن هنا ويالحظ يتعبدان،
الوقف. هذا بإدارة ما عالقة له ألن

ومالبسه باألزرق وجهه لون وقد «بتاح»، اإلله أعىل من اليرسى الجهة عىل ويشاهد
امرأتان. صورت املنظر هذا أسفل ويف «تحوت». واإلله بيضاء،

.(Ibid. Tafel 102. = L. D. III, PI. 230 (راجع الضيق الرشقي الجدار (ب)
اسمه يذكر لم الذي — «كوش» نائب (يشاهد (١) اليمني: إىل اليسار من األعىل الصف
الذي السادس»، «رعمسيس الفرعون مقصورة أمام منحنيًا واقًفا — لقبه ذكر ولكن
النقوشيكلفه يف جاء ما حسب وعىل الحياة). عالمة اليرسى يده ويف األزرق التاج يلبس
بالعطور. خاصان اإلناءان وهذان «بننوت»، للنائب الفضة من إناءين إعطاء الفرعون
«مري»، البيت مدير يتبعه «كوش» نائب فيه مثل آخر منظر ذلك بعد يرى (٢)
منهما واحد علمان بذراعيه ويحيط قاعدة، عىل الواقف الفرعون تمثال أمام ويقفان

«حور». لإلله ويرمز كبش برأس
ويف منترشتني، بذراعيه «بننوت» صورة األعىل الصف نفس يف نرى وأخريًا (٣)
أتباعه من اثنان ويشاهد هذا الفرعون، له أهداهما اللذين اإلناءين من إناء يديه من كل

.(2 الشكل (انظر يزينانه.
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قربان مائدة عىل املاء يصب «بننوت» يشاهد (١) اليمني: إىل اليسار من األسفل الصف
صيغة أمامه اللذين العموديني السطرين نقشيف وقد باملأكوالت. ومألى باألزهار مزينة
و«ألوزير نخت» و«ألوزير حتيا» «أوزير لإللهة فيها ترضع وقد العادية، القربان
بوصفهم كلهم وهؤالء اآلخرة، عالم يف الالتي ولزوجاته أمنمأبت»5 و«أوزير بننوت»،
الجدار من الرشقي النصف عىل صوروا قد وكلهم «بننوت»، أرسة من متوفني أجداًدا

.(Tafel 153 a (راجع األسفل الصف يف الشمايل
قربان بمثابة قربان مائدة عىل املاء يصب «بننوت» فيه يشاهد الثاني واملنظر (٢)
ُمحي وقد أمامه جالستني وكانتا جدته أنها يحتمل أخرى والمرأة «تاخعت»، لوالدته
يف رجال خمسة األشخاص: من صفان يشاهد املرأتني هاتني وخلف األخرية؛ اسم
(خدمة كهنة من الرجال صف ويتألف األسفل. الصف يف نساء وخمس األعىل، الصف
الكهنة هؤالء نسبة عنا غاب قد أنه غري مغنيات، من النساء صف يتألف كما اإلله)
املسماة «بننوت» زواج منظر يف نشاهد وأخريًا «بننوت»؛ املقربة لصاحب واملغنيات
(Ibid. لوحة عىل مرسومتان وهما أخريان، وامرأتان «تحنت» ابنتها تتبعها «تاخعت»
رجالن أشخاص: أربعة أمام القربان يقدمن وهن ،Tafel. 101 a = L. D. III, 229 c)
«بننوت»، والدا هما األوالن والزوجان األسفل. الصف يف وامرأتان األعىل، الصف يف

جداه. هما اآلخران والزوجان
Tafel 103 a; = L. (راجع الشمال: الخلفي الجدار من الرشقي األيمن النصف

.(D. III, 213 a
أمام متعبدين يتقدمون الستة الذكور وأوالده وزوجه «بننوت» يشاهد األعىل: الصف
كل يحمل الرجال أن ويالحظ عرشه، عىل جالًسا صقر برأس «رع-حوراختي» اإلله
فتحمل املرأة أما تعبًدا. مرفوعة اليمنى واليد بردي، سيقان اليرسى يده يف منهم

صاجات.
لإلله يتعبدان وزوجه «بننوت» يشاهد (١) اليمني: إىل اليسار من األسفل الصف
األربعة، «أوزير» أوالد صور زهرة عىل أمامه ظهر وقد عرشه، عىل الجالس «أوزير»

الغرب. عالمة رسمت وخلفه

«أوزير». العظيم اآلخرة بإله تشبًها «أوزير» يدعى كان متوىف كل 5
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زوجه تمسك كما الربدي، من سيقان ثالث اليرسى يده يف «بننوت» ويمسك
السابق. املنظر يف كما تعبًدا اليمنى يده يرفع منهما وكل الصاجات، بيرساها

للمنظر تابعون فهم الصف هذا يف رسموا الذين الثمانية األشخاص أما (٢)
.(Ibid. Tafel 102 (راجع السابق،

(Ibid الشمايل: الخلفي الجدار وسط الواقعة الصغرية للحجرة املؤدي الباب
وقد متعبًدا، املقربة صاحب الباب عارضتي عىل صور :Tafel 104 d = L. D. III, 229 b)
صالة اليمنى العارضة وعىل «رع-حوراختي»، لإلله صالة اليرسى العارضة عىل نقش
الشمس سفينة تمثل الباب عتب عىل التي والصورة «هليوبوليس»، صاحب «آتوم» لإلله

سمكتان. فيه ظهر السفينة عليه تجري الذي واملاء قردان، لها يتعبد
الجنوب جهة من املدخل جدار اليسار: عىل الرئيسية الحجرة من الغربي النصف

.(Ibid Tafel 104 a = L. D. III, 232 b. (راجع
العدالة. قاعة أمام «بننوت» يشاهد (١) األعىل: الصف

بيدين ويقفان القاعة باب من يدخالن وزوجه «بننوت» يشاهد محاكمة: (٢)
ويجلس القلب، يزن «أنوبيس» اإلله يمني عىل التايل املنظر يف يشاهد ثم مرفوعتني.
خفت إذا املتوىف قلب يلتهم الذي (وهو البحر فرس صورة يف الذي املارد امليزان بجانب
بردي، إضمامة عىل النتيجة يكتب «تحوت» اإلله اليمني عىل يشاهد ذلك وبعد موازينه)

األعىل. الصف يف الغربي الضيق الجدار عىل تستمر الصورة وهذه
كاهنًا نشاهد اليمني فعىل املقربة، أمام الفم بفتح االحتفال فيه مثل األسفل: الصف
آخر كاهن ذلك بعد ويأتي راكعة، تندبه املتوىف أرملة وبجوارها باملومية، ممسًكا
األخرى ويف زهرة يديه إحدى يف ثالث كاهن ثم املاء، يصب وهو مثل وقد سم) (الكاهن
املشيعون يأتي الكهنة هؤالء وخلف الشعائر، يرتل رابع كاهن ثم «حيس»، اإلناء
واحد يلقب لذلك وخالًفا بأسمائهم، ثالثة النقوش (تسمى أبناء ثالثة منهم للجنازة
لقب منهن كل تحمل نساء ست تذكر كما إرثه، بوارث تصفه وآخر وأخته ابنه بابن

النعت). بهذا ينعتن لم أنهن غري املتوىف بنات أنهن ويحتمل مغنية،
منظر تكملة (Ibid Tafel 104 b & c = L. D. III, 232 a) الغربي الضيق الجدار

السابق. املحاكمة
املقربة صاحب «إزيس» بن «حور» اإلله يقود (١) اليمني: إىل الشمال من األعىل الصف
القلب، شكل عىل عطور إناء يده يف «بننوت» ويحمل «أوزير»، أمام وزوجه «بننوت»
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أوالد صورة عليها ساق ذات زهرة وأمامه محراب يف عرشه عىل «أوزير» ويشاهد
املحراب باب أن ويالحظ و«نفتيس». «إزيس» أختاه خلفه وتقف األربعة، «أوزير»

قربان. مائدة وأمامه مفتوح
وبالقرب املتوىف رسير عىل «أنوبيس» اإلله فيه يرى آخر مشهد يأتي ذلك بعد (٢)
كل وتضع منتحبتني، راكعتني و«نفتيس» «إزيس» من كل يشاهد الجانبني عىل منه
التابع واملتن الخلود، عىل تدل عالمة عىل واألخرى رأسها عىل يديها إحدى منهما واحدة
املوتى، كتاب من املائة بعد والعرشين الخامس الفصل من جمًال يحتوي املنظر لهذا
ج٥). مرصالقديمة (راجع ذنب أي ارتكاب بعدم الراحل فيه يعرتف الذي الفصل وهو
الثالثة لآللهة يتعبد «بننوت» فيه يشاهد (١) اليمني: إىل الشمال من األسفل الصف
التاج البًسا «آتوم» واإلله برأسصقر، «رع-حوراختي» اإلله وهم: قاعدة عىل الجالسني

«ُجَعل». رأسه وعىل «خربي» اإلله ثم املزدوج،
يتعبدان. وزوجه «بننوت» فيه مثل منظر ذلك ويتبع (٢)

وهذا بعض، فوق بعضها صفوف ثالثة من مؤلًفا منظًرا نشاهد وأخريًا (٣)
حقول يف العمل يمثل وهو املوتى، كتاب من املائة بعد العارش الفصل من مأخوذ املنظر

املنعمني.
Ibid Tafel 103. = (راجع الخلفي الشمايل للحائط الغرب جهة من األيرس النصف

.(b. L. D. III, 231 b.
بيدين يتعبد وهو راكًعا املتوىف يشاهد (١) اليمني: إىل اليسار من األعىل الصف
وهي الربدي بسيقان أحيطت وقد الجبانة، سيدة «حتحور» البقرة أمام مرفوعتني
«تاورت» اإللهة تقف «حتور» البقرة وبجوار الشكل، الهرمي الجبيل املدفن من خارجة
(وهي عقرب6 األخرى ويف عصا يديها إحدى ويف البحر، فرس هيئة يف صورت التي

الوالدة). إلهة
لإلله يتعبدان وزوجه «بننوت» يشاهد السابق ييل الذي املنظر ويف (٢)

إنسان. برأس مثل وقد عرشه عىل جالًسا خربي» «رع

.Naville, Totenbuch. Kap. 186; Naville Totenbuch. I, Taf. 212 راجع: 6
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جالًسا برأسصقر حور» «رع اإلله يشاهد (١) اليمني: إىل اليسار من األسفل الصف
اإللهني بواسطة باملاء يطهر املتوىف يشاهد املقصورة هذه وأمام مقصورة، يف عرشه عىل

و«أنوبيس». «تحوت»
صاجات، يدها ويف وزوجه بردي سيقان يده ويف املتوىف يُرى التايل املنظر ويف (٢)

إنسان. برأس سكر-أوزير» «بتاح لإلله يتعبد وكالهما
التي الوحيدة الوثيقة تعد أنها والواقع «بننوت»، مقربة وصف مجمل هذا تعليق:
فقد البالد، تاريخ من املظلم العرص هذا يف النوبة ببالد مرص عالقة عن ملحة لنا تقدم
قام الثالث «رعمسيس» أن ج٧) القديمة (مرص املؤلف هذا من السابق الجزء يف رأينا
بأمثال يقصدون كانوا الذين الفاتحني الفراعنة عادة كانت كما النوبة، بالد عىل بحملة
العظام. الفراعنة من سبقهم ملن تقليًدا وعظمة سلطان من لهم ما إظهار هذه حمالتهم
تلك يف االنهيار يف آخذًا مرص ملك نرى أن الثالث» «رعمسيس عهد بعد املنتظر كان ولقد
أن عىل دلت «عنيبة» بلدة صخور يف حفرها التي «بننوت» مقربة ولكن الجنوبية، الجهات
واوات»، «بالد يف للفرعون نائبًا املوظف هذا كان فقد قويٍّا، يزال ال كان الفرعون سلطان
رجال رئيس لقب يحمل أنه وبخاصة للملك، الذهب منابع أعظم من تعد كانت التي
لقب يحمل كان وأخريًا «عنيبة». بلدة وعمدة للملك، املالية لبيت العظيم واملدير املناجم،
كانت التي العدة املحاريب أحد كان املعبد وهذا «عنيبة»؛ صاحب «حور» اإلله معبد مدير
عىل عثر الذي هو هنا إليه املشار املعبد أن املحتمل ومن اإلمارة. هذه يف اإلله لهذا مقامة
األحوال شواهد وتدل .(Weigall, Guide p. 465) «عنيبة» بلدة يف «ويجول» األثري بقاياه
السادس» «رعمسيس للفرعون أقام فقد ثراء؛ صاحب رجًال كان هذا «بننوت» أن عىل
الفرعون كافأه وقد الجهات، هذه يف أمالكه من األوقاف عليه وحبس املعبد، هذا يف تمثاًال
رسميٍّا. له بإعطائها «كوش» نائب الفرعون كلف وقد الفضة، من آنيتني بإهدائه ذلك عىل
الفضة، من أثمن آنئذ يُعد كان الذي الذهب من ال الفضة من كانتا اآلنيتني أن هنا ويالحظ
كان فلو منها، ويجلب «واوات» بالد يف كثريًا كان الذهب أن إىل ذلك يف السبب يرجع وقد
وبهذه «نيوكاسل»، إىل والفحم «هجر»، إىل التمر كجلب يكون ذلك فإن الذهب من اإلناءان
أرض ويف السود، أقاليم يف «بننوت» فعله ما إىل ارتياحه الفرعون أظهر امللكية الهدية
الذي التنجيم» «رئيس اللقب أن ويحتمل «عالقي»، وادي إقليم هي هذه و«أكاتا» «أكاتا».
النوبة بالد يف توجد ال أنه يف نزاع وال هناك؛ التنجيم أعمال إىل يشري قد «بننوت» يحمله
عىل آخر دليل فيه «عنيبة» يف «بننوت» سكنى أن عىل عظيم، حجم ذات مناجم السفلية

«توشكا-إبريم». طريق عن إليه الوصول يمكن كان عالقي» «وادي أن
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امللكة ضياع إىل يشري أنه «بننوت» لنا تركها التي الوقف وثيقة يف يالحظ ومما
ضياع املالك للبيت كان أنه عىل يدل وهذا امللكية، الكتان حقول إىل وكذلك «نفرتاري»،
عىل النائية، األصقاع هذه يف قوي نفوذ له يزال ال كان الفرعون وأن النوبة، بالد يف خاصة
عظيًما حقًال كانت النوبة بالد أن نلحظ وأخريًا نفسها. مرص يف األحوال تدهور من الرغم

الوقف. وثيقة من ذلك يظهر كما الكتان لزراعة
فإذا العرص؛ هذا يف املوظفني كبار لنقوش نموذًجا تعد «بننوت» مقربة ونقوش
الفرعون عهد يف عاش الذي خعوي» «أنحور مقربة ونقوش املقربة هذه نقوش بني قرنا
تكشف كبرية شبه أوجه بينهما وجدنا الرابع) رعمسيس عهد (راجع الرابع» «رعمسيس
خعوي» «أنحور من كالٍّ أن فنجد العرص، هذا يف واالجتماعية الدينية الحالة عن لنا
أن نلحظ وكذلك مفصلة، بصورة وأجداده أرسته أفراد رسم عىل حرص قد و«بننوت»
اآلنسات كانت كما لآللهة، الكهنة وظائف يشغلون ذكورهم كان األرس هذه أفراد معظم
جنازته صورة يمثل أن عىل منهما كل حرص وقد هذا املعبد. يف لآللهة مغنيات يشتغلن
يرغب كان ما عىل للداللة املوتى» «كتاب من فصول اقتباس وعىل اآلخرة، يف وحسابه
أمام كلها الذنوب من ً ُمربأ أصبح أن بعد وبخاصة مقيم، نعيم من فيه يكون أن املتوىف
النقوش وهذه «بننوت»؛ مقربة جدران عىل التي املناظر يف ذلك فصلنا كما «أوزير»، اإلله
من الحال كانت كما القطرين كال يف موحدة كانت العبادة أن عىل أخرى جهة من تدل

العهود. أقدم

وأهميتها «عنيبة» بلدة (2)

وذلك الهكسوس؛ عهد إىل يظهر ما عىل تاريخه يرجع «عنيبة» بلدة يف لنا ذكر أثر أقدم إن
القديمة مرص (راجع النوبة بالد حصون عن «جاردنر» األستاذ نرشها التي القائمة يف
ولكن هذه، «معام» موقع يف املؤرخون اختلف وقد «معام» هو القديم البلد واسم ج٣)
التي القديمة املواقع يشمل «معام» وإقليم الحالية. «عنيبة» بلدة هو موقعها أن املؤكد
التي النيل يف الواقعة الجزيرة إىل باإلضافة هذا والغربي؛ الرشقي الشاطئني عىل كانت
جزيرة الجزيرة: اسم عليه ذكر نقش وجد وقد «الرأس»، وجزيرة «إبريم» جزيرة تسمى

«معام».
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«عنيبة» معبد (1-2)

الذي «معام» سيد «حور» لإلله وكان أثر، له يبَق ولم تماًما تهدم قد البلدة هذه ومعبد
ويلبس صقر، رأس له بإنسان أو الشمس، قرص رأسه عىل يحمل صقر بصورة مثل
باسم حلفا) (وادي «بوهن» يف يعبد كان الذي «حور»، اإلله نفس وهو املزدوج. التاج

باكي». «سيد باسم و«كوبان» «دكا» ويف «بوهن» سيد
الجنوبية السفلية النوبة لبالد الرئيسية الثالث املدن يف «حور» عبادة أن والظاهر
كانت الذي الوقت نفس يف كان ذلك أن ويحتمل القديمة، الدولة نهاية يف أدخلت قد
اإلله (Gautheir Dic. Geog. I, p. 65) سمبل» «أبو من القريبة «أبشك» بلدة فيه تقدس
بقرة. صورة يف هناك تمثل «حتحور» وكانت «أبشك»، بسيدة تنعت كانت التي «حتحور»
إىل السفلية النوبة بالد يف والثقافية السياسية الناحية من املمتازة مكانتها وترجع
من اآلتية التجارة لطرق عظيمة محطة تعد كانت ولذلك خرياتها؛ وكثرة تربتها، خصب
عىل تجارة طريق هناك كانت إذا نعلم وال الغربية. الصحراء يف الواقعة «دنقل» واحدة
«ويجول»: ويقول ال. أم األحمر البحر حتى الوديان مخرتًقا «إبريم» عند الرشقي الشاطئ
قديم يف توجد كانت أنه املحتمل ومن األهمية، عظيمة اسرتاتيجية مكانة تحتل «عنيبة» إن
لحماية هناك حصن إقامة من بد ال كان ذلك وعىل «أبريم»، قرص عند شالالت الزمان
شيئًا نعرف ال أننا غري الشمال، جهة من املنقض العدو وملهاجمة جنوبًا، الذاهبة السفن
النيل، عىل التجارة ملالحظة يستعمل كان «معام» تحصني أن الجائز ومن الشالل، هذا عن

هناك. من تمر التي السفن عىل الرضائب لجمع مركًزا يعد كان كما
ومن التاريخية، الوثائق من لدينا مما (عنيبة) «معام» تاريخ نلخص أن ويمكن

اآلتية: النقط يف الجهة هذه يف قامت التي الحفر أعمال نتائج

عهدها يرجع مستعمرة، وجود عىل الجهة هذه يف عليها عثر التي اآلثار أقدم تدل (أ)
املبكر). املرصي األرسات عرص (أي النوبة بالد تاريخ من القديم الثاني العرص إىل

نجد فلم املرصية، القديمة الدولة عهد يقابل ما وهو الثالث النوبي العرص يف أما (ب)
الجائز ومن النوبة، لبالد األخرى الجهات يف الحال كانت كما «عنيبة»، يف يذكر أثًرا له
هذا فراعنة أحد يد عىل خسائر بها حاقت قد السفلية النوبة بالد كل وكذلك «عنيبة» أن
عهد يف حملة ومنها «بلرم»، حجر عىل جاء كما الجهات هذه يف بغزوات قاموا الذين العهد
من رأس ألف وعرشين أسري آالف سبعة فيها غنم وقد الرابعة) (األرسة «سنفرو» امللك

املاشية.
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كان التي القوافل، مرشوعات امتدت قد السادسة األرسة عهد يف حد أي إىل نعلم وال
والسودان؛ النوبة بالد إىل «إلفنتني» من تجارها وعظماء «أسوان» مقاطعة أمراء يرسلها
مواضعها تحقيق يمكن لم املرصية املتون يف جاءت التي النوبية األماكن أسماء ألن وذلك
اتخذها التي «كرما» يف التجارية املصانع فيه أسس الذي هو العرص وهذا اآلن. حتى
أو محطٍّا املرصيون أقام قد العهد هذا يف أنه املحتمل ومن ارتكاز، نقطة القوافل رجال

.(Steindorff, Aniba II (راجع الباقية اآلثار ذلك عىل يدل كما حصنًا،
الشالل بني تقع التي البقعة، يف النيل وادي 7   C مجموعة قوم استوطن وعندما (ج)
ممثلة بلدة أهم «دكة» بجوار «عنيبة» أصبحت السادسة األرسة نهاية يف والثاني األول
قاىس الجائلني، األقوام وبني األصليني األهايل بني نشبت التي الحروب ويف العهد. لهذا
وهذا سافله، عاليه جعل الذي الحريق عذاب الحصن يف يظهر ما عىل كانوا الذين األهايل
القديمة. C بمجموعة يعرف الذي وهو معرفته، يمكن N الجبانة يف جزء أقدم هو العهد
وقد النوبة. بالد عىل مرصالحربي تغلب عهد ابتدأ عرشة الحادية األرسة نهاية ويف (د)
بالحصن يعرف الذي (وهو القديم الحصن مكان يف «عنيبة» حصن األول» «سنورست أقام
هذا ويف الحصن. هذا عىل محسة زيادات أقيمت عرشة الثانية األرسة خالل ويف الثاني)
حرف بالجبانة املعروفة وهي الصحراء منبسط يف مرصية جبانة األوىل للمرة أقيمت العهد
تزال ال كانت C مجموعة النوبية الثقافة فإن املرصي، الفاتح أثر وجود من الرغم وعىل .S
يظهر كما الوسطى، الدولة نهاية يف إال املدنية هذه تتواَر ولم تماًما. املزدهرة الثقافة هي
العديدة واملقابر تدريًجا. يختفي أخذ فقد املدنية هذه إىل املنسوب الفخار من ذلك لنا
والقباب املحاجر، من مقطوع بحجر سقفها املقام وبخاصة ،N حرف بالجبانة الخاصة
أي: للمستعمرة والرابع الثالث العهدين يف وكذلك العهد، هذا يف ظهرت قد باللبن املبنية

الوسطى. C مجموعة يف
مجموعة ثقافة فإن الهكسوس، عهد يف السياسية مرص قوة ُقيضعىل قد كان وملا (ه)

املتأخرة. C مجموعة ثقافة بعهد يعرف العهد وهذا جديد، من انتعشت قد النوبية C
.C مجموعة ثقافة اختفت الحديثة الدولة أوائل يف النوبة بالد تمرصت وعندما (و)
أقيمت خاصة مقابر يف ودفنوا «عنيبة»، يف سكنوا الذين املرصيني املوظفني من كثري ولدينا

يف واملدنيات الثقافات ألنواع لرتمز األحرف هذه الجهات هذه يف حفروا الذين اآلثار علماء استعمل 7
النوبة. بالد
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نفسها؛ الكنانة أرض يف جثثهم تدفن أن عىل بالعمل اهتموا ممن آخرون يوجد كما لهم،
حد أي إىل التأكيد وجه عىل نعلم ال ولكننا دينيٍّا. احتفاًال بها ويحتفل تحنط أن ألجل
املرصيني، بجانب يعيش كان أنه نجد حال أية وعىل الحكم. يف «عنيبة» يف النوبيون اشرتك
«أمري لقب ويحمل جلدتهم، بني من رئيس حكم تحت أصليون سكان عنهم وبمعزل
«واوات» عظماء بني وكان آمون»، عنخ «توت عهد يف عاش وقد نفر» «حقا ويدعى معام»
املرصية السيادة بقيت وقد «طيبة»، يف امللك البن عليهم املفروضة الجزية أحرضوا الذين
اآلن. بصدده نحن الذي السادس» «رعمسيس الفرعون حكم حتى «عنيبة»، يف مستمرة
الدولة عهد يف بدأت التي «عنيبة»، مدينة بناء تم عرشة الثامنة األرسة عهد ويف

السور. داخل الرشقي الشمايل الركن يف املعبد أقيم وكذلك الوسطى،
هذا الشكل هرمية ومقابر آبار من فيها بما S الجبانة من الرئييس الجزء ويتبع
(راجع الصخر يف املحفورة العظيمة «بننوت» مقربة تقع الجبانة هذه نهاية ويف العهد،

.(Steindorff Aniba, I, p. 21 ff.

السادس» «رعمسيس خلفها التي اآلثار (3)

(املعبد) الخادم رسابة (1-3)

الجزء عىل عثر وكذلك باسمه،8 املعبد قاعات إحدى يف عمد عىل نقوش الفرعون لهذا وجد
األسفل الجزء ويف املجنح. قرصالشمس املستدير أعالها يف صور املعبد يف لوحة من األعىل

الفريوزج.9 ربة «حتحور» لإللهة يتعبد وهو األزرق، التاج البًسا الفرعون رسم

بنها (2-3)

طغراؤه.10 عليها حجر قطعة له وجدت

.Gardiner, Inscriptions of Sinai Pl. LXXIII راجع: 8

.Ibid. LXXIII راجع: 9

.Naville Bubastis p. 46 راجع: 10
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بسطة تل (3-3)

منها: الحالية) (الزقازيق بسطة» «تل يف آثار عدة عىل الفرعون لهذا عثر

مكانه.11 يف ترك وقد األسود الجرانيت من تمثال من األسفل الجزء (١)
اآلن محفوظ وهو السادس»، «لرعمسيس الجريي الحجر من صغري تمثال (٢)

املرصي».12 «باملتحف
«باملتحف وهو السادس» «لرعمسيس األحمر الجرانيت من تمثال من األعىل الجزء (٣)

أيًضا.13 املرصي»

منف (4-3)

«منف»، يف عليه عثر وقد الفرعون،14 هذا طغراء عليه كرنيش «كوبنهاجن» بمتحف يوجد
السادس» «رعمسيس اغتصبها الثالث» «رعمسيس باسم الحجر من قطعة توجد وكذلك

لنفسه.15

الرسابيوم ويف (5-3)

السادس».16 «رعمسيس الفرعون عهد من الثاني» «أبيس للعجل مدفن وجد

.Ibid. Pl. XXV (a) XXXVII cf. p. 46 راجع: 11

.Ibid. XXXVIII, p. 46 راجع: 12

.Borchardt Statt. II, Pl. 117, p. 184 راجع: 13

.Porter & Moss. II, p. 220 راجع: 14

.Porter & Moss. Ibid. p. 227 راجع: 15

Mariette Serapium Pl. 22 (1–3); & Gauthier L.R. III, pp. 192 Note d; & p. 196, راجع: 16

.Note 5
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قفط (6-3)

«رعمسيس الفرعون بنت «إزيس» باسم لوحة من األعىل الجزء عىل عثر «قفط» ويف
لها اللوحة وهذه الجهة، هذه يف القائم البطاملة معبد من الخلفي الجزء يف السادس»
خزدب» «نب هو السادس» «رعمسيس زوج اسم أن نعرف منها إذ تاريخية، أهمية
امللك «ألوزير» إهداء اللوحة وسط يف ويشاهد قبل. من معروًفا يكن ولم والزورد) (ذهب
نرت خبشف أمنحر «رعمسيس «رع» بن «آمون» محبوب رع» ماعت «نب األرضني رب
يف اليمني عىل ويُرى «إزيس») اإلله (عابدة «آلمون» املقدسة الزوجة والد إيون» حقا

… «ألوزير» القربان تقدم «إزيس» اللوحة

السادس». «رعمسيس بنت «إزيس» اإللهية املتعبدة لوحة :3 شكل

رب «ألوزير» قربانًا تقدم وهي الجبانة رئيس العظيم واإلله املقدسة األرض رب
يشء كل يشمل قربانك موائد عىل يقدم مما طعاًما أتسلم تجعلني «ليتك قائلة: األبدية
وخلف املربأة.» «إزيس») اإلله (عابدة «آلمون» اإللهية الزوجة «أوزير» من وطاهر طيب
«رع» بن «آمون» محبوب رع» ماعت «نب األرضني رب امللك والدها اسم هذه «إزيس»
«رع لإلله القربان تقدم «إزيس»، األمرية نشاهد اللوحة يسار وعىل … «رعمسيس»
ألعب «إني وتقول: األبدية. أمري العظيم، اإلله األرض، تيضء بأشعته الذي حوراختي»

املبكر.» الفجر أرى أن يل فهب أمامك، والذهب وجهك، أمام بالصاجات
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والزوجة العظيمة، الحظوة صاحبة الوراثية «األمرية «أوزير»: لسان عىل قيل ما
العظيمة امللك زوجة هي ووالدتها «إزيس») اإلله (عابدة امللكية واالبنة «آلمون»، اإللهية
بمتحف اآلن محفوظة اللوحة وهذه املربأة». خزدب» «نب األرضني سيدة يحبها، التي

.(3 الشكل (انظر (Petrie Kaptos 616 (راجع «مانشسرت»
«ليون».17 بمتحف اآلن محفوظ وهو جالس، تمثال الفرعون لهذا وجد وكذلك

اإلله صورة يف السادس» «لرعمسيس رأس يوجد «القاهرة» متحف ويف
الرابع».18 «رعمسيس خطأ سمي وقد «بتاح-خربي»،

«طيبة» يف آثاره (7-3)

أهمهما السادس». «رعمسيس للفرعون تمثالني عىل «الكرنك» خبيئة يف «لجران» عثر
فقد اآلن، حتى النظري املنقطعة الفنية القطع من يعد وهو الرمادي. الجرانيت يف منحوت
حرب، بلطة اليمنى يده ويف واسعة، بخًطى ويميش مرفوع برأس واقًفا الفرعون مثل
خلفه. مكتوفتان وذراعاه بجواره، منحنيًا يميش لوبي ناصية عىل اليرسى بيده ويقبض

.(1 الشكل (انظر اللوبي واألسري امللك بني يسري األليف األسد ويشاهد
سنتيمرتًا، ٩٢ حوايل ارتفاعه ويبلغ الشيث، حجر يف صنع فقد الثاني التمثال أما
قاعدة. عىل موضوع «آمون» لإلله صغري تمثال صورة بيديه وممسًكا ماشيًا مثل وقد

املزدوج.19 التاج الفرعون ويلبس
رع ماعت «نب البحري: والوجه القبيل الوجه ملك اليمني جهة من قاعدته عىل وكتب
تمثال بني ونقش اللقب نفس كتب كذلك اليسار وعىل الفرعون، لقب وهو آمون» مري
صورة األيمن الفرعون لساق الداخيل العمود وجه عىل السادس» و«رعمسيس «آمون»

مرص». سيد sicهليوبوليس حاكم امللك «ابن فوقه: كتب فتى أمري
ملكة صورة السادس» «لرعمسيس األيرس الساق لطرف الخارجي الوجه عىل ورسم
كتب وقد بشنني. زهرة اليرسى بيدها وممسكة الفرعون، نحو اليمنى يدها رافعة واقفة

.Porter & Moss. V, p. 131 راجع: 17

.Maspero, Le Musée Egyptien I, Pl. XXX cf. p. 17 راجع: 18

.Maspero, Guide (1915) p. 190 راجع: 19

250


