


بينوزم األكرب الكاهن

«بيعنخي» األكرب الكاهن أوالد بكر «بينوزم» األكرب الكاهن أن عىل األحوال شواهد تدل
لقب يحمل األمر بادئ يف كان فقد «حريحور»؛ جده به قالم الذي الدور بنفس قام قد
وأصبح األول»، «بسوسنس امللك بنت من ذلك بعد ج تزوَّ ثم «طيبة»، يف «آلمون» الكاهن
األكرب البنه األكرب الكاهن لقب عن نزل عندئذ حميه. موت بعد البالد عىل ملًكا بعد فيما

«بيعنخي». ابنه مع «حريحور» قبله من فعل كما
توىل ثم (باسبنخعنوت) «بسوسنس» الفرعون «بينوزم» األكرب الكاهن عارص وقد

مرص. عىل ملًكا بوصفه البالد حكم بعده
يكون كاد إنه حتى امللك، عرش توليته قبل عظيم نشاط األكرب الكاهن لهذا وكان
العليا السلطة يده يف يجمع كان أنه الواقع إذ «تانيس»، يف الفراعنة عرش عن مستقالٍّ
السلطتني بني جمع وبذلك الجيش، ورئيس الوزير، لقب يحمل كان كما البالد، يف الدينية

واإلدارية. الدينية
للكهنة رئيًسا فيها كان التي املدة يف وإصالحاته أعماله بعض «بينوزم» أنجز وقد
فرعونًا فيها كان التي املدة خالل اآلخر البعض وأنجز األول»، «بسوسنس امللك عهد يف
التعمري يف أعماله وتنحرص مؤرخة. ليست بها قام أعمال بعض ولدينا هذا البالد. عىل
إتمام (٣) «هابو». مدينة يف إصالحات (٢) «الكرنك». معبد يف إصالحات (١) يأتي: فيما

«خنسو». معبد يف تمت قد تكن لم التي األجزاء
أقامها التي الكباش تماثيل عىل كررت مبهمة إشارة إال نجد ال «الكرنك» معبد ففي
«الكرنك» معبد واجهة يربط الذي الطريق عىل نصبت التي وهي الثاني»، «رعمسيس



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

«بيعنخي» ابن املنترص، «بينوزم» القربان سيد اآللهة، ملك «آلمون» األكرب الكاهن بالنهر:
يف توسعت ولقد منترص، سيد وإني هائلة، ومعجزاتي اآلثار، عظيم إني يقول: املظفر
والذهب الفضة من عظيمة آثاًرا وصنعت (امللوك) اآللهة كل من أعظم لدرجة اآلثار

باسمي.1 محفورة
بمدينة القائم عرشة الثامنة األرسة معبد يف إصالحات ببعض «بينوزم» قام وكذلك
«يعيش الشمالية: الجهة من الرشقي الجانب عىل التايل النقش لنا ترك وقد «هابو».
«موت» اإللهة غدته ومن األرضني، ليمد جسده من خرج الذي «آمون» ابن الطيب اإلله
حني يف «طيبة» آلهة لكل اإلنعامات صانع وهو محاريبهم، وليقيم اآللهة؛ تماثيل لنحت
اآللهة، ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن فرحة. وألبابهم فعله، بما مرسورة قلوبهم كانت
ابن املنترص، «بينوزم» … مرضيٍّا والشمال الجنوب يف للجيش األعىل والقائد املدينة، عمدة
صاحب رع» «آمون والده أثر أصلح لقد املرحوم. «بيعنخي» … «آلمون» األكرب الكاهن
يصلح لكي … التداعي يف أخذ قد أنه ووجد والده بيت لريى أتى عندما الفاخر، العرش
التابع … املقدس … يحفظ لكي واإللهات؛ اآللهة كل وقلب … جديد من وجاره معبده
L. D. (راجع «… السماء أفق مثل القرص وليجعل «هابو») مدينة (اسم «ثاموت» إلقليم

.(III, Text 164 & Br. A. R. Vol. IV, § 634
قد تكن لم التي األجزاء تكملة يف استمر قد «بينوزم» فإن «خنسو» معبد يف أما
التايل النقش لنا ترك وقد «حريحور». جده أقامها التي البوَّابة وبخاصة بعد، فيه تمت
األكرب الكاهن «يعيش (Br. A. R. IV § 632 ff; L. D. III, 251 a (راجع العمل: هذا عن
… «آلمون» األكرب الكاهن ابن املنترص «بينوزم» القربان، سيد اآللهة، ملك رع» «آلمون
— الجميل املأوى — «طيبة» يف «خنسو» لوالده أثر بمثابة عمله لقد املرحوم. «بيعنخي»
وأطرافها السماء، عنان تبلغ أعالمها وقضيانًا معبده، أمام فاخرة عظيمة بوَّابة له فأقام

رؤيتها.» عند يفرحون الناس وكل «السام»، من
يف األفق تماثل جديد من ا جدٍّ عظيمة بوَّابة له «فأقام :(Ibid 251 b) آخر نقش ويف
العظيم؛ البيت يف فعله ملا الصدر وانرشاح الفرح يتملكهم العظام اآللهة وكان السماء.

إلخ.» … «آلمون» األكرب للكاهن الراضية الحياة من السنني ماليني منحوا ولذلك

.Br. A. R. IV, § 635; Rec. Trav. XIV p. 30 راجع: 1
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والعرشون. الواحدة األرسة (؟) «بينوزم» األكرب الكاهن :1 شكل

الوجه ملك «آمون» ابن القوي، الثور «حور» «يعيش نقرأ:2 األوىل البوَّابة باب وعىل
رع» «آلمون األكرب الكاهن لحرضتهم، الخري وفاعل مريضاآللهة، البحري، والوجه القبيل
«خنسو» لوالده أثر بمثابة عمله لقد املرحوم. «بيعنخي» ابن املنترص، «بينوزم» اآللهة ملك

جديد.» من بوَّابة له فأقام

.Brugsch. Recueil de Monuments pl. 75, 2 راجع: 2
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أمام واقًفا كاهن يشاهد (L. D. III 250 a (راجع «خنسو» ملبعد البوَّابة مدخل وعىل
«خنسو»، ابنه ثم زوجه، «موت» اإللهة تقف «آمون» اإلله وخلف أزهاًرا، يقدم «آمون»
هذا ومع «حنت-تاوي». امللكة هنا حرشتها وقد كارع»، «ماعت اإللهية املتعبدة وصورة

التايل: النقش املنظر
اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن من الجميلة األزهار تقديم الكاهن: صورة فوق
املرحوم، «بيعنخي» األكرب الكاهن ابن املنترص «بينوزم» … الخريات يفعل بذلك وهو
من جاللتهم تماثيل وناحتًا اآللهة، كل معابد وبانيًا حرضته، يرس ما يعمل والذي

مؤنهم. يورد الذي وهو السام،
األرضني سيد محبوبي يا جسدي، من الذي بني يا … «آمون» كالم «آمون»: صورة فوق
وإن يل، أقمتها التي اآلثار رأيت لقد املنترص. طغراء) يف يوضع لم (االسم «بينوزم»
السام، من مثواي تبني وإنك جديد، من عيد يف بيتي تجعل وإنك بسببها، ملنرشح قلبي
هي ذلك عىل واملكافأة قبل. من كان ما تضاعف وإنك اليومية، القربات يف تزيد وإنك

«لحور». الرضية الحياة
اسم عليه كتب «الكرنك»، خبيئة يف عليه عثر القاهرة» «بمتحف صقر تمثال ويوجد

«بيعنخي».3 بن «آلمون» األكرب الكاهن بوصفه «بينوزم»
األكرب.4 الكاهن هذا اسم عليها لبنات وجدت «الحيبة» ويف

أكرب.5 كاهن وهو باسمه، املجيبة التماثيل من صندوقني إىل هذا

الفراعنة وموميات «بينوزم» (1)

من امللكية باملوميات لحق ما إلصالح خاصة عناية «بينوزم» األكرب الكاهن وجه لقد
قام التي اإلجرامية املحاوالت عن سبق فيما طويًال تحدثنا وقد وعبث. وتنكيل تهشيم
نهاب أن والواقع القبور. لرسقة العرشين األرسة أواخر فراعنة عهد يف اللصوص بها
األرسة عهد يف ذخائر من معها كان وما امللوك، هؤالء بجثث العبث عن ينفكوا لم املقابر

.Legrain. Cat. Gen. p. 60 No. 42191 راجع: 3

.Prisse d’Avenne Rev. Archeol. I, p. 724 راجع: 4

.Momies Royales p. 590, Note 3 راجع: 5
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بكل حدها عند الجرائم هذه وقف العظام الكهنة بعض حاول وقد والعرشين، الواحدة
أحد، بأس يخشون يكونوا لم اللصوص أن لنا ظهر فقد جدوى، بدون ولكن وشدة، عنف
بعد نفائس، من معها وما ملوكهم موميات عىل ما ويرسقون املقابر، يقتحمون كانوا إذ
توابيت يف ووضعهم جديدة، أكفان يف تكفينهم إىل دعا مما تنكيل، أفحش بها ينكلوا أن
هذه عىل وضعت التي النقوش أسمت وقد هشمت. أو حرقت قد كانت التي توابيتهم غري
هذا بمثل يقوم ملك كل كان وقد امللوك»، دفن «تجديد العملية هذه والتوابيت األكفان
يصنعه. كان الذي الجديد التابوت عىل أو الكفن عىل إما فعله، ما يقيد الصالح العمل
معرفة جهة من علينا سهلت التي هي السلف لنا تركها التي املحارض أو الكتابات وهذه
جهة ومن والعرشون، الواحدة األرسة تحتويهم الذين العظام، والكهنة امللوك تويل ترتيب
خبيئة يف النهائي مثواها إىل أسلمت أن إىل املوميات هذه تاريخ نتتبع أن علينا سهل أخرى
لهذا وكان عرش، التاسع القرن من األخري الربع يف عنها كشف التي وهي البحري»، «الدير
ويف عامة، العالم تاريخ يف األثر أكرب له كان كما العالم، بقاع جميع يف هائل دوي الكشف

مرصخاصة.
نتحدث أن وقبل البحري»: «الدير خبيئة يف عليها عثر التي الفرعونية املوميات
نتحدث أن بنا يجدر الفرعونية، املوميات نحو «بينوزم» بها قام التي الصالحة األعمال عن
ملا وكذلك القارئ، لنفس ترويح من فيه ملا املوميات؛ هذه عن الكشف حادث عن أوًال
وبخاصة تشابه، من القديمة األزمان يف اللصوص يرتكبها كان التي الرسقات وبني بينه
هم الحديثة الرسقات وأبطال والعرشين؛ الحادية األرسة وبداية العرشين األرسة نهاية يف
«محمد رأسهم وعىل الحالية، «القرنة» قرية يقطنون الذين الرسول»، «عبد أرسة أفراد

وسليمان. الرسول عبد وأخواه الرسول» عبد
قد كانوا الذين القرنة»، عبد «شيخ قرية لصوص أحد كشف ١٨٧١ سنة صيف يف
بعض، فوق بعضها ُكدست التي الخشبية بالتوابيت ُمْفَعمة مقربة اآلثار رسقة احرتفوا
الصل صورة منها كل عىل ورسم امللكية، بالطغراءات مغطاة التوابيت هذه معظم وكانت
فيها ما عىل لالستيالء القبور يحفرون الذين اللصوص هؤالء كان وقد الجبهة. عىل امللكي
الخاصة املميزات هي الجباه عىل التي واألصالل الطغراءات أن بعيد زمن منذ يعرفون
ولذلك تماًما؛ حرفتهم يحذقون الرسول» «عبد أرسة أفراد كان وقد سواهم. دون للملوك
وما فراعنة بموميات مملوءة األرض تحت بخبيئة حباهم قد الحظ أن وهلة ألول عرفوا

غاٍل. أثاث من معها

555



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

ولكن الكنز، لذلك مماثل يشء عىل عامة التاريخ يف إنسان نظر يقع لم أنه والواقع
الصعب، من كان استغالله فإن محتوياته، وضخامة الثمني الكنز هذا عظم من الرغم عىل
عرشة وجود من بد يكن ولم الحمل، وثقيلة عديدة التوابيت كانت فقد منه؛ االستفادة وكذا
اللصوصمنفذ لدى يكن لم أنه عن فضًال هذا منها. الواحد لتحريك — األقل عىل — عمال
الثمينة محتوياتها النتزاع بد ال كان ولذا السقف؛ يف برئ من إال الدفن حجر إىل للوصول
يفضح وبذلك الرس، لكشف مدعاة العمل هذا وكان البرئ. هذه فوهة فوق بكرة نصب من
لهذا املجاورين األشخاص إىل بالرس اإلباحة يف اللصوص هؤالء فكر وقد اللصوص. أمر
يرىض أال خافوا أنهم غري األمر، يكتموا أن مقابل الكنز هذا من نصيبهم ليأخذوا املكان
وقد الجهة. هذه يف الحفائر مدير إىل أو املديرية، مدير إىل الرس فيذيع بنصيبه، منهم واحد
أخويه أحد ساعده وقد الحال. يف عليه عثر الذي الكنز من يستفيد أال عىل اللص صمم
بتماثيل مملوءة ثالثة أو صندوقني واستخراج املوميات، بعض أكفان نزع يف وأخته
امللون، الخشب من «أوزير» اإلله صورة يف وتماثيل أحشاء، وأواني وعجارين، عجيبة
وقد بسهولة. وإخفاؤها حملها يمكن التي اآلثار من ومجموعة بردية، ورقات ست ونحو
يف ذلك وكان سنوات. عرش يف مرات ثالث الخبيئة هذه هؤالء اللصوص جماعة اقتحم
ال حتى مرة كل يف اتخذت قد االحتياطات وكانت معدودات، ساعات وملدة املساء وقت
بعض شتاء كل يف يبيعون وكانوا عليه. عثروا الذي الكنز أهمية ويف أمرهم يف أحد يشك
كانت الذين العلماء أولئك بعض ينتظرون كانوا وقد للسياح. استخرجوها التي التحف
لهم ليتسنى األغنياء؛ السائحني بعض أو «طيبة»، إىل فيذهبون بعوث يف بالدهم ترسلهم
لهم ل يخوِّ سفر جواز عىل يحصلوا أن مقدورهم يف ممن ويكون جملة، امللوك هؤالء بيع

الجمرك. يف تفتيشهم عدم
إىل وصلت قد فيها، يترصفوا أن أمكنهم التي اآلثار بعض فإن حال أية وعىل
الطالء من بطبقة املغطاة الخشبية التماثيل بعض ظهرت ١٨٧٤ عام فمنذ «أوروبا»؛
هذه من رآه ما إن «مسربو»: ويقول «بباريس». اآلثار تجارة سوق يف الرشيق األزرق
اللقب هذا وينسب رع». «خربخع لقب تحمل كانت بل مللوك، تكن لم الصغرية التماثيل
الثانية األرسة ملوك أحد الثاني» «سنورست الفرعون هو أقدمهما مللكني؛ — األقل عىل —
األخرية اشرتيت وقد والعرشين. الواحدة األرسة ملوك أحد «بينوزم» للملك والثاني عرشة،
أثبتت أمور بعض الجو يف يل الح «وقد «مسربو»: ويقول منها، أحسن هو ما وجود لعدم

التماثيل. هذه لوجود سبب من بد ال أنه يل
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تحتوي بردية — إنجليزي ضابط وهو — «كامبل» عرضعيلَّ ١٨٧٦ عام ربيع ويف
بأربعمائة طيبة يف اشرتاها إنه وقال: «بينوزم» األكرب بالكاهن الخاصة الدينية الشعائر عىل

إنجليزي.» جنيه
خاصة طويلة بردية صورة «سوليس» املسرت «مسربو» عىل عرض ١٨٧٧ عام ويف
الربيطاني» «املتحف يف والبداية اللوفر» «متحف يف منها األخري والجزء «نزمت»، بامللكة

األقرص.6 من اشرتاه سوري ترجمان لدى كان األصل إن ويقال: بأملانيا. و«بافاريا»
املكان من مستخرجة «السويس» من بردية الفرتة هذه يف اشرتى قد مريت وكان
١٨٧٨ عام ويف تاوي».7 حنت حتحور «تي تدعى ملكة لحساب نسخت قد كانت نفسه،
بابه يف غريب متن عليها كتب الخشب من لوحة «باريس» يف بك» «روجرس عرض
األمرية مع املوضوعة املجيبة بالتماثيل ا خاصٍّ مرسوًما أصدر قد «آمون» اإلله إن ا: جدٍّ
أن «مسربو» مقدور يف كان وباالختصار (Rec. Trav. II p. 13–18 (راجع «نسخنسو»
ملجموعة أرضحة عدة أو رضيح عىل عثروا قد القرنة» عبد «شيخ قرية لصوص أن يؤكد
(Rec. Trav. والعرشين الواحدة األرسة عهد من بعد تعرف لم التي امللكية، املقابر من
سنة أبريل يف بها قام التي الرحلة يف «مسربو» أغراض أهم من كان وقد ،II p. 13-14)
يكن لم البحث بهذا القيام أن عىل «طيبة»؛ يف اآلثار هذه مصدر عن البحث هو ١٨٨٠
منه خرجت الذي املعني املكان إىل للوصول مجسات أو حفائر بعمل القيام منه الغرض

اآلثار. هذه
الفالحني، من ينتزع أن عليه كان فقد الصعوبة؛ يف غاية املهمة كانت ذلك أجل ومن
هذه مصدر عن اليوم هذا حتى أخفوه الذي الرس أخرى، تارة وبالقوة تارة، بالحيلة
بادئ يف أدى األوروبيني والسياح املشرتين مع وأناة بصرب طويل بحث عمل وقد اآلثار.
السوق يف ظهرت التي امللكية اآلثار بائعي أن وهي هامة؛ حقيقة إىل الوصول إىل األمر
وهما الرسول، عبد محمد وأخوه أحمد، الرسول عبد وأفرادها: الرسول»، «عبد أرسة هم
من لكل قنصًال يعمل كان الذي عياد» أغا «مصطفى ثم القرنة»، عبد «شيخ قرية من
الصعبة، األمور من األخري مهاجمة كانت وقد باألقرص. و«روسيا» و«بلجيكا» «إنجلرتا»

.Naville, Trois Reines de la XXI Dyn. A. Z. 1878 p. 29–32 راجع: 6

.Mariette Papyrus de Boulaq t. III Pl. XII–XX راجع: 7
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تقف كانت التي وهي بها، يتمتع كانت التي األجنبية واالمتيازات السيايس ملركزه وذلك
عليه. القبض سبيل يف عقبة

أحمد، الرسول عبد ضد بشدة العمل عىل صمم أيام بضعة «مسربو» تردَّد أن وبعد
عىل بالقبض «األقرص» رشطة رئيس إىل «مسربو» أرسل أبريل ١٤ ويف محمد. وأخيه
وزير وإىل وقتئذ، قنا مدير باشا» «داود إىل بربقية طلب وكذلك أحمد»، الرسول «عبد
القرنة». عبد «شيخ قرية سكان رؤساء مع رسيع تحقيق بعمل بالترصيح األشغال
الجبل، يف مأمورية من رجوعه أثناء يف رشطيان أحمد» الرسول «عبد عىل قبض وقد
كان الذي بركش»، «إميل من كل سأله وقد قارب، ظهر عىل الثاني الرب إىل به وجيء
أرايض للجنة املساعد اإلداري املدير و«روشمنتكس» بوالق» «بمتحف مساعًدا أمينًا وقتئذ
وقد تجارب، من لديه بما «مسربو» يساعد أن األخري أراد وقد الحكومة. ملك «الدومني»
كانت وقد كلهم. السياح بشهادة إليه وجهت التي الحقائق كل أحمد» الرسول «عبد أنكر
خلسة، حفائر بعمل القيام تحريم وهي العثماني، القانون طائلة تحت تقع كلها التهم
أو الفنية واألشياء التوابيت وكرس الجنازية، والتماثيل بيعها، املحرَّم الربدي أوراق وبيع
أن عىس بيته يفتش أن يف طلبه إىل أجيب وقد املرصية. الحكومة تملكها التي التحف
استعمل وقد األمر. جلية عىل ويطلعنا يخضع ويجعله عليه، التهمة يثبت ما فيه يوجد
تنجح لم ولكن املال، من له العطاء وبذل والرضب والوعيد، والوعد والتهديد، اللطف معه
رسمي. محرضتحقيق بفتح األمر صدر أبريل شهر من السابع اليوم ويف وسيلة. أية معه
املدير أمر حيث «قنا» إىل أحمد» «حسني املسمى إخوته أحد عليه املقبوض أرسل وقد
ومندوب املديرية محقق بحضور برسعة التحقيق سار وقد قضيتهم، ليعرف بإحضارهم
يف كثريين شهود ظهور هي واحدة نتيجة عن فأسفر «دندرة» ومفتش اآلثار، مصلحة
اليمني بحلف عدة مرَّات ومشايخها القرنة» عبد «شيخ قرية أعيان أكد فقد املتهم، صالح
لم وأنه غبار، عليه وليس ووالء، إخالًصا الناس أعظم من رجل أحمد» الرسول «عبد أن
باب ومن اآلثار، من قطعة أي يرسق أن قدرته يف وليس خلسة، حفائر بعمل قط يقم
القول يف يغايل أحمد» الرسول «عبد أن لوحظ وقد ملكيٍّا. قربًا ينهب أن يمكنه ال أوىل
بقوله يعتقد كان وقد الرجل. هذا بيت يف يعيش وأنه عياد»، أغا «مصطفى خادم بأنه
خاصة، امتيازات له قنصًال بوصفه ليحميه أغا»؛ «مصطفى عىل يرتكن أن يمكنه أنه هذا
عقاب من يفلت وبذلك «روسيا». أو و«بلجيكا» «إنجلرتا» رعايا من يصبح أن يمكن وأنه

األجنبية. االمتيازات بسبب املرصي القانون
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يف ورشكاؤه هو بذلك يغريه كان أغا» «مصطفى أن عىل األحوال شواهد وتدل
تستخرج كانت التي اآلثار تجارة كل يديه يف يجمع أن أمكنه الكيفية وبهذه الجريمة.
من اثنني بضمان مؤقتًا أحمد» الرسول «عبد رساح أُطلق وقد وقتئذ. «طيبة» سهل من
مايو شهر أواسط يف قريته إىل عاد وقد نجيب». سيد و«إسماعيل «رسور» هما: أصحابه
عليه، القبض أن غري القرنة» عبد «شيخ قرية أعيان له قررها التي األمانة لواء حامًال
باشا» «داود يد عىل القاه الذي التحقيق عنف وكذلك كاملني، شهرين السجن يف وإقامته
قدرته وعدم أغا»، «مصطفى ضعف جليٍّا له أظهر ذلك كل العذاب، صنوف أذاقه الذي
ذلك فوق — يعلمون اللصوص كان وقد اإلخالص. كل له املخلصني امه خدَّ حماية عىل
ثانية الشتاء فصل يف سيعود كان إنه بل الحد، هذا عند األمر يرتك لن «مسربو» أن —
من املعلومات تجمع ذلك خالل يف املديرية كانت وكذلك جديد، من املوضوع ليفحص
وصلت كما مجهولة، بعضشكاوى املتحف إىل وصل ذلك أثناء ويف الغرض. لهذا جهتها
رس كشف قرب الذي األمر ولكن اآلثار، هذه عن الخارج من جديدة معلومات بعض
أن بعضهم ظن فقد الرسول»، «عبد أرسة أفراد بني دب الذي الخالف هو املوضوع
من أنه اآلخر البعض وظن ُهزمت، قد اآلثار مصلحة وأن ثانية يعود ولن زال قد الخطر
ادعى نفسه الوقت ويف الكنز، مكان عىل رجاله وَوْقف املرصي، املتحف مع التفاهم الحزم
الشهر عن له بتعويض ملزمة كانت يرأسها كان التي الرشكة أن أحمد» الرسول «عبد
الخمس من بدًال الكنز محتويات يف النصف له يكون أن طلب أنه إىل هذا سجنه، الذي
إىل يذهب فسوف طلباته رفضت إذا بأنه هدد وقد اللحظة. تلك حتى يتقاضاه كان الذي

الرس. ويفيش الحفائر إدارة
أكرب رأى الرسول» «عبد أرسة أفراد بني ومشاجرات مناقشات يف شهر ميض وبعد
أن عىل عزم ولذلك شك؛ بال سيخونونه إخوانه أن «محمًدا» املسمى الرسول» «عبد إخوة
من والعرشين الخامس اليوم يف «قنا» إىل خفية فذهب الرس، بإفشاء البادئ هو يكون
طويلة مدة منذ الحكومة عنه تبحث الذي املكان يعرف بأنه املدير وأخرب يونيو، شهر
الرسالة وضعت التي الداخلية وزارة إىل الحال يف الخرب باشا» «داود وطري جدوى، بدون
من عودته بعد املسألة هذه عن «الخديوي» حدث قد «مسربو» وكان «الخديوي»، يدي بني
«محمد به فاه الذي االعرتاف أهمية إىل الحال يف فطن وقد القبيل»، «الوجه من التحقيق
التايل اليوم يف أخرى برقية إليه فوصلت دقة، أكثر معلومات طلب يف وأرسل الرسول»، عبد
باشا» «داود عاين وعندما الجديد. الكشف أهمية عن للشك مجال أي فيها جاء ما يدع لم
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من أكثر وجد إنه قال: يونيو شهر من والعرشين الخامس اليوم يف «بالقرنة» الكنز مكان
التوابيت ومعظم املرمر. وقطع الصغرية كالتماثيل عديدة أخرى وأشياء تابوتًا، ثالثني
عىل تربهن — املكان هذا يف ترى التي — والحيل األصالل وأن بالكتابات، مغطاة كانت
من إخراجها دون فيه التي األثرية القطع اإلنسان يحيص أن يمكن وال ملكي، مكان أنه
املرتجم األمني أفندي» كمال «أحمد باشا» «داود أرسلها التي الرسالة (ترجم األرض بطن
إجازة). يف املتحف أمني بك» «واسييل وكان ١٨٨١ سنة يونيو ٢٨ يف املرصي باملتحف

لألمني ترك ولكنه «أوروبا»، إىل خاصة ألسباب «مسربو» سافر أخرى جهة ومن
والعرشين السابع اليوم ويف للعمل. الالزمة والسلطة التعليمات باشا» «بركش املساعد
بركش» «إميل إىل — الربقية إليه وصلت عندما — أمره «الخديوي» أصدر يونيو من
ملنطقة مفتًشا الوقت هذا منذ َ ُعنيِّ الذي ماتافيان»، «تاودروس مع «طيبة» إىل بالذهاب
الرسول» عبد و«محمد املرصي، باملتحف املرتجم األمني كمال» أفندي و«أحمد األهرام،
البعثة بدأت وقد الحفائر. إلدارة تابعة وهي «منشية»، املسماة للسفينة نوتيٍّا بوصفه
شهر من الرابع االثنني يوم القارب وصول وعند ليًال. يوليو) (أول الجمعة يوم سريها
باشا» «داود إىل وصل إذ مدهشة، مفاجأة انتظاره يف كان الظهر بعد «قنا» إىل يوليو
للملكة األربعة األحشاء أواني تشمل النفيسة اآلثار من مجموعة الرسول» عبد «محمد من
والثانية كارع»، «ماعت للملكة األوىل الربدي: من ورقات وثالث نفرتاري»، «أحمس
— يظهر ما عىل — الفاتحة كانت وقد «نسخنسو»، لألمرية واألخرية «إستمخب»، للملكة
«محمد وكيله املتحف موظفي ترصف تحت باشا» «داود ووضع املتحف، لرجال مشجعة
فكان الدقيقة، العملية هذه سري لضمان املديرية موظفي من غريه وكثريًا البدوي» بك

النتائج. وأعظم األثر أبلغ العمل هذا إنجاز عىل وسهرهم ملساعدتهم
وكيل بك» «محمد من كالٍّ الرسول» عبد «محمد قاد يونيو من السادس اليوم ويف
القرب، مدخل إىل ماتافيان» و«تاودروس كمال» أفندي و«أحمد بركش» و«إميل املديرية،
عىل تدل التي االحتياطات، اتخذ قد املقربة مدخل رتب الذي املرصي املهندس كان وقد
إخفائها طريقة حيث من مثلها عىل يُعثر لم الخبيئة هذه أن والواقع الفائقة. مهارته
سهل من امللوك» «أبواب عن املكان هذا تفصل التي التالل فسلسلة األعني. من الغريب
الواحدة تفصل الطبيعية الدورانات من امللكات» و«وادي «العساسيف» بني تؤلف «طيبة»
الحاجز أن ويالحظ مرت، ومائتى ثمانني بني ما الواحد سمك يختلف حواجز األخرى عن
جدار أن فنشاهد خاصة. هيئة يف يظهر البحري» «الدير وادي جنوب إىل يؤدي الذي
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استعمل وقد مختلفة، بارتفاعات األخرى فوق الواحدة درجات، ثالث قسم قد السفح
الذي القرب وكان األصفر، بالرمل املغطى الردم من طويلة ملنحدرات سناًدا ارتفاًعا أقلها
الدوران، من الغربية الشمالية الجهة يف حفر قد ا جدٍّ بعيد زمن منذ املوميات فيه ثوت
عرش اثنا البرئ وعمق البحري»، «الدير من يعزله الذي السناد فيه ينفصل الذي املكان عند
مرت، ١٫٤٠ طوله يبلغ ملمر بابًا الغربى الجدار يف نجد الداخل ويف مرتان، وعرضها مرتًا

اختفيا. قد الخشب من بمرصاعني مجهًزا األصل يف املدخل وكان مرتًا، ٨٠ وعرضه
عليها الطني من أختام بوضع الجبانة حراس يغلقه احتفال إقامة كل بعد وكان
مرتًا، ستني حوايل ويستمر الشمال نحو فجأة املمر ينحني أمتار ٧٫٥ مسافة وبعد نقوش،
وأحيانًا مرتين، حوايل يبلغ أحيانًا نجده إذ املسافة، هذه كل يف واحًدا ليس عرضه أن غري
نجد اليمنى الجهة ويف الصنع، خشنة درجات خمس نجد املسافة وسط ويف مرت، ١٫٣٠
عند فكر قد كان أنه منها يظهر أمتار، ثالثة حوايل عمقها ويبلغ بعد، حفرها يتم لم كوة
مستطيلة حجرة إىل يؤدِّي املمر هذا أن نجد وأخريًا املمر، اتجاه تغيري يف إليها الوصول
الخشبية بالتوابيت مكدسة كانت وقد أمتار، ثمانية حوايل طولها يبلغ الشكل منتظمة غري
واألصفر باألبيض ن لوِّ تابوت ويسده املمر يعرتض كان وقد جنازي. وبأثاث واملوميات،
ثقيل صندوق شوهد بقليل ذلك وبعد املدخل، من مرتًا ٦٠ مسافة عىل «نبسني» باسم
السابعة األرسة توابيت بطراز شكله ويذكرنا (تاعاقن) رع» «سقنن للفرعون أنه اتضح
وبجانب األول»، «سيتي ثم تاوي» حتحور-حنت «تي امللكة ثم الزينة، الريشية عرشة
أحشاء وأواني مجيبة تماثيل تحوي وصناديق الذابلة، الزهور من محفة شوهدت ذلك
الشمايل االتجاه يف املمر يؤلفها التي الزاوية يف الحجرة قعر ويف الربنز، من للقربان وأواٍن
ال يشء كأنه بإهمال مطويٍّا وجد وقد الجلد. من املصنوع «إستمخب» امللكة رسادق نجد
فألقى أمره، من عجل عىل كان الصورة بهذه وضعه الذي الكاهن أن والظاهر له، قيمة
عدم يسودها التي الكيفية بنفس مكدًسا الدهليز كل كان وقد الركن. هذا يف برسعة به
يضع خاٍل مكان إىل اإلنسان ليصل البطن عىل زحًفا التقدم من بد ال كان ولذلك النظام؛
وُعرف شمعة نور بواسطة التوابيت عىل التي النقوش ُرئيت وقد ركبتيه. أو يديه عليه
الثاني» «تحتمس وتابوت األول» «أمنحتب تابوت أن وعرف تاريخية، أسماء تحمل أنها
وامللكة «سيآمون» وابنه األول» «أحمس وتوابيت السلم، من الغربية الكوة يف موضوعان
وغريهم. كثريًا عنه بُحث قد كان الذي و«بينوزم» نفرتاي» «أحمس وامللكة حتب» «أعح
ولكن النظام، سوء من حده بلغ قد التوابيت تكديس كان النهاية يف التي الحجر ويف
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السائد، النظام هو كان التوابيت صنع يف العرشين األرسة فن طراز أن وهلة ألول لوحظ
متوقًعا كان مما أسعد والحظ عظيًما النجاح كان ولقد والعرشون، الواحدة األرسة وكذلك
ثالثة أو ملكان الخبيئة هذه يف يوجد أن املنتظر كان إذ التوابيت، من العدد هذا بوجود
أرسات هو الفالحون عنه كشف قد كان ما ولكن املشهورين، غري الفراعنة صغار من
وأضخمهم مرص حكموا الذين الفراعنة أشهر إنهم فراعنة! وأي الفراعنة، من بأكملها
والفاتحني األول»، و«أحمس رع» «سقنن وأعني الهكسوس، طردوا الذين وهم شهرة،
الثاني»، «رعمسيس وأخريًا األول» و«سيتي الثالث» «تحتمس وهم «كوش» ولبالد لسوريا
ولكن املؤرخني، بعض يقول كما «سوزسرتيس»، باسم اليونان عند ذكره بقي الذي وهو

العظيم. الفاتح الثالث» «سنورست عىل يطلق االسم هذا كان الواقع يف
هذه رس كتمان عىل حافظوا قد الرسول عبد أرسة أن السابقة القصة من ونرى
عليهم استولت قد القرنة» عبد «شيخ قرية وأهل األقرص سكان أن لدرجة الخبيئة
البالغة وأهميتها املوميات بعدد سمعوا عندما األوروبيني نفس عىل استولت كما الدهشة،
عن يتحدثون أخذوا إذ ويقوى، يعلو بدأ العامة خيال كان وقد أجمع، العالم تاريخ يف
كان ولذلك النفيسة؛ والتعاويذ والياقوت املاس من وعقود بالذهب مملوءة صناديق وجود
بأية لرسقتها بمحاوالت القيام من خوًفا اآلثار هذه لنقل برسعة العمل من إذن بد ال
أحد أن فعًال بعد فيما علم وقد السالح. بحد عليها واالستيالء مهاجمتها حتى أو طريقة،
النيل عبور عىل فيه اتفق العبابدة من عصابة مع مجلًسا عقد قد املجاورة القرى مشايخ
املديرية وكيل بك» و«محمد «بركش» يقظة ولكن اآلثار، عمال ومهاجمة الليل أثناء يف
وكيل جمع فقد مؤامرتهم. املتآمرين عىل ضيعت قد املساعد األمني كمال» أفندي و«أحمد
لم ألنها الحال؛ يف املتحف سفينة استُعجلت وقد برسعة. العمل وبدأ فالح مائتي املديرية
الذي الرسول» عبد «محمد الريس اآلثار حراسة عىل املرشف كان ولكن وصلت، قد تكن
فيها ما باستخراج وقام اآلثار، مع نفسها البرئ يف رابط وقد عليه، ويعتمد به يوثق كان
البرئ، بطن من تخرج التي األشياء يتسلمان كمال» أفندي و«أحمد بركش» «إميل وكان
يقظة، وبكل واحدة لحظة التواني دون لجنب جنبًا ويرتبانها التل سفح إىل تحمل ثم
أن غري البرئ، يف ما كل إلخراج ونشاط بجد ساعة وأربعني ثمانية مدة العمل استمر وقد
مخرتقني الكنوز هذه حمل من بد ال كان إذ نصفها، إنجاز انتهى قد تكن لم املأمورية
يلزم كان وقد األقرص، إىل بها يعرب ثم ومن النهر، شاطئ إىل الغربية «طيبة» سهل بها
سبع مدة رجًال عرش ستة أو عرش اثنا تقدير أقل عىل التوابيت هذه من تابوت كل لحمل

بها. للعبور معدة كانت التي السفينة حتى الجبل من لنقلها ساعات؛ ثماني أو
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نصب، من الذخائر هذه حاملو يالقي كان ما بسهولة ر يتصوَّ أن اإلنسان ويمكن
كان وقد الجو. من يوليو شهر يف تنبعث كانت التي والحرارة املتصاعدة األتربة وبخاصة
أمر إليهم ُوِكل الذين بعض إن حتى ا، جدٍّ عظيًما عليها عثر التي الصغرية التحف مقدار
ولكن أحد، يراهم أال آملني بعضها إخفاء يف جشعهم واستيقظ أبصارهم زاغت قد حملها
قد كان من كل أن لدرجة الحاسمة اإلجراءات اتخذ فقد ساهرة، عينه كانت املديرية وكيل
تحتوي كانت سلة إال ثانية ظهر رسق قد كان ما وكل أعاده، شيئًا فأخفى نفسه غرته
من عرش الحادي مساء يف وأخريًا األزرق. املطيل الخزف من مجيبًا تمثاًال خمسني عىل
يف ملفوفة وبقيت األقرص، إىل وصلت قد الجنازي واألثاث والتوابيت املوميات كانت يوليو
إىل «املنشية» املسماة السفينة وصلت التاريخ هذا من أيام ثالثة وبعد نسيج. ويف حرص
فراعنة تشمل التي حمولتها وعليها النيل، ُعبَاَب تَْمَخُر بوالق متحف إىل ثم ومن القاهرة،
،١٨٨٢ سنة يناير يف ثانية فتحت ولكنها اليشء، بعض البرئ أُغلقت وقد العظام. مرص
ومساعده، ولسن»8 «إدوارد األمريكي والرسام بركش»، و«أميل «مسربو»، فيها نزل وقد
من أكاليل بعض دهليزها من ُجِمَع وقد نهائيٍّا؛ لفحصها الرسول» عبد «محمد والرئيس
ُفِحصت وكذلك املجيبني. تماثيل من قطع وبعض أقمشة، وقطع الدوم وفاكهة األزهار
الجبل إىل تؤدِّي التي األخرى الحجرة إىل تؤدِّي وكانت دقيًقا فحًصا النهائية الحجرة

امللوك. وادي إىل اإلنسان منه يخرج ممر بواسطة
جانبي عىل األسود باملداد مكتوبة نقوش ثالثة البرئ قعر يف وهو مسربو نقل وقد
أقدمها وهو اليمني عىل الذي فالنقش اليسار، عىل واآلخران اليمني، عىل منها واحد الباب

اسمه: يذكر لم مللك الخامسة للسنة تاريخه يرجع

والعرشون، الحادي اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر الخامسة، السنة
«آلمون»، اإلله والد الكاهن بوساطة «نسخنسو»، السيدات رئيسة دفن يوم وهو
اآللهة ملك رع» «آمون كاهن … بن عنخ» خنسون «زد الخزانة عىل واملرشف
اإلله والد ولكاهن … «نسباي» (الترشيفي) القاعة وكبري «عنخفنآمون»،

«نسبقشوتي». الجيش ورئيس «آلمون»،

The فرعون عىل العثور بعنوان أمريكية مجلة يف هذا عن مقاًال كتب هذا «ولسن» أن الطريف ومن 8

.Century. Vol. XXXIV (May 1887) pp. 1–10. Finding Pharaot. by M. Wilson
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املكان: هذا عىل وضعت التي األختام

فعنخت». خنسو «زد الخزانة عىل املرشف خاتم •
.(J. E. A. Vol. 32 p. 26 (راجع … «نيس» الخزانة كاتب خاتم •

إذا فيما البحث فكرة إليه يوحي أنه يجد «مسربو» يقول كما النقش هذا يقرأ والذي
الثالثة، األشخاص أختام بقايا البرئ يف ُكدِّست التي الحجر قطع بني الرمل يف يوجد كان
بضع استغرق بحث بعد أنه فعًال حدث وقد الباب. عىل أختامهم وضعوا أنهم ذكروا الذين
عىل مطبوعة حروف بقايا تحمل املختوم، الطني من قطعة عرشين حوايل عىل ُعثر دقائق
أختام بقايا عىل تحتوي أنها وجد مهل عىل القطع هذه ُفحصت وعندما وجهيها. أحد
كاملة أختام ولبعض مهشم، والباقي «آمون» كهنة رئيس عىل الدالة بالعالمات مبدوءة
الجزء بمراقبة كلفوا لعمال أنها ويحتمل املتن، يف ذكرهم جاء الذين غري شخص لخاتم

الجبانة. من الجنوبي
يُؤرخ واحد متن منهما فيتألف الباب، األيرسمن الجانب عىل ُكتبا اللذان النقشان أما

املتن).9 هذا قراءة يف «مسربو» أخطأ (وقد األول املتن بعد سنوات خمس بمدة
لنفسه يرتك لم أنه الحظ الجدار، أعىل يف سطرين كتب أن بعد الكاتب أن والواقع
خاصة النقوش وهذه الجدار. أسفل يف الباقي وكتب فعاد نقشه إلتمام الكافية املسافة
له مقال يف «رشني» أثبت كما الخبيئة يف وموميته تابوته وجد الذي «بينوزم»، امللك بدفن

النص: وهاك .(Cerny. Ibid. (راجع

دفن يوم وهو العرشون، اليوم الشتاء فصل من الرابع الشهر العارشة السنة
واملرشد للجيش األعىل والرئيس اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن «أوزير»
فعنخ». خنسو «رذ الخزانة رئيس آلمون اإلله والد الكاهن يد عىل «بينوزم»

«نسقشوتي». املفتشني ورئيس الجيش وكاتب «آلمون» اإلله ووالد
كاتب يد وعىل (وننفر) «آلمون» اإلله ووالد أنآمون». … «آمون وكاهن
العمال ورئيس «بديآمون». العمال ورئيس «بكنموت». الصدق ملكان امللك
«عنخفخنسو». بن «بديآمون» األرسار ورئيس «آلمون» اإلله ووالد «أمنموىس»؛

.Cerny. J. E. A. Vol. 32, p. 24 ff راجع: 9
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السنة يف ودفنت ماتت قد «نسخنسو» السيدة أن نفهم السالفة النقوش ومن
كلتا ويف العارشة، السنة يف تويف (بينوزم) «آلمون» األكرب الكاهن زوجها وأن الخامسة،
هذين بأن االعتقاد عدم إىل يدعو سبب أي يوجد ال أنه غري امللك اسم يذكر لم الحالتني
السنة من بدًال أنه غري «مسربو»، رأي نفس هو وهذا واحد. ملك عهد يف هما التاريخني
عزز وقد «مسربو». ارتكبه القراءة يف لخطأ وذلك عرشة، السادسة السنة جعلها العارشة
تاريخ عكس قد «برستد» أن نجد أخرى جهة من ولكن «مسربو».10 رأي «ونلك» األستاذ

قوي.11 سبب أي إىل يرتكن أن دون الحادثتني
وزوجه «بينوزم» األكرب الكاهن عهده يف دفن الذي امللك اسم عن نكشف ولكي
شك، فيها ليس األكرب الكاهن فيها دفن التي العارشة السنة بأن العلم (مع «نسخنسو»،
التي امللخصات أو التأشريات أقدم إىل أنظرانا نحول أن يجب محتملة) الخامسة والسنة
الثاني». و«رعمسيس األول»، و«سيتي األول»، «رعمسيس الفراعنة: أكفان عىل كتبت
األكرب الكاهن عهد من التي هي الخبيئة هذه موميات عىل وجدت للدفن تأشريات وأقدم
الحالية، املناسبة يف تهمنا ال التأشرية وهذه والعرشين. الحادية األرسة أوائل يف «حريحور»
«سيتي تابوت عىل وجدت أنها هنا لنذكر ولكن الخبيئة، تاريخ عىل أيضوء تلقي ال إنها إذ
هذا بطغراءَْي جزئيٍّا مغطاة كانت وأنها أسفل، من مبارشة الصدر عىل وكانت األول»،
التأشرية، بعد وضعا قد كانا الطغراءين أن نستنبط ثم ومن كبرية، بكتابة الفرعون
تابوت عىل كتب وقد التأشرية. هذه كتابة بعد حدث الذي الدفن وقت يف أضيفتا قد وأنهما
بعد فيما غسلت وقد «حريحور»، عرص من للسابقة مماثلة تأشرية الثاني» «رعمسيس
الصورة يف ظاهرة األصلية الكتابات آثار تزال ال ولكن أخرى، تأشرية مكانها ووضع
لبداية صورة «مسربو» نقل وقد «داريس»،12 العالم للتابوت أخذها التي الفوتوغرافية
األول»، «رعمسيس تابوت عىل نُقشت قد التأشريات هذه مثل أن املحتمل ومن التأشرية.13
إما عنه نتحدث الذي املتن فإن ذلك وعىل قطع، إال امللك هذا تابوت من يبَق لم أنه غري
من الباقية القطع فحصوا الذين أولئك يلحظها لم بقاياه أن أو كلية، ُفِقَد قد يكون أن

.Cerny, J. E. A. Vol. 32 p. 24 ff راجع: 10

.Br. A. R. Vol. IV § 593, cf. Peet. J. E. A. XIV p. 65, Note 4 راجع: 11

.Daressy, Cercueils des Cachettes Royales pl. XXII راجع: 12

.Maspero, Momies Royales p. 557 راجع: 13
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الذكر السالفة الثالثة التوابيت عىل وجدت أخرى جهة من ولكن الفرعون؛ هذا تابوت
التابوت صاحب الفرعون اسم عدا املتن، نفس لنا تقدم منهما وكل أخريان، تأشريتان
عىل و(ب) (أ) التأشريات نسميها أن يمكننا ثم ومن الخط، يف بسيطة اختالفات وبعض
«سيتي عىل للداللة (٢) ورقم األول»، «رعمسيس عىل للداللة (١) رقم بإضافة التوايل،
التوابيت عىل التأشريتان رتبت وقد الثاني»، «رعمسيس عىل للداللة (٣) ورقم األول»،

التالية: بالكيفية

الصدر. عىل (١) رقم (أ) حرف التأشرية •
مبارشة. «حريحور» تأشرية تحت الصدر عىل (٢) رقم (ب) حرف التأشرية •

الصدر. عىل ٣ رقم (أ) حرف التأشرية •
فقدت. ١ رقم (ب) حرف التأشرية •

.(٢) رقم (أ) حرف التأشرية تحت الصدر عىل ٢ رقم (ب) حرف التأشرية •
الرأس. قمة عند ٣ رقم (ب) حرف التأشرية •

اليوم الشتاء، فصل من الرابع الشهر العارشة، بالسنة (أ) حرف التأشرية أرخت وقد
التأشرية يف إال يوجد ال امللك اسم أن هنا ويالحظ «سيآمون»، امللك عهد من عرش السابع
قرأ قد «مسربو» أن هنا ويالحظ حذف. فقد (٣) رقم يف أما (٢) ورقم (١) رقم (أ) حرف
ولكن اآلثار. علماء كل ذلك يف تبعه وقد العارشة من بدًال عرشة السادسة السنة التاريخ

العارشة.14 السنة هي الصحيحة القراءة
األول» «سيتي مقربة من املوميات نقلت قد التاريخ هذا يف أنه التأشرية وتقص
كاهن هم: النقل حادث حرضوا الذين املوظفون وكان «أنحابي»،15 امللكة مقربة إىل
ملك رع» «آلمون التابع اإلله والد الكاهن «بكي»، بن «عنخفنآمون» اآللهة، ملك رع» «آمون
رع» «آمون بيت مأموريات كاتب «طيبة-نفرحتب» يف خنسو لإلله الثالث الكاهن اآللهة
«آمون»، بيت يف رع» ستبن رع «ورسماعت لقرص التابع «ستم» والكاهن اآللهة، ملك
األول واملفتش الكاتب مكان) (اسم من-تحوت» املحبوب «للمقعد التابع الجيش ورئيس

«باكنخنسو». بن «نسقشوتي»

املعروف. األثري العالم «رشني» األستاذ الخطأ هذا كتب وقد 14

.Momies Royales Pl. X, a; Br. A. R. IV § 667 راجع: 15
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العرشين اليوم من الرابع الشهر العارشة، بالسنة أرخت قد (ب) حرف والتأشرية
إىل املوميات نقلت العرشين اليوم أي اليوم هذا ويف الحاكم. الفرعون اسم يذكر أن دون

يد: عىل األول» «أمنحتب فيه الذي األزيل، البيت هذا

اإلله والد فعنخ»؛ خنسو «زد املسمى املالية ورئيس «آلمون» التابع اإلله والد •
«منتومواست». بن و«ننفر» «آلمون» التابع

بن «أفنآمون» «موت» لإلله الثالث والكاهن «آلمون»، التابع اإلله والد •
«… «آلمون التابع اإلله والد «نسبقشوتي»

التي العارشة، إىل عرشة السادسة من السنة تصحيح من نستخلصها التي واألهمية
«بينوزم»، األكرب بالكاهن الخاص الخبيئة) داخل (يف الصخر عىل الذي النقش يف جاءت
نقش تاريخ أن نجد جهة فمن ا؛ جدٍّ ظاهرة (أ) حرف التأشرية يف كذلك جاءت والتي
أصبح قد العارشة السنة يف الشتاء فصل من الرابع الشهر من العرشون اليوم «بينوزم»
األبدي» «البيت إىل املوميات ثالث نقل أن نجد أخرى وبعبارة (ب) حرف بالتأشرية موحًدا
جهة ومن «بينوزم»، فيه دفن الذي اليوم نفس يف حدث قد األول» «بأمنحتب الخاص
الواقع إذ (ب)، حرف التأشرية تاريخ من يقرب (أ) حرف التأشرية تاريخ أن نجد أخرى
يجعل سبب أي لدينا ليس ذلك وعىل أيام. بثالثة الثاني قبل حدث قد األول نجد أننا
كان كما مختلفني، فرعونني حكم إىل تشريان (ب) حرف والتأشرية (أ) حرف التأشرية
حكم من عرشة السادسة السنة هو (أ) حرف التأشرية تاريخ كان طاملا رضوريٍّا ذلك

«سيآمون». الفرعون
(أ) حرف التأشرية عرش، السابع اليوم يف يأتي: كما هو للحوادث الصحيح والرتتيب
«عنخفنآمون» املوظفني بحضور األول» «سيتي مقربة من الثالثة امللوك موميات نُقلت
حرف (التأشرية العرشين اليوم يف أي السابق التاريخ من أيام ثالث وبعد و«نسقشوتي».
من جماعة يد عىل األول» «ألمنحتب األبدي» «البيت يف املوميات هذه نفس وضعت ب)
اليوم نفس يف أنه حني عىل اإلله» «والد لقب منهم كل يحمل كهنة أربعة تشمل املوظفني
يد عىل قربه يف الخبيئة يف تركه الذي النقش عىل جاء كما «بينوزم»، األكرب الكاهن دفن
ثالثة منذ الثالث املوميات حرضنقل الذي «نسقشوتي» بينهم من كان الرجال من جماعة

مضت. أيام
(J. E. A. «ونلك»، إليها وصل التي النتيجة يؤكد سبق فيما ذكرناه الذي والتفسري
املوحدين املكانني هذين وأن «أنحابي» «صخرة» إال ليست الخبيئة أن وهي XVII p. 107)
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ثالثة موميات أحرضت عندما فعًال، األول» «أمنحتب فيه يثوي كان الذي املكان إال ليسا
معه. الصخرة16 هذه يف لتدفن عرشة؛ التاسعة األرسة عهد إىل ينسبون الذين امللوك

الصعب ملن وإنه األبدي»، األول أمنحتب «بيت الخبيئة (حرفب) التأشرية سمت وقد
«ورقة يف األبدي» «األفق يسمى الذي املكان نفس هو األبدي» «البيت هذا كان إذا نحكم أن
هذا بحثنا أثناء يف نجد ولم العرشين. األرسة بتواريخ شأن أي له ليس أنه عىل إبوت»،
الذي التاريخ وهو الثاني»، «بوسنس حكم من العارشة السنة تاريخ من للتخلص حاجة
عرشة السادسة السنة حذفنا قد فإنا ذلك، من وبدًال (ب) حرف التأشرية «ونلك» به أرخ
السنة للمتن: الجديدة القراءة حسب عىل أصبحت التي وهي «سيآمون»، امللك حكم من
والتأشرية أ). (حرف التأشرية لعكس داٍع ثمة فليس ذلك وعىل املذكورة، للتأشرية العارشة

األول». «سيتي تابوت عىل اللتني ب) (حرف
ويمكن ينتظر، كان مما أكثر الفهم سهل أصبح قد الخبيئة تاريخ أن نشاهد واآلن

يأتي: كما تلخيصه

من (يحتمل الخامسة السنة يف «بينوزم» األكرب الكاهن زوج «نسخنسو» توفيت (١)
«أنحابي». للملكة قديمة مقربة يف ودفنت «سيآمون») امللك عهد

«سيآمون» حكم من العارشة السنة يف نفسه «بينوزم» األكرب الكاهن مات وقد (٢)
زوجته. مع املكان نفس يف ودفن سنني) بخمس «نسخنسو» زوجه موت بعد (أي

األول» و«سيتي األول» «رعمسيس موميات نقلت أيام بثالثة «بينوزم» دفن وقبل (٣)
فيها. ثاوية كانت وقد األول» «سيتي مقربة من الثاني» و«رعمسيس

يف السابقة الثالثة امللوك موميات وضعت «بينوزم» فيه دفن الذي اليوم نفس ويف (٤)
فيها. دفن التي املقربة نفس

«أنحابي»، مقربة يف األخرى املوميات دفن تاريخ ملعرفة طريقة أية لدينا وليس (٥)
دفنت الذي اليوم يف هناك، فعًال مدفونة كانت األول» «أمنحتب مومية أن نعرفه ما وكل

«بينوزم». مومية فيه
الثاني «بسوسنس» عهد من العارشة السنة تختفي السابق البحث حسب وعىل (٦)
الواحدة األرسة تاريخ من الواقع يف تختفي كما البحري»، «الدير خبيئة لتاريخ بالنسبة

والعرشين.

«أنحابي». قرب فيها ُحفر التي الصخرة 16
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من تختفي ال ولكنها الخبيئة، تاريخ من عرشة السادسة السنة كذلك وتختفي (٧)
املرصي».17 «باملتحف محفوظة هبة لوحة يف ُدوِّنت قد السنة هذه ألن وذلك األرسة؛ تواريخ

ينبغي كان بل فيه، يثوون الذي النسيان عالم من الفراعنة نخرج أن يكفى يكن ولم
اللحظة تلك يف يضيق كان الذي املرصي» «املتحف يف بهم يليق مريح مكان يف نضعهم أن
الجنازي األثاث معظم أما مناسب. مكان هناك لهم يكن لم ولذلك اآلثار؛ من فيه بما
إىل جنبًا املوميات ووضعت مخازن، يف وضعت فقد الربدي وأوراق املجيبة والتماثيل
وقتئذ تسمى كانت صغرية حجرة يف آخر وجزء الوسطى، القاعة يف منها جزء جنب؛
يف واآلداب للفنون الفرنسية لألكاديمية الكشف هذا نبأ أعلن وقد املجوهرات». «قاعة

«برلني». يف للمسترشقني العاملي املؤتمر يف ذلك أعلن سبتمرب ١٥ ويف يوليو.18 أواخر
املرصية الحكومة بتقصري خاص زائد لغط املؤتمر هذا انعقاد أثناء يف حدث19 وقد
النسيان. عالم من — غفلة حني عىل — ظهروا الذين الفراعنة لهؤالء الالئق املحل إعطاء يف
،١٨٨١ سنة نوفمرب من عرش الثامن يف مرص معهد يف وقرئ عجل. عىل تقرير وضع وقد
وكان الكنز، هذا يف عليها عثر التي النفائس ألهم شمسية صورة عرشون معه ونرش
وقتئذ كان الذي املرصي»، «املتحف توسع يقرر أن املرصي الوزراء ملجلس حافًزا ذلك
حجرات لبناء الالزم املال أيوب» باشا «إسماعيل استحرض نوفمرب أواخر ويف «بوالق». يف
أمر (١٨٨٢ سنة أبريل شهر (يف أشهر بعدة ذلك وبعد اإلضاءة. حسنة واسعة جديدة
ذات املوميات لوضع زجاجية صناديق بعمل الجديد األشغال وزير فهمي» باشا «محمود
الحرب وال اإلسكندرية مذبحة تَُحْل ولم والضوء. الهواء من لحفظها فيها الكربى األهمية
املتحف من الجديد الجزء افتتح وقد املتحف. يف العمل يف االستمرار عن عنها تخلفت التي
ووضعت واحدة، قاعة يف الفراعنة موميات كل وجمعت ،١٨٨٢ سنة أكتوبر أواخر يف

Munier, Recueil d’étude Egyptologique dediées à la Memoire de J. F. Champol- راجع: 17

.lion p. 361–6
.Compte Rendue 1e Serie T. IX, Seance 22 Juillet 1881 راجع: 18

Verhandlungen des funften internationalen Orientalisten-Congress gehalten راجع: 19

zu Berlin in September 1881, 2. Theil Afrikanische Section pp. 12–24 cf. Revue Egyp-
.tologique, t. II, p. 344 ff
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حوامل عىل األخرى وضعت بينما (فرتينات) الزجاج صناديق يف منها الحظوة صاحبة
الشاعر: بقول يذكرنا) (وهذا الخشب من

ال��م��م��ات وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��و

ومعها اآلثار، مدير بيت من استعريا «صندوقني» يف الربدي أوراق وضعت وقد
املجيبة. التماثيل من وعينات قربان وقطع األحشاء، أواني بعض

السنني يف ُعمل وقد املنظر، قبيح — الحال بطبيعة — األويل الرتتيب هذا وكان
من باألمر القائمني إن إذ ا؛ شاقٍّ العمل هذا وكان تحسينه، عىل (١٨٨٣–١٨٨٥) التالية
وزارة وكيل منصب وقتئذ يشغل كان الذي منكريف»، «سكوت وبخاصة — اإلنجليز

املتحف. لرجال املساعدة يد يمدوا لم — األشغال وزراء وكذلك األشغال،
َألٍْي بعد و«الدواليب» «الفرتينات» عمل يف املتحف رجال أفلح فقد حال أية وعىل
الزجاج، من صناديق يف محفوظة املوميات كل كانت ١٨٨٦ سنة أبريل ويف وجهد.

الزائرين. أيدي ومن الجو تقلبات من بذلك فحفظت
«مسربو» وكان التاريخ، هذا حتى املوميات هذه لفائف فك املتحف رجال أرجأ وقد
املوميات فحص إن إذ جليلة؛ علمية فائدة ورائها من سيكون العملية هذه بأن مقتنًعا
ويحتمل بنيانهم، وتركيب ومظهرهم امللوك هؤالء أعمار عن معلومات يقدم أن بد ال كان
قاطعة بصفة نعرف أن بوساطتها يمكن معهم مكتوبة محارض أو نقوش وجود كذلك
«مسربو» أحجم وقد بردية. وأوراق مجوهرات من معهم ما وكذلك واحد، كل شخصية
بينها من مومية أن غري لحفظها، الالزم األثاث عمل يتم حتى وأرجأه العمل هذا عن
وكانت ،١٨٨٣ سنة منه بأمر لفائفها ففكت الشك، إىل تدعو رائحة منها يتصاعد كان
كما اسمها وكتب نقوش، عليه كبري نسيج يف جسمها لف وقد تمحو»، «حنت للملكة
.(A. Z. (1883) p.77 (راجع تمحو» «حنت تسمى التي «أحمس» امللكية البنت يأتي:
شوًقا يتحرق بروكش» «إميل كان فقد فحصت، التي الوحيدة املومية هي هذه تكن ولم
«تحتمس وجه عن الغطاء يكشف أن يريد كان إذ لوجه، وجًها الفراعنة» «فرعون لرؤية
«مسربو» من إذن بدون ذلك فعل وقد الرشق». «بنابليون األوروبيون يلقبه الذي الثالث»،
وقد ذخائر، من معه كان ما وأخذوا ذلك إىل سبقوه قد الفالحني أن ووجد غيبته، ويف
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مومية «بروكش» فحص ١٨٨٥ عام من سبتمرب شهر ويف مشوهة.20 قسماته وجدت
وكان مخزن، يف وضعها إىل دعا مما كريهة رائحة منها تصاعدت التي «نفرتاري» امللكة
دفن ولذلك واالنحالل؛ بالتفكك ينذر امللكة هذه جسم وكان «مسربو». من إذن بغري ذلك
كانتا االسم مجهولة أمرية ومومية رع» «سقنن الفرعون مومية أن كذلك ولوحظ مؤقتًا.
التحلل. إىل طريقهما يف وأنهما غريبة، رائحة منهما تنبعث أبيض، قراب يف محفوظتني
املوميات بفحص يقوم «مسربو» «بروكش»، ارتكبها التي املخالفات هذه جعلت وقد
وقد الالزمة، االحتياطات اتخاذ وبدون برسعة عملها من بدًال علمية وبطريقة مهل، عىل
بأمر الثاني» «رعمسيس مومية لفائف بفك ١٨٨٦ سنة يونيو أول يف العمل هذا بدأ
كل — الحفل هذا لحضور — البعيد الفراعنة خلف دعا وقد وبحضوره، «الخديوي»
«مختار وهم: اإلنجليز ملكة وممثيل السلطات، وممثيل والعلماء، العظيمة، الشخصيات
وقنصل أجمعه، الوزراء ومجلس باشا» «نوبار ثم وولف» و«دارموند الغازي»، باشا
هذا أعمال سجلت وقد ومفتنني. وأثريني أطباء إىل هذا .khitrouvo «خطروفو» روسيا

بخطه. الخديوي وقعه خاص محرض يف الحفل
األول» «سيتي ثم الثالث» «رعمسيس دور جاء الثاني» «رعمسيس فحص وبعد
وقد «آلمون». العظام الكهنة موميات ذلك وبعد «أحمس»، مومية ثم رع» «سقنن ثم
«فوكيه» والدكتور «بوريان»، املسيو بوساطة املستطاع بقدر بدقة مومية كل فحصت
بوساطة تؤخذ املقاسات كانت وقد نفسه. «مسربو» واملسيو «مسربو» وأخي و«أنزنجر»
لذلك، خاص ورق عىل تسجل ثم املقاسات، تلك آخران اثنان يحقق ثم هؤالء، من اثنني
الجثث. عىل من أخذت التي واألنسجة املواد «ماثي» املسيو وهو مشهور كيمائي حلل وقد
الطبيعي، التاريخ يف األملاني العالم «شفينفورت» الدكتور هؤالء ملساعدة جاء وأخريًا
أقدم لنا ألف وباالختصار منها. كل اسم ووضع والحبوب، األزهار فحص يف وساعد
يونيو شهر هو كامًال شهًرا العمل هذا استغرق وقد العالم، يف األعشاب من مجموعة
الكل، يعلمها وأحداث محن عليها وتقلبت ثانية، الجثث هذه فحصت وقد .١٨٨٦ سنة
والعلماء امللوك إال يزورها وال النظارة، عن بعيدة خاصة حجرة يف موضوعة اآلن وهي

العالم. يف املكانة وأصحاب

الرابع. الجزء القديمة مرص راجع 20
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والكهنة الفراعنة موميات عن الكشف إىل أدت التي األحداث يف عامة نظرة هذه
اآلن. حتى أمرها إليه آل وما الحديثة، الدولة عهد يف مرص عظماء من وغريهم العظام
يف مرص فراعنة بموميات «بينوزم» األكرب الكاهن اهتمام عن التحدث إىل اآلن ونعود
ذهب من مقابرها يف معها وما عليها ما ونهب لسلب عرضة كانت التي وهي عهده،
الجثث هذه لحفظ املتوالية الكاهن هذا محاوالت ُدوِّنت وقد نفيسة، أخرى وأشياء وفضة
اسم معها يذكر لم التي بتواريخها السجالت هذه لنا بقيت وقد واللفائف. التوابيت عىل
األول» «بسوسنس امللك كان أنه بدهيٍّا نعرف ولكن وقتئذ، يحكم كان الذي الفرعون
حسب عىل التأشريات هذه وهاك «تانيس». يف (نسونبدد) «سمندس» الفرعون خلف الذي

تواريخها:

الصدر) (عىل الثاني» «تحتمس امللك مومية (1-1)

برمودة). (من السابع اليوم الثاني، الفصل من الثالث الشهر السادسة، السنة
الكاهن بن «بينوزم» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن أرسل اليوم هذا يف
من ليدفن «بينفرحر»؛ املال بيت عىل األول املرشف «بيعنخي» «آلمون» األكرب

الثاني).21 (تحتمس رع» خرب «عا امللك جديد

الصدر) (عىل األول» «أمنحتب مومية (2-1)

شهر (من السابع اليوم الثاني، الفصل من الرابع الشهر السادسة، السنة
«بينوزم» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن أرسل اليوم هذا يف برمودة).
ابن كارع» «زرس امللك جديد من ليدفن (بيعنخي) «آلمون» األكرب الكاهن ابن
الخزانة عىل املرشف يد عىل والصحة والفالح الحياة له األول) (أمنحتب «رع»

«… «باي

.Momies Royales I, p. 545; Br. A. R. IV, § 637 راجع: 21
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الداخلية) اللفائف عىل (الكتابة األول» «سيتي (3-1)

املنترص «بينوزم» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن عمله الذي النسيج
األول). بسوسنس (عهد العارشة السنة يف «خنسو» لوالده «بيعنخي» ابن

اللفائف) (عىل الثالث» «رعمسيس مومية (4-1)

والعرشون السابع اليوم الثالث، الفصل من الثاني الشهر عرشة، الثالثة السنة
«بينوزم» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن أرسل اليوم هذا يف بئونة). (من
والكاتب سوخنسو» «زرس املعبد كاتب (بيعنخي): «آلمون» األكرب الكاهن ابن
مري رع ماعت «ورس للملك مكانًا ليعطي «بوتهأمون»؛ «طيبة» جبانة يف
أبديٍّا، ومقيًما ثابتًا والصحة والفالح الحياة له الثالث) (رعمسيس آمون»

األول). بسوسنس (عهد

اللفائف) (عىل الثالث» «رعمسيس مومية (5-1)

لقد «بيعنخي». ابن املنترص «بينوزم» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن
بسوسنس). عهد (من التاسعة السنة يف عملها

اللفائف) (عىل الثالث» «رعمسيس مومية (6-1)

بنت املرحومة آمون» نت عات «فات اآللهة ملك رع» «آمون مغنية السيدة
لسيدها وأحرضتها عملتها قد املرحوم، (بيعنخي) «آلمون» األكرب الكاهن
الحياة لرتجو «هابو») مدينة (معبد املعبد يف القاطن األبدية22 مالك «آمون»

.(Br. A. R. IV § 641) منه والصحة والسعادة

تمثاله معبد لكل كان ألنه فيه؛ املوجود التمثال أي هابو، مدينة معبد إله آمون هنا املقصود 22
الخاص.
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اللفائف) إحدى (عىل الثاني» «رعمسيس مومية (7-1)

وهو السادس اليوم الثاني، الفصل من الثالث الشهر عرشة، السابعة السنة
الثاني) (رعمسيس رع» ستبن رع ماعت «ورس امللك «أوزير» إحضار يوم
(وهذه (بينوزم) «آلمون» األكرب الكاهن بوساطة والصحة والفالح الحياة له
األول») «سيتي مقربة إىل الثاني» «رعمسيس مومية بإحضار خاصة التأشرية

.(L. R. III, p. 245 note 2)

عندما باملوميات العناية يف «بينوزم» استمرَّ وقد ملك: وهو باملوميات «بينوزم» عناية
«بسوسنس خلف وقد والبحري. القبيل الوجهني ملك يلقب: وأصبح مرص، عرش توىل
السنة يف حكمه. سني عن هي هنا سنوردها التي والتواريخ األول» «بينوزم ولقب األول»
«آلمون». األكرب الكاهن «ماساهرتا» ابنه إىل بالجبانة العناية أمر وَكل عرشة، السادسة

املومية) صدر (عىل كامس» «أحمسست األمرية مومية (8-1)

(كيهك) شهر من الثامن اليوم األول. الفصل من الرابع الشهر السابعة، السنة
التأشرية أن غري هنا امللك اسم يذكر (ولم األول» «بينوزم امللك عهد من
واألمري األول» «أحمس امللك من كل تأشرية بها كتبت التي اليد، بنفس كتبت
(راجع األول») «بينوزم امللك بحكم فعًال أُرِّخا قد األخريان وهذان «سيآمون»،
العظيمة وزوجه امللك البنة مكان أعطي اليوم هذا ويف (maspero, Ibid. 541

للدفن). مكانًا أعطيت (أي العائشة كامس» ست «أحمس

املومية): صدر (عىل األول» «أحمس مومية (9-1)
(Maspero, Ibid. 534 (راجع

والعرشون التاسع اليوم الثاني، الفصل من الثالث الشهر الثامنة، السنة
األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة أرسل (برمودة).
والصحة والفالح الحياة له «آمون» محبوب بينوزم» آمن ستني رع خع «خرب

األول). (أحمس بحتي-رع» «نب امللك مكان إلعطاء
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(Maspero, Ibid. 538 (راجع «سيآمون» امللك ابن مومية (10-1)

أرسل والعرشون. التاسع اليوم الثاني، الفصل من الثالث الشهر الثامنة، السنة
(لم «سيآمون» امللك البن مكان إلعطاء والصحة) والفالح الحياة (له جاللته
عىل جاء والذي النقش، هذا بني الذي الشبه وجه أن غري هنا، امللك اسم يذكر

واحد). عهد من أنهما يف «مسربو» ظن يرجح األول» «أحمس مومية

(Ibid. 536–7 (راجع املومية): صدر (عىل األول» «أمنحتب مومية (11-1)

عرش. الحادي اليوم الثاني، الفصل من الرابع الشهر عرشة، السادسة السنة
«بينوزم» امللك ابن «ماساهرت» اآللهة، ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن أرسل
الخزانة، كاتب يد عىل اإلله هذا جديد من ليدفن والصحة؛ والفالح الحياة له

«سوتيموىس». بن آمون» «نب املعبد وكاتب

(A. S. 40 p. 328 ff (راجع هابو: مدينة يف األول «بينوزم» نقوش (2)

مرص عرشملك توليه أثناء يف األخرى «بينوزم» أعمال (1-2)

األكرب الكاهن كان حينما بدأها التي املباني إتمام يف «بينوزم» استمر خنسو: معبد يف
اإلطار عىل ويوجد واحد، نقش إال بذلك الخاصة النقوش من لنا يبَق لم أنه غري «آلمون»،

.(L. D. III, 251 C) الخارجي للجدار الخارجي
رع» ابن آمون ستبن رع خع «خرب األرضني رب البحري، والوجه القبيل، الوجه ملك
األبيض الرميل الحجر من معبًدا أقام «خنسو» محبوب «بينوزم» ومحبوب جسده، من
وضعه الذي لوالده الخريات يعمل ابٌن يعمله الذي وهو ممتاز، أبدي عمل بمثابة الجميل
من «رع» بن آمون» رع-ستبن خع «خرب البحري والوجه القبيل، الوجه ملك عرشه، عىل

آمون». مري «بينوزم ومحبوبه جسده،
L. D. III, (راجع الثالث» «ألمنحتب «بولهول» تمثال عىل التايل النقش وجد وكذلك

.(249 f; L. D. Text. III, p. 76
أحرض عندما «موت» لوالدتها أثرها بمثابة أقامته لقد تاوي»: «حنت األرضني سيدة
الكباش (أي الكباش هذه آمون» ستبن رع خع «خرب البحري والوجه القبيل، الوجه ملك

الكرنك). معبد أي «آمون» بيت إىل «بولهول» هيئة عىل التي
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فوق الرميل الحجر من قطعة عىل «بالكرنك» «أوزير» معبد يف اسمه وجد وكذلك
القاهرة».23 «بمتحف محفوظة وهي الباب،

املدفونة» «العرابة يف عليها عثر قربان مائدة «برتي» األستاذ مجموعة يف ويوجد
رب الطيب امللك «يعيش يأتي: ما عليها نقش وقد .(Petrie, History. III p. 207)
رب «رع» بن آمون» ستبن رع خع «خرب البحري والوجه القبيل، الوجه ملك األرضني،
«… مثل والسالمة الحياة معطي «آمون» محبوب «بينوزم» الخري. يفعل الذي التيجان،
محفوظ وهو األسود، الجرانيت من «بولهول» تمثال عىل اسمه الفرعون هذا وكتب

لنفسه.24 اغتصبه وبذلك «تانيس». من واستخرج القاهرة» «بُمتَْحف
هذا اسم عليها نقش امللون الجلد من عديدة قطع توجد «تورين» متحف ويف
«بينوزم» عليها ُمثِّل موحدة قطع خمس اللوفر» «متحف يف يوجد وكذلك الفرعون،
.L)؛ R. III p. 250 Note 2) منتًرشا التذكري بعضو «مني» صورة يف «آمون» أمام يتعبد
Petrie, (راجع «بينوزم» الفرعون باسم ذهب من أساور توجد القاهرة» «متحف ويف

.(Hist. Vol. III p. 206

األول» «بينوزم امللك مومية (2-2)

البحري»، «الدير خبيئة يف األول» «تحتمس امللك تابوت يف الفرعون هذا مومية ُوجدت
«بينوزم». الفرعون جثة فيها ووضعت أُصلحت ولكنها مهشمة، األصل يف كانت وقد
املومية عىل ما اللصوص نهب وقد حتب» «أعح امللكة أنها األمر بادئ يف يُظن كان وقد
إذ سليًما؛ منها األسفل الجزء تركوا الحظ لحسن أنهم غري صدرها، عىل مجوهرات من

الدفن. عند كان كما ملفوًفا املوتى» «كتاب الفرعون ساَقِي بني وجد
اسمه ُوجد وقد القامة، قصري الجسم، نحيل كان أنه عىل الفرعون هذا مومية وتدل

.(Maspero, Ibid p. 270) مرات عدة أكفانه عىل مكتوبًا
مع عليهما ُعثر وقد املجيبة، التماثيل من صندوقان القاهرة» «متحف يف ويوجد
الصنع. خشنة وكلها اسمه، عليها نقش وقد البحري». «الدير خبيئة يف «بينوزم» تابوت

.Rec. Trav. XXIV p. 210 راجع: 23

.Capart, l’Art Egyptien, 2 Serie Pl. 133 راجع: 24
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يوجد إنه :(Ibid p. 251 Note 2) «جوتييه» ويقول (Maspero, Ibid p. 290 (راجع
الكاهن بوصفه بل ملًكا بوصفه ال «بينوزم» باسم مجيبة تماثيل فيهما آخران صندوقان
ملًكا كان «بينوزم» أن من «مسربو» أكده ما إن «جوتييه»: يقول ولذلك «آلمون»؛ األكرب
عمل يف بدأ قد «بينوزم» أن الجائز من أنه عىل إثبات، إىل يحتاج مماته حتى البالد عىل

الكنانة. عرش تويل قبل املجيبة تماثيله
أخرى، مجيبًا تمثاًال وسبعني خمسة نحو املرصي» «املتحف يف وتوجد هذا
أخرى متاحف يف له مجيبة تماثيل توجد ذلك عن وفضًال (Maspero, Ibid. 591)
لألستاذ مرص تاريخ يف ذلك بكل قائمة (راجع الخاصة واملجاميع العالم، متاحف من

فيدمان).25

األول» بينوزم «أرسة (3)

محات» «ماعت-كارع-موت زوجة (1-3)

«داريس» ولكن تاوي» و«حنت كارع» «ماعت وهما زوجتني الفرعون لهذا أن املعروف
«حنت إن ويقول: له، زوجة تلك أو هذه أن يظن ال (Rec. Trav. XXXII p. 185-6)
الكاهنة بوصفها «طيبة» يف ندٍّا كانت كارع» «ماعت وإن أمه، كانت يظن ما عىل تاوي»

قط. تتزوَّجه لم ولكنها «آلمون»، العظمى
التي تاوي» «حنت امللكية البنت أنها املحتمل من «بينوزم» زوج إن يقول: وكذلك
كانت التي أمه تاوي» «حنت ب لها عالقة ال وإنها األقرص، نقوش يف خلفه، تسري نراها
أنها ويحتمل ملكي، فرع من كانت األوىل أن حني عىل سني»، «نب يدعى رجل زوج
أن وهو آخر برأي علينا طلعت قد الحديثة الكشوف أن غري «بسوسنس»، بنت كانت
«حتحور» لإللهة املتعبدة تاوي» و«حنت «إستمخب» هما: زوجان له كان «بسوسنس»

بعد.26 سيجيء كما

.Wiedmann Geschichte, p. 535, Note 1 & Supplement p. 62 راجع: 25

.Le Drame D’Avaris. p. 190 راجع: 26
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كارع». «ماعت امللكة صورة :2 شكل

يأتي: ما هي باسمها ُصنعت أو عليها، اسمها ن دوِّ التي اآلثار وأهم

التماثيل) (ردهة األقرص: معبد

الواحدة األرسة بنسب خاصان هامان نقشان الغربي الجنوبي الجدار عىل ُرسم وقد
قد يكن ولم «آلمون»، األكرب الكاهن «بينوزم» تتبع امللكة أن األول يف ونشاهد والعرشين.
اللقب قبل من قلنا كما اللقب هذا صار وقد اإللهية. الزوجة لقب وتحمل بعد ملًكا صار
Rec. (راجع طغراء يف موضوًعا نشاهده ما وغالبًا العظام، الكهنة زوجات لكل الرسمي

املالكة. األرسة من حامله أن عىل للداللة (Trav. XIV p. 32

السابعة)27 للبوَّابة الشمالية الواجهة (عىل الكرنك معبد متن

عنه «مريت» فيها كشف التي السنة وهي ،١٨٧٤ عام إىل املتن هذا تاريخ ويرجع
ممزق، أسف بكل ولكنه طويل، متن وهو بالكرنك، السابعة للبوَّابة الشمايل الجدار عىل

.Mariette. Karnak p. 61-62. Pl. 4., Maspero Momies Royales. tom I. p. 694 ff راجع: 27
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«بسوسنس».» األرضني مللك امللكية «االبنة وتلقب كارع» «ماعت امللكة موضوع يف ويبحث
تكون وبذلك «حريحور» حفيدة أنها املحتمل من إنه :(Ibid p. 693) «مسربو» ويقول
يعارض من هناك وليس «حريحور»، وجده «بيعنخي» بن األول» «بينوزم امللك فرع من
ملاذا لنا تفرس هذه النظر ووجهة «بينوزم»، زوج كارع» «ماعت نفس كانت هذه أن
الزوجة «حنت-تاوي» أن حني يف جبينها، عىل امللكي الصل كارع» «ماعت تحمل كانت
معبد يف فيها نشاهدها التي املناظر يف بالصل تتزين ال «بينوزم» األكرب للكاهن الثانية
يظن، ما عىل حقيقي ملكي دم من كانت ذلك وعىل .(Ibid p. 684 ff (راجع «خنسو»
حتى النقوش أن والواقع الشعب. عامة من رجل بنت كانت تاوي» «حنت أن حني يف

النص: وهاك هنا. ذكر مما أكثر شيئًا تضيف ال اآلن

و«موت» الوجود، بادئ28 ا، جدٍّ العظيم اإلله اآللهة ملك رع» «آمون يقول
وكل «آلمون»، أكرب كاهن وكل ملك، كل الثالثة نحن نعلن إننا و«خنسو»:
أيديهم يف ومن امرأة، أو كان رجًال فرد؛ وكل طائفة، رئيس وكل قائد،
«ماعت ممتلكات عىل يحافظوا بأن بعد، أيديهم يف ستكون ومن اليوم، السلطة
معها جلبتها التي وهي «بسوسنس»، امللك بنت — نوع كل من — كارع»
إياها منحها التي نوع كل من واملمتلكات البالد … الجنوب إىل انتقلت عندما
وأنتم يدها، يف ولتثبتوها الصغرية، ثروتهم من نصيب لها ليكون البالد؛ أهل
أطفالها أطفال يد ويف بنتها، البنة بنتها ومن البن، ابن من ابنها يد يف تثبتونها

الرسمدي. األبد إىل

و«موت» الكون، بادئ ا جدٍّ العظيم اإلله اآللهة ملك رع» «آمون كذلك ويقول
امرأة أو رجًال مرص، يف صنفه كان مهما فرد كل أهلكوا العظام: واآللهة و«خنسو»
امللك بنت — نوع أي من — كارع» «ماعت امللكة ممتلكات كان، مهما بالقول يعارض
من املمتلكات وكذلك الجنوب، إىل انتقلت عندما معها أحرضتها التي األول»، «بسوسنس
الصغرية، ثروتهم من نصيبها تأخذ لكى البالد؛ أهل إياها أعطاها التي وهي نوع، كل
كاهلهم سنثقل فإنا يوم، بعد يوًما املمتلكات هذه من شيئًا يسلبون الذين أولئك أما

العهد. هذا يف «آلمون» وصف وهذا البداية يف الكون خالق إنه أي 28
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اإلله هذا يد عىل مضاعفة بشدة سيعاقبون بل صفاء، عىل معهم نكون ولن بأرواحنا،
العظام. واآللهة و«خنسو» و«موت» العظيم

و«خنسو» و«موت» الكون، بادئ ا، جدٍّ العظيم واإلله اآللهة، ملك رع» «آمون يقول
أم رجاًال أكانوا سواء كلها، مرص يف صنف أي من األفراد كل سنهلك إنا العظام: واآللهة
انتقلت عندما معها حملتها التي املمتلكات يف نوعه كان مهما بالقول سيعارضون نسوة
نصيبها لتأخذ البالد أهل إياها أعطاها التي وهي صنف، كل من واملمتلكات الجنوب إىل
ليوم، يوم من املمتلكات هذه من شيئًا يسلبون الذين أولئك أما الصغرية؛ ثروتهم من
يف وأنوفهم بهم سنلقي ولكن أصفياء، لهم نكون ولن عليهم، أرواحنا ثقل سنضع فإنا
واآللهة و«خنسو» «موت» العظيم اآللهة يد عىل مضاعفة بشدة (؟) وسيعاقبون الرغام،

العظام.
والكاهن امللك بني القوة فيها قسمت ملرص صورة أمامنا يعرض املتن هذا ومجموع
الواحدة األرسة عهد يف مرص أخرى وبعبارة واملرتزقة، الجنود ورؤساء «آلمون»، األكرب
«بسوسنس»، املعارصللفرعون «آلمون» األكرب الكاهن اسم لنا يذكر لم أنه غري والعرشين،
ويحدثنا مرص، يف الوراثية امللكية يمثلن الالئي … هؤالء حالة عن يحدثنا ذلك مع ولكن
يسترشن كن أنهن كثريًا يحتمل وال تعيينهن، … أجلهن من تؤلف كانت التي العقود عن
تردد بدون الجنوب إىل الشمال من يرسلن كن وأنهن زواجهن، عند ميولهنَّ إبداء يف
الدقيقة االحتياطات تتخذ كانت ذلك مع ولكن ذلك، السياسية األحوال تحتم عندما
جزأين: من مؤلفة املمتلكات وهذه خلفهن. يف وراثية تكون وأن أمالكهن، عىل للمحافظة
كارع»؛ «ماعت مثل الجنوب إىل الشمال من ينتقلن عندما معهن يحملن ما هو األول
إىل لتضمها الضئيلة ثروتهم من منهنَّ واحدة لكل وأرستها الزوج منحته ما هو واآلخر

الشخيص. ملكها
الذين «طيبة»، آلهة حماية تحت بحفاوة توضع الخاصة اإلقطاعيات هذه وكانت
إىل أو حياتها يف منها صغري يشء إىل يده تمتد من عقاب عاتقهم عىل أخذوا قد كانوا
«رقعة باسم املعروف املكان يف املعبد يف يُعرض املرسوم كان وقد بعدها. من ورثتها
الدهماء كان حيث العمد قاعة بوَّابة قبل التي املعبد ساحة أنها ويحتمل الفضية»، املعبد
— ملكي دم من كن الالئي األمريات لكل تقام كانت عظيمة احتفاالت أن نظن وال تراه.
أهمية لزواجهن كان الالئي األمريات هؤالء ولكن — ملوًكا آباؤهن يكن لم من وبخاصة
إعالنات لهن توضع كانت حاكًما، فرعونًا والدها كان التي كارع»، «ماعت كزواج خاصة
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امللكة توحيد إىل تميل أنها يظهر متناولنا يف التي الوثائق كل فإن وباالختصار ضخمة.
«بسوسنس». الفرعون بنت بسميتها األول»، «بينوزم زوجة كارع» «ماعت

بالكرنك «خنسو» معبد

«حنت وزوجته «بينوزم»، بني يجمع بالكرنك «خنسو» معبد واجهة عىل منظر لدينا
مكانًا لهما ترك قد بصورته الجدار مأل أن بعد الفرعون أن فنجد كارع»، و«ماعت ثاوي»
االثنتان مثلت وقد البوَّابة، واجهتي من كل عىل الجدار من األسفل الجزء عىل صغريًا
و«خنسو» رع» «آمون من كل صورة فيه محراب أمام الغربي البوَّابة جدار عىل مًعا
غريب لباس رأسها عىل مرتدية واقفة كارع» «ماعت الصورة هذه يف وترى صقر، برأس
رب الجميل، «آمون» لوجه بالصاجات «اللعب بالصاجات: وتلعب امللكي بالصل ُمحىل
الكبرية، والحظية العظيمة األمرية عرشك: عىل العظيمة اململكة ليمنحك األرضني؛ تيجان
املتعبدة األرضني، ربة جسده، من امللكية والبنت «الكرنك»، يف «آلمون» اإللهية والزوجة

العائشة.» كارع» «ماعت اإللهية
أقل شعرها زينة أن ويالحظ ثاوي»، «حنت امللكة نشاهد الدخول باب من وبالقرب
«بينوزم»، خلف بالصاجات كذلك وتلعب امللكي، الصل تلبس وال السالفة، امللكة زينة من
ألنها بالصل؛ تحليها عدم إىل ذلك يف السبب ويرجع «خنسو»، لإلله القربان يقدم الذي

الشعب.29 ة عامَّ من رجل ابنة بل ملك، بن ليست
(Coll. Fraser Nnr. 347 Cat p. 43 باسمها جعران «فريزر» مجموعة يف ويوجد

.& P1. XII)
هذه ومن امللكة، هذه اسم عليها نقش تمثال قاعدة توجد مرسيليا» «متحف ويف
محات». «موت والثاني كارع»، «ماعت األول اسمني: تحمل كانت أنها نعرف النقوش
جسمها وجد التي الصغرية البنتها محات» «موت اسم إلعطاء محل يوجد ال ذلك وعىل
هو الوضع ذلك كان وقد ميتة، ولدت أنها يحتمل الطفلة وهذه واحد، تابوت يف معها

األم.30 ملوت املبارش السبب

.Gauthier, L. R, T. III, p. 253; Momies Royales, p. 684 راجع: 29

.Daressy Rec. Trav. XIII, p. 148; Sphinx XVI p. 183, Gauthier, L. R. III, p. 253 راجع: 30
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كارع» «ماعت امللكة تابوت

كارع». «ماعت امللكة مومية :3 شكل

محات» كارع-موت «ماعت امللكة باسم الخشب من تابوتان «إنحابي» مقربة يف وجد
جميلة وقسماته الوجه ذهب وقد األصفر، باللون ن ولوِّ مومية، شكل عىل منهما كل
سطران التابوتني أكرب غطاء عىل نقش وقد كارع». «ماعت للملكة نموذجية صورة تمثل
عىل وجاء محات. وموت كارع، ماعت اسميها من اسم منهما كل يف ذكر عموديان،
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كارع» «ماعت األرضني ربة الكرنك يف «آلمون» املطهرة اإللهية الزوجة «أوزير»31 األول:
من امللك ابنه املحبوبة، اإللهية الزوجة «أوزير» اليسار: إىل الذي الثاني وعىل املرحومة.
وعىل املرحومة. محات» «موت األرضني ربة العظيمة، امللكية والزوجة محبوبته، جسده
اإللهية والزوجة «طيبة» يف «آمون» حظية «أوزير» التايل: النقش الصغري التابوت غطاء
وقد كارع. ماعت األرضني. ربة العظيمة امللكية والزوجة «الكرنك»، يف «آلمون» املطهرة
الوضع بعد وضعتها التي الطفلة ماتت وكذلك قلنا، كما الوضع أثناء يف امللكة توفيت
مرت ١٫٥٠ حوايل األم مومية طول ويبلغ واحد، تابوت يف املوميتان وضعت وقد مبارشة،

سنتيمرتًا. ٤٢ ابنتها ومومية التكفني، قبل
الربدية أن قبل من ذكرنا وقد حيل. من عليهما ما أيامنا يف اللصوص سلب وقد
ضمن وكان «أوزير»، هيئة عىل الخشب من هيكل يف موضوعة كانت امللكة بهذه الخاصة
املوميات فيه الذي باملكان له اعرتف عندما «قنا»، ملدير الرسول عبد قدمها التي األشياء
Naville. Pap. Funeraire de la XXI Dyn. P. 8 PI. III, et Gauthier. L. R. III, (راجع

.(p. 255 & note 2.

دوايت» حتحور تاوي «حنت امللكة (2-3)

فكانت والدتها أما «نبسني». يدعى رجل بنت امللكة هذه أن عىل لدينا التي النقوش وتدل
األلقاب أن عىل «مسربو» برهن وقد زواجها. قبل بملك تزوَّجت وقد امللكية، الزوجة تلقب
عىل تدل ال ألقابًا إال ليست النعوت من وغريه جسده من امللك» بنت «مثل حملتها التي
قبل من ذكرنا ما غري يف اسمها وجد وقد .(Momies Royales p. 84, ff (راجع حقيقتها
.(Rec. Trav. XIX, p. 20 (راجع هابو» «مدينة معبد يف باب أعىل من حجر قطعة عىل
الصل قط تحمل ال أنها الحظنا (وقد جبينها عىل والصل امللكة هذه عليها مثلت وقد
كاهنًا إال وقتئذ يكن لم الذي األول «بينوزم» تحيات وتتقبل «خنسو»، معبد رسوم يف

«آلمون»). أكرب
من يستنبط أن (Petrie, Hist. III, p. 203) مرص عن تاريخه يف «برتي» أراد وقد
زوجة إنها عنها: وقال زوجه، وليست «بينوزم» أمَّ كانت تاوي» «حنت أن املنظر هذا

أم ذكًرا أكان سواء اآلخرة عالم يف املوت بعد فرد لكل يعطى كان «أوزير» اسم أن هنا ويالحظ 31

اآلخرة. عالم يف ولكن العالم يف ديمقراطية أول وجود عىل تدل الظاهرة وهذه استثناء، بدون أنثى
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القاهرة. بمتحف الجنازية ورقتها عن نقًال تاوي» «حنت امللكة صورة :4 شكل

تحقيق موضوع أن فيعتقد «داريس» األثري أما .(Ibid p. 202) «بيعنخي» األكرب الكاهن
أنها إىل يميل ولكنه بعد، يثبت لم زوجه أو األول» «بينوزم أم تاوي» «حنت كانت إذا ما

.(Rec. Trav. XXXII p. 185-186 (راجع أمه
(Daressy, Rec. Trav. XIV p. 32 (راجع التماثيل ردهة يف األقرص: معبد ويف
هنا ويالحظ كارع»، «ماعت األخرى وزوجه «بينوزم» األكرب الكاهن مصاحبة مثلت قد
قبل «األقرص»، معبد منظر أن عىل يدل ربما وهذا بالصل، تتحىل ال تاوي» «حنت أن
Gauthier, L. (راجع هابو» «مدينة يف وجدت التي القطعة يف عنه تحدثنا الذي املنظر

.(R. Vol III p. 256 Note 1
رع» «آمون ومغنية ومحبوبته، جسده من امللك «بنت التالية: األلقاب هنا وتحمل

تاوي».» «حنت األرضني وسيدة اآللهة، ملك
من امللك ابنة لقب: تحمل ثالثة امرأة توجد املنظر نفس يف أنه ذلك إىل يضاف
كانت إذا «داريس» ويتساءل «نزمت»، وتدعى «آمون» حريم ورئيسة ومحبوبته، جسده
وتحمل «األقرص» معبد يف آخر منظر يف تظهر التي «نزمت» نفس هي هذه «نزمت»
L. R. III, (راجع «بينوزم». أم هي (Darssy, Ibid. p. 32 § LIII (راجع اللقب نفس
و«حنت كارع» «ماعت مع ثالثة زوجة هذه «نزمت» أن يحتمل ولكن (p. 24 Note 1

.(Ibid. 256 Note 1) تاوي»
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تاوي». «حنت امللكة مومية :5 شكل

مثلت التي «سخمت»، لإللهة تمثال عىل وألقابها تاوي» «حنت امللكة اسم وجاء
عهده يرجع الذي التمثال، هذا ظهر عىل كتبت وقد بالكرنك. «موت» معبد يف لبؤة برأس
عملته لقد تاوي»، حنت «دويت «حتحور» األرضني ربة … الثالث» «أمنحتب الفرعون إىل
«بولهول» تماثيل «طيبة» إىل «بينوزم» الفرعون أحرض عندما «موت»، ألمها أثرها بمثابة
محب». «لحور األوىل بالبوَّابة «موت» معبد تربط التي التماثيل تلك وهي كباش، برءوس
«آلمون» األكرب الكاهن تزوَّجت قد كانت تاوي» «حنت أن يتضح سبق ما كل ومن
الربدية واضحة بصورة لذلك مثبتًا جاء وقد ملًكا. يكون أن قبل «بيعنخي» بن «بينوزم»
منه واشرتاها سوري، لرتجمان الرسول» «عبد باعها التي وهي امللكة، بهذه الخاصة
ذكر وقد .(A. Z. (1878) p. 12–21) «نافيل» عنها وكتب ،١٨٧٦ عام ونرشها «مريت»
املتعبدة «حتحور»، امللكية الزوجة منها: نذكر مختلفة بأشكال تاوي» «حنت نسب فيها
ثم ومن «نبسني». القايض وأنجبها آمون»، «بنت امللك زوجة ولدتها التي تاوي» «حنت
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تاوي». «حنت للملكة التحنيط فتحة عىل كانت التي اللوحة :6 شكل

وجد وقد آمون». «تنت امللكة هي أمها وأن تاوي»، «حنت والد كان «نبسني» أن نعرف
يلقب وكان فيه. تكن لم موميته أن غري البحري»، «الدير خبيئة يف «نبسني» تابوت
ووالدته «باحري»، القايض ووالده «نبسني»، الكاتب أو (نبسني) «وعب» الكاهن عليها

.(Maspero, Ibid p. 686 ete (راجع «تامسو» البيت ربة
Petrie, Hist. III p. (راجع «برتي» مجموعة يف مجيبة تماثيل امللكة لهذه ويوجد
خالًفا هذا القاهرة»، «متحف يف عديدة صغرية تماثيل كذلك لها ويوجد (208 fig 84
(راجع أيًضا املرصي» «باملتحف امللكة هذه باسم الجنازية بالتماثيل مملوءَيْن لصندوَقنْي
عرص يف صنعت أنها عىل الصغرية تماثيلها وتدل .(Maspero, Ibid p. 598 p1. XXI c
أنها عىل كارع» «ماعت وزوجة «بينوزم» تماثيل فيه صنعت الذي العرص عن متأخر

بعدهما. عاشت
عبثوا قد اللصوص أن من الرغم وعىل فنيٍّا، تحنيًطا حنطت قد امللكة هذه ومومية
كان التي الفتحة تغطي كانت الذهب من لوحة لنا تركوا قد الحظ لحسن أنهم إال بها
النوع هذا من لوحة أجمل تعد اللوحة وهذه منها. األحشاء الستخراج املحنطون يعملها

.(Mummies p1. LXXV1 (راجع اآلن حتى عليها عثر
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األول» «بينوزم أوالد (3-3)

التي الصغرية ابنتها كارع» «ماعت امللكة تابوت يف وجد أنه قبل من ذكرنا (١)
اسمها أن خطأ اآلثار علماء بعض ظن وقد اسًما، لها نعرف ولم معها، وماتت ولدتها
(L. R. III قبل من ذلك ذكرنا كما لوالدتها، ثاٍن اسم هو االسم هذا ولكن أمحات»، «موت

.p. 253-4)
اسم ُمحي وقد «بينوزم» ابن اإلله والد الكاهن لقب ويحمل «نيس-با-نفرحر»: (٢)
(L. D. III. 247 منه بدًال االبن هذا اسم وكتب الكرنك، ملعبد «حريحور» أوالد أحد

.Maspero, Ibid. p. 684; L. R. III. P. 259 Note 2, & A. Z XX (1882) p. III)
هذا ذكر من أول وكان «آلمون». األكرب الكاهن لقب ويحمل عنخ»: خنسوف «رد (٣)
اآلن اختفى قد تابوت عىل مذكوًرا وجده إنه ويقول: ،١٨٩٢ عام تور» «سسل االسم

أسف.32 بكل
الوظيفة هذه شغل قد عنخ»، خنسوف «رد األكرب الكاهن هذا أن «برستد» ويرى
أن يظن «جوتييه»، أن حني يف «بينوزم» والده حكم من والثامنة السابعة السنتني يف
السنة يف األوىل للمرة الوظيفة هذه يشغل كان «بينوزم» للملك آخر ابن هو «ماساهرتا»

.(Riv. § 650 B. r. A. (راجع والده حكم من عرشة السادسة
«بينوزم».33 امللك ابن اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن «ماساهرتا»: (٤)

A. S. (راجع «بينوزم» بن رع) (منخرب رع» «آلمون األكرب الكاهن رع»: «منخرب (٥)
بعد. فيما عنه وسنتحدث (VIII. P. 22

بنت كانت أنها عىل اآلثار كل وتدل «آلمون». األكرب الكاهن ابنة «إستمخب»: (٦)
«مسربو»: عنها قال وقد وزوجه. رع» «منخرب وأخت «ماساهرتا» وأخت األول»، «بينوزم
خاطئ34 الرأي هذا أن غري األول»، «بينوزم حفيدة تكون ذلك وعىل «ماساهرتا»، بنت إنها

Cecil Torr. Revue Archeolgique (1896). T. I. p. 297-298, Br. A. R. IV. p. 297 & راجع: 32

.Note I
Momies Royales p. 537; Daressy. Cat. Gen. Cercueils des Cachettes Royales. راجع: 33

.No. 61005 & p. 8, pl. VII
.Maspero, Ibid. p. 588-9 & 702; L. R. III. p. 260. Note 4 راجع: 34
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الكاهن بنت أنها من الجنازي رسادقها عىل جاء ما ألن وذلك «جوتييه»؛ قول حسب عىل
يل يظهر بينوزم» «أوالد يلقبون إخوتها وأن «بينوزم» امللك بنت أنها يذكر أن دون األكرب
الخاصة النقوش عن مقاله يف روجيه» «دي به رصح الذي الرأي هذا يضعف ال ذلك أن

األول».35 «أحمس بمقربة

.De Rouge. Memoire, Sur L’Inscription du Tombeau d’Ahmes p. 119 Note راجع: 35
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األكرب الكاهن وظيفة «ماساهرتا» تويل موضوع يف اآلثار علماء بني اآلراء اختلفت لقد
وامللك، األكرب الكاهن «حريحور» ابن سميه وبني بينه نخلط أال ويجب هذا «آلمون».
قائمة لنا قدم وكذلك األول»، «بينوزم أوالد بني «ماساهرتا» ذكر قد «برتي» أن فنجد
عنوانًا له يخصص لم نفسه الوقت يف ولكنه ،(Petrie, Hist III. p. 266, 209) بآثاره
األستاذ اعتمد وكذلك والده، قبل مات أنه ظن قد ألنه وذلك «آلمون»؛ أكرب كاهنًا بوصفه
«ماساهرتا» أن فأكد (Br. A. R. IV § 650 (راجع «مونييه» لوحة يف جاء ما عىل «برستد»
هذا عند أنه والواقع «بينوزم». والده حكم من والعرشين الخامسة السنة قبل مات قد
الرأي هذا نفس أبدى وقد األكرب. الكاهن هو رع» «منخرب األصغر أخوه كان التاريخ
ولكن بعده، ملًكا ليكون البكر البنه مهد قد «بينوزم» إن يقول: حيث «داريس»1 األثري
كاهنًا محله حل والده حكم من والعرشين والخامسة عرشة، السادسة السنتني بني بموته
للكاهن خصص قد «بدج»2 األثري أن نرى أخرى جهة ومن رع». «منخرب أخوه أكرب

أخيه. وبني والده بني ا خاصٍّ فصًال بحق «ماساهرتا» األكرب
«االبن معناه أفريقي أو سامى، أصل من مشتق «ماساهرتا» االسم أن والظاهر

الوحيد».3 اإلله

.Daressy. Revue Archeol. (1896) T. II. p. 85 راجع: 1

.Budge History, Vol. VI. p. 24-25 & Book of Kings II, p. 28 راجع: 2

.Brugsch, Geographische Inscription t. I. p. 65; A. Z. XXV (1887) p. 84 راجع: 3
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«ماساهرتا»، ابناه «آلمون» األكرب الكاهن وظيفة يف «بينوزم» خلف قد أنه والواقع
تابوته عىل ُعثر حتى لنا مجهوًال «ماساهرتا» بقي وقد التوايل. عىل رع» «منخرب ثم
للفرعون السابع االبن باسم تسمى قد أنه والظاهر» البحري». «الدير خبيئة يف وموميته

الجد. باسم الحفيد يتسمى أن كثريًا يحدث فإنه غرابة وال «حريحور»،

«ماساهرتا». األعىل والقائد األكرب الكاهن مومية :1 شكل

وقد صقر، برأس «خنسو» لإلله الجرانيت من ضخم تمثال اسمه عليه أثر وأقدم
«األمري التايل: النقش األيرس جانبه عىل نقش وقد امللك. إصطبالت يف «بروكسل» يف كان
املرحوم «ماساهرتا» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب والكاهن األرضني، مرشد الوراثي،
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بالكرنك لوحة وهو آخر أثر له وكذلك (A. Z. 1882 p. 134 (راجع «خنسو».» محبوب
الشمال يف بناءه أعاد الذي الصغري للمعبد الجنوبي الجدار من الغربية الزاوية عند نقشت
يف ونرى الثاني»، «أمنحتب للفرعون كان مبنى بقايا وهو محب» «لحور األوىل البوَّابة من
«آمون والثاني رع»، «آمون يُدعى األول لظهر: ظهًرا «آمون» لإلله صورتني اللوحة هذه
منه نعرف نقش ومعه واقف شخص من قربانًا يتسلم األخري «آمون» أن ويالحظ (؟)»
املرحوم «ماساهرتا» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن عمله وهو: «ماساهرتا» أنه

.(Ibid p. 133) األول» «بينوزم آمون» «مري امللك ابن
األكرب الكاهن يحملها التي العادية األلقاب هي تابوته عىل يحملها التي واأللقاب
الوجهني يف للجيوش األكرب القائد يكن لم فإنه هامة. روايات بعض ومعها «آلمون»،
ملرص. العظيم السيد لقب يحمل كان بل فحسب، بأجمعها البالد أو والبحري القبيل
يوحي شخصيٍّا عنه نعرفه الذي القليل فإن الطنانة األلقاب هذه من الرغم عىل ولكن
بجوار مكانته أن واملعتقد زمنه. يف البالد شئون يف هام بدور يقم لم إذ نكرة، كان بأنه
توىل عندما «بينوزم» أن ذلك «حريحور»، والده بجوار «بيعنخي» كمكانة كانت والده
قبله من فعل كما «ماساهرتا» البنه «آلمون» الكربى الكهانة وظيفة ترك امللك عرش
«طيبة». يف الثانية املكانة «ماساهرتا» يشغل كان وبذلك «بيعنخي»، ابنه مع «حريحور»

والده. عهد يف مات أنه والظاهر

الحيبة يف آثاره (1)

بعض ذلك عىل يدل كما أيامه، أواخر يف األوجاع انتابته قد الكاهن هذا أن والظاهر
عهدها يرجع خطابات عدة بقايا الجهة هذه يف وتوج الحيبة، يف عليها ُعثر التي الرسائل

والعرشين. الواحدة لألرسة
دل وقد (A. Z. 53 p. 1–30 (راجع سبيجلربج األستاذ الرسائل هذه نرش وقد
بعض وجد قد أن عرفنا إذا وبخاصة حصن، الجهة هذه يف يوجد كان أنه عىل الفحص
اسم وكذلك «آلمون»، األكرب والكاهن الفرعون طغراء عليها ُكتب املدينة مباني من لبنات
قطعة عىل «إستمخب» اسم جاء وقد «بينوزم»، ابنيها اسم وكذلك «إستمخب»، زوجه
أحد يف ورد وكذلك «آمون». اإلله متعبدة لُقبت وقد ،(22 1 a) الخطابات هذه من
املسمى رع» «منخرب األعظم والكاهن امللك أخ من ٢١ رقم الخطاب يف كبري تألم الرسائل
به ألمَّ مرض من الكاهن هذا شكا التألم هذا ويف «آلمون»، األكرب الكاهن «ماساهرتا»
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كبريًا جزءًا أن عىل الخطاب من لدينا تبقى ما ويدل غائلته. من ليحميه املحيل لإلله
خطابًا أرسل قد األكرب الكاهن هذا أن عىل الرسالة من بقي ما كذلك ويدل ُفقد. قد منه
وبني بينه وسيًطا يكون أن إليه يطلب الفراش طريح وهو «بن-با-أهي» يدعي لكاهن
هذا أن الرسالة مضمون من ويفهم سقامه. من ويُْربِئَه علته من ليشفيه املحيل؛ اإلله
يف محيل إله إىل التجأ قد البالد يف إله وأعظم أقوى يعدُّ كان الذي «آلمون» األكرب الكاهن
أن يبعد وال به، تربطه صلة املحيل اإلله هذا وبني بينه كان أنه إذن بدَّ وال هذا، سقامه
ويف وطفله، ابنه إنه له: يقول أنه ذلك عىل يدل «ماساهرتا»، للكاهن املحيل اإلله يكون
كان األخري أن نعرف ثم ومن رع»، «منخرب ألخيه الدعاء خطابه يف يتضمن نفسه الوقت

الخطاب: من بقي ما وهاك «ماساهرتا»، للكاهن الوحيد األخ هو

كل عنه وأبعْد الصحة، له وأعد ِه ونَجِّ رحيًما، كن املرض. … بن-با-أهي …
إليه يعيد وليته «ماساهرتا»، يرىضوينجي «بن-با-أهي» إله ليت فيه! مرض
عظيمة، شيخوخة ويمنحه الطويل والعمر والصحة والعافية والحياة الصحة
ويعيد هذا خادمه أخا ينجي وليته وخلفه. ابنه «ماساهرتا» صوت ويسمع
طيب يشء كل — توسيل بسبب — منحني كما ثانية ويمنحه الصحة إليه

يل. فعله

اسم إىل يشري ما الخطابات هذه من متفرقة قطع يف جاء قد ذلك عن وفضًال
األرسة مؤسس «حريحور» ابن األكرب والكاهن الجيش قائد و«بيعنخي» «بسوسنس»

والعرشين. الواحدة
وهي: الرسائل، هذه من متون أربعة بالدرس «سبيجلربج» األستاذ خص وقد

.(١-٢) «حور-بن-إيس» املسمى اإلله والد الكاهن كتبها رسائل (١)
.(٣–٥) نفسه الكاهن إىل رسائل (٢)

.(٦-٧) عنها تحدثنا وقد أهي» با «بن اإلله كاهن إىل رسائل (٣)
.(٨–١٦) ومتون أخرى رسائل (٤)

يجد الحيبة أوراق يفحص من إن «حور-بن-إيس»: اإلله والد الكاهن رسالة
التابع (أي: للمعسكر تابع «حور-بن-إيس» املعبد وكاتب اإلله والد الكاهن اسم أن
األمرية خدمة يف كان وأنه الحيبة معبد يف يعمل أنه الرسائل من ونعلم الحيبة). لحصن

«إستمخب».
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«حور-بن-إيس» املعبد وكاتب اإلله والد …» األول: خطابه من تبقى ما وهاك
تكون وليتك والصحة! والعافية الحياة تُعطى ليتك (؟) كم-كمى … إىل للحصن التابع
عندما حوراختي» رع «آلمون أتحدث وإني يوم، كل لك أرجوها التي … اآللهة حظوة يف
إله «آلمون» (نعت الرسور صاحب «آمون» وإىل يغرب، وعندما يرشق وعندما يرشق
طويًال وعمًرا والصحة والعافية الحياة تُعطى ليتك الحيبة). (يف العظيم اإلله الحيبة)
الخطاب سمعت لقد يوم. كل والناس اآللهة أمام كبرية وحظوة رفيعة جميلة وشيخوخة
لقائد التابعني الناس كل أقِص فيه: تقول والذي الناسج «… «يس يد عىل أرسلته الذي
الذين الناس إن انظر … إيل تحدثت وهكذا «بيعنخي». ملك البيت هذا يف الذين املشاة
(وأبقى الصباح يف الحيبة إىل النهر يف منحدًرا سآتي وإني البيت، من أقصهم أرسلتهم

هناك؟).»
بن «حور (املسمى) أهي» با «بن لإلله املعبد وكاتب اإلله والد … الرسالة: عنوان

.(… كمى …) إىل إيس»
… رئيس إىل للحصن التابع «حور-بن-إيس» املعبد وكاتب اإلله والد الرسالة:
مالك رع» «آمون حظوة يف تكون ليتك والصحة، والعافية الحياة تُعطى ليتك «شابوتي»،
غروبه وعند رشوقه عند حوراختي» رع «آمون إىل أتوسل وإني الطيب، سيدك اآللهة
رفيعة، جميلة وشيخوخة طويلة وحياة والصحة والعافية الحياة تُعطى ليتك لينجيك.
يد عىل أرسلتها التي الرسالة هذه سمعت لقد يوم. كل والناس اآللهة أمام والحظوة
إليك حرضت وعندما هناك، جواد أي يوجد ال إنه الرسول: فيها قال والتي «حور-بيش»،
هذه تكون أن عىل اعمل علينا؟ تنشغل ال فإنك تأتي وعندما جواد، أي هناك يكن لم
تأمل مطيع. غري تكن وال الناس بعض إلينا وأرسل إليك، نرسل عندما واحرض الجياد.
يحرض وليت الجدران! حول حراًسا وأرسل سيئة، كل معه واعمل الخبيئة يف الذين … ال
أو نساًجا أو جنديٍّا أكان سواء الحقل إىل رجل أي تنزل ال ذلك عن وفضًال بقائمة. لنا

لألرض! تابًعا عامًال
«شابوتي». جنود رئيس إىل «حور-بن-إيس» املعبد وكاتب اإلله والد العنوان:

الكاهن :(Pap. Hierat. Strassburg. 26 t. III.) «حور-بن-إيس» للكاهن خطاب
القائد … اآللهة ملك رع» «آمون معبد ضيعة وكاتب اآللهة، ملك رع» «آلمون اإلله والد
تُعطى ليتك للحصن: التابع «حور-بن-إيس» املعبد وكاتب اإلله لوالد يكتب «باشوتي»
يعطيك وأن اآللهة، ملك رع» «آمون حظوة يف تكون وليتك والصحة، والعافية الحياة
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اآللهة أمام والحظوة جميلة، رفيعة وشيخوخة العمر وطول والصحة والعافية الحياة
آمون» «بادي أتباع العبيد عىل اقبض خطابي إليك يصل عندما وبعد، يوم. كل والناس
وجاءوا الصعيد نحو األدبار وولوا هربوا الذين وهم «آلمون»، اإلله والد الكاهن هذا
«آمون» … وأعدهم واملكان، الزمان يف كلهم عليهم وتقبض فيها، هم التي الخبيئة إىل

الجنوب. نحو ويحرضهم يرسع وأن خادمك،
اإلله، والد الكاهن إىل «باشوبي» الكاتب … ال «آلمون» اإلله والد «الكاهن العنوان:
(pap. Hieratic, Strassburg 25 t. IV) للحصن».» التابع «حور-بن-إيس املعبد وكاتب

أخرى. رسالة
«حور-بن-إيس»: للحصن التابع املعبد وكاتب اإلله، والد للكاهن يكتب فالن …»
وليته الطيب، سيدك «آمون» حظوة يف تكون ليتك والصحة! والعافية الحياة تُمنح ليتك
وحظوات الطيبة، الوقورة والشيخوخة الطويل والعمر والصحة والعافية الحياة يعطيك
متعبدة إن يوم، كل … والصحة والعافية والحياة يوم، كل والناس اآللهة أمام عديدة
يف منحدًرا سافر وقد هذا، الصياد ثوي» حنت «حور أرسلت قد سيدتي «آمون» اإلله
أناًسا وعنيِّ يذهب، تدعه وال احرتمه، إليك يصل وعندما الصياد، خلف أنت حيث النهر
تجعله وال ا، جدٍّ مرسًعا … وأرسله أعده قبل. من معه كانوا ثقات أناًسا ترصفه، تحت
كما فأخربني إليك. يصل أن ألجل بئونة من عرش الخامس يف أرسلته لقد تأمل، يتوانى!

سرتسله. الذي خطابك يف الجنوب نحو فيه أعدته الذي الوقت عن تظن
للحصن. التابع «حور-بن-إيس» املعبد وكاتب اإلله، والد إىل فالن من العنوان:

زوج أنها بد ال «إستمخب» وهي هنا املذكورة «آمون» اإلله متعبدة أن ويالحظ
.(A. Z. 53, p. 4 (راجع الخطابات هذه يف أخرى مرة ذكرها جاء وقد رع»، «منخرب

«ماساهرتا» األكرب الكاهن مومية (2)

البحري»، «الدير خبيئة يف موميته وفيه «ماساهرتا»، األكرب الكاهن تابوت عىل ُعثر وقد
يف للجيش األعىل والقائد اآللهة، ملك رع» «آلمون األكرب بالكاهن التابوت عىل ب ولُقِّ
«آلمون األول والكاهن ملرص، العظيم السيد «أوزير» لُقب كما والبحري، القبيل الوجهني
«أوزير» اإلله صدره عىل الذي النسيج عىل وُرسم املرحوم. «ماساهرتا» اآللهة ملك رع»
ولها الغرب، عىل الدالة العالمة عىل مرتكًزا الطيب»، الكائن «أوزير باملداد كبرية بصورة
مرت. ١٫٧٠ حوايل كان لفائفها فك قبل املومية وطول الجبانة». «رب الكلمات: ومعها ذراع
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األحداث اللصوص أن الحال يف لوحظ وقد ،١٨٨٦ سنة يونيو ٣٠ يف فحصت وقد
وقد بدينًا، الجسم ثقيل «ماساهرتا» وكان وآثار. حيل من معها وما عليها ما رسقوا قد
أن ويالحظ منتظمة، غري الجسم تجاعيد وظهرت التحنيط، أثناء يف وترهل جلده ارتخى

«بينوزم». والده رأس يشء يف يشبه ال إنه حتى منتفًخا، غليًظا كان الرأس
التي تشبه «ماساهرتا» باسم جنازية تماثيل البحري» «الدير خبيئة يف وجد وقد

.(Maspero, Ibid 699 (راجع «بينوزم» لوالده وجدت

(ماساهرتا) «آلمون» األكرب الكاهن أرسة (3)

(؟) «تايوحرت» زوجه (1-3)

«تايوحرت» اآللهة ملك رع» «آمون ومغنية البيت ربة «أوزير» تابوتها: عىل وتُلقب
املرحومة.

«ماساهرتا». زوج «تايوحرت» مومية :2 شكل
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«حاتي»، تدعى لسيدة األصل يف كانا أنهما اتضح وقد تابوتان، السيدة لهذه وجد
طول ويبلغ «تايوحرت»، اغتصبته ثم اآللهة. ملك رع» «آمون ومغنية الدار ربة وتلقب

مرت. ١٫٦٢ موميتها
اآلخرة وحاكم األبدية رب «أوزير «أوزير»: صورة الكفن ظهر عىل ًرا مصوَّ كان وقد
لحريم املغنيات وكبرية البيت ربة «أوزير» التايل: النقش الجسم عىل وكتب الطيب»، اإلله
أن غري حيل، من املومية مع ما األحداث اللصوص نهب وقد اآللهة. ملك رع» «آمون

.(Maspero, Ibid p. 578 (راجع سليًما بقي قد الجسم

إستمخب ابنته (2-3)

«مني لإلله الحريم كبرية «آلمون» األكرب الكاهن ابنة التالية: األلقاب وتحمل (؟)
(L. R. III, p 563 Note «جوتييه» ويقول «إستمخب». أبو) (كفر «أبو» يف حورازيس»
ذلك أن غري «ماساهرتا»، بنت كانت هذه «إستمخب» أن عىل يربهن ما لدينا ليس 3)
وقد الجنازي. الرسادق عىل عدة مرات يظهر األكرب الكاهن هذا اسم ألن ا؛ جدٍّ محتمل
عىل اسمها ذكر التي و«خونسو» و«موت» «آمون» كاهنة واسم «إستمخب» بني خلط
«آلمون» األكرب الكاهن بنت إنها عنها: قيل وقد القاهرة. بمتحف املحفوظ املزدوج التابوت
(Rev. Archeol. I. p. 68) ذهب قد العكس فعىل «داريس» أما رع». «منخرب املسمى
«إستمخب» وأن مختلفني، اسمني وجود عىل يدل الدينية األلقاب يف االختالف أن إىل
صاحبة ثالثة «إستمخب» هناك وأن رع» «منخرب زوج هي املزدوج التابوت صاحبة
األخرية. بنت وهي خنسو»، «نيس تابوتها اغتصبت التي وهي الربنز، من املصنوع املقعد
الثالث النسوة بهؤالء نعرتف أن ينبغي كان إذا أعرف وال قائًال: «جوتييه» يستمر ثم
سمى قد حال أية وعىل بواحدة، حتى أو باسمني نعرتف أو واحد، باسم ُسمني الالئي

األوىل». «إستمخب «ماساهرتا» بنت «إستمخب»

(Momies Royales, p. 584 ff (راجع «إستمخب»: رسادق

يُعد إليها املنسوب الرسادق فإن غريه أو «ماساهرتا» ابنة هي «إستمخب» أكانت وسواء
«إميل وجده وقد البحري. الدير خبيئة يف عليها عثر التي الطريفة الفنية القطع من
ملفوفة الجلد من عظيمة حزمة عن عبارة وكان الخبيئة، لهذه الطويل املمر يف بركش»
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مرسع وهو وضعها قد الكهنة أحد أن والظاهر العني، عنها تَْزَورُّ منتظمة غري بصورة
يظلل كان الذي الرسادق من هامة قطعة أنها اتضح نرشها وعند املقربة، من الخروج يف
أكرب طوله الرسادق هذا من األوسط والجزء بالجنازة. االحتفال أثناء يف التابوت تحته
رمادي إىل ل تحوَّ الذي السماوي األزرق الجلد من شقات ثالث وينقسم عرضه، من
موزعة التوايل عىل وحمراء صفراء بنجوم رصعتا قد الجانبيتان والشقتان الزمن، بفعل
الرشيط أو الوسطى الشقة ويف نجوم، ثمانية يشمل منها كل ا، صفٍّ وعرشين أربعة عىل
متنان نرس كل ويكتنف املتوفاة، املنترشة أجنحتها تحمي نسور رسوم ُرسمت األوسط
عن الواحد ويفصل ماساهرتا».» «آلمون األكرب الكاهن «يعيش كل: يف جاء موحدان
قطع أربع الرقعة لهذه األربعة الجوانب يف األصفر، اللون ذات النجوم من رشيط جاره
أنها غري الشطرنج، رقعة شكل يف مجموعة وحمراء خرضاء مربعات من مؤلفة الجلد من
بالوسط متصلة الرقعة من الطويلة الجهات عىل التي والرشائط تماًما. منتظمة ليست

الزخرف. من بحافة
«بينوزم» الفرعون طغراءات ثم منترشة، أجنحة ذات جعارين نشاهد اليمنى وعىل
«بينوزم» امللك وطغراءات اإلطار بني ويشاهد حراب، حديد من إطار تحت التوايل عىل
وبخورها، بعطورها ُضمخت التي مثل مكانها يف هنيئة راحة املرصية: النقوش من سطر
من هنيئة راحة «بنت»! يف كالتي الحلوة الرائحة ذات األزهار أنواع بكل تسطع التي ومثل
السفيل، العالم يف يكون عندما يحب من ينجي الذي وهو «طيبة» سيد ألنه «خنسو»؛ يد
األول الكاهن «بنت» روح ألجل بمؤنة يتمتعون الذين ضمن اآلخرين يضع الذي وهو
الحايل) أبو (كفر «أبو» يف و«إزيس» و«حور» «مني» لإلله املغنيات ورئيسة «آلمون»
راحة تختلف: النقوش ولكن نفسه، الزخرف نجد اليسار وعىل «إستمخب». املسماة
قوتها عليك وتجري رش، كل من أوصالك لتحفظ أعضائك حامية «إزيس» يد عىل هنية
وسيدة املؤن، وربة «إرشو» سيدة «موت» يدي عىل بفرح جميلة راحة يوم. كل السحرية
تسمعان، وأذنيك تريان، عينيك لتجعل صولجانها بفضل طويًال تعيش والتي الطعام،
لإلله املغنيات ورئيسة «آلمون»، األول الكاهن بنت روح ألجل ويصلح يبقى، ووجهك

«إستمخب». «أبو» صاحبة و«إزيس» و«حور» «مني»
فيها وتتصل زخرفة، أية فيها ليس أضيقها وهي الرسادق إحدى أن ويالحظ

ضيقة. أرشطة بثالثة الوسطى بالرقعة الضامات
البشنني من طاقة الوسط يف فنشاهد ا. جدٍّ مركب بزخرف محالة األخرى والجهة
طاقتان ثم سلة عىل منهما كل راكعتان غزالتان ذلك بعد وتأتي ملكية، طغراءات يكنفها
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

تحت ُكتبا اللذان واملتنان األخرى، الحافة عىل التي تشبه جعارين وأخريًا الربدي، من
مني مغنيات ورئيسة «آلمون»، األكرب الكاهن بنت األمرية اسم لنا يكرران الجعارين

الحراب. حديد من إطاًرا نشاهد ذلك وفوق «إستمخب». حور-إزيس
كانت واألشكال الهريوغليفية النقوش أن فنالحظ ا. جدٍّ غريبة الرسادق هذا وصناعة
النحاس، ألواح يف وحروفنا أرقامنا اآلن نحن نقطع كما الجلد، من كبرية قطع يف مقطوعة
تلون أن يراد الذي باللون الجلد من سيور املتخلف الفراغ يف تخاط كانت ذلك وبعد
كان لذلك، نتيجة يكون أن بد ال كان الذي للرتقيع وإخفاء الحروف، أو الحلية به
الغزالن صور برزت وقد الفاتح. األصفر أو األبيض الجلد من بقطع الخلفي الجزء يبطن
الجدران، عىل املفتن صورة تصوِّرها كالتي ورشيقة واضحة بصورة واألزهار والجعارين
متناسقة بهجة واأللوان موفًقا، كان الحلية أشكال انتخاب أن إىل هذا الربدي. ورقة عىل أو
صنع قد كان يظهر ما عىل الرسادق هذا أن عىل الفحص ويدل واحد. وقت يف وزاهية
رسادق من الغالب يف مأخوذ منه األوسط فالجزء له، مماثل آخر رسادق بقايا من
هذه ماتت وقد «إستمخب». باسم جديدة قطع الجانبني عىل إليه وأضيف «ماساهرتا»،
٥٫٥ مساحته تبلغ الرسادق هذا من األوسط والجزء طويل، بزمن أبيها وفاة بعد األمرية
مرت. ١٫٦٠ طولها فيبلغ الجانبيتان القطعتان أما الصغريتني، الجهتني من مرت ٢٫٢٢ ×
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«منخربرع» وامللك األكرب الكاهن

لنا مؤكد غري تاريخ يف «آلمون» أكرب كاهنًا «ماساهرتا» األكرب أخاه رع» «منخرب خلف
والعرشين والخامسة عرشة السادسة السنة بني التأكيد وجه عىل كان ولكنه اآلن، حتى
أن إىل «آمون» كريسكهانة اعتالئه مدة امتدت وقد (؟) «أمنمأبت» «تانيس» ملك عهد من
حكمه. من واألربعني التاسعة السنة حتى تقدير أكثر عىل مكث الذي «أمنمأبت» امللك مات

أقسام: ثالثة وامللك الكاهن هذا لنا خلفها التي اآلثار وتنقسم

«بينوزم امللك عهد إىل تاريخها ويرجع أكرب، كاهنًا بوصفه رع» «منخرب آثار (١)
«أمنمأبت». والفرعون األول»

تؤرخ. لم التي رع» «منخرب آثار (٢)
الثاني». «بسوسنس امللك باسم امللك عرش عىل جلوسه أثناء يف رع» «منخرب آثار (٣)

جلوسه أثناء يف التاريخية الوجهة من رع» «منخرب لنا تركه الذي الهام واألثر
لفائف تجديد هو البالد عىل ملًكا يكون أن قبل أي «آلمون»، األكرب الكاهن كريس عىل
شواهد تدل ولكن باسمه، يسمَّ لم ملك عهد من السابعة السنة يف ل» األوَّ «سيتي الفرعون
يف رع» «منخرب والد األول» «بينوزم خلف الذي «أمنمأبت» امللك هو أنه عىل األحوال
اكتسب قد امللكني هذين حكم بني الفرتة يف كان ربما «إنه «برستد»: ويقول «تانيس»،
حياة يف قط يستعمله لم الذي «بسوسنس»، امللك لقب وكذلك الفرعونية، االمتيازات
لفائف يف كثريًا شيئًا يجدد لم رع» «منخرب أن عىل (Br. A. R. IV § 661 (راجع والده.»
ما وكل عليه، كانت القديمة اللفائف معظم أن الحديث الفحص أثبت إذ األول» «سيتي
الحادية األرسة عهد يف اللصوص أيدي عىل القته الذي العبث من حالتها أصلح أنه عمله
نقش كبرية سيج قطعة عىل وجد اللفائف من طبقات ست انتزعت أن فبعد والعرشين.



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

السنة وهو: وقتئذ، الحاكم امللك اسم فيه يذكر لم قلنا كما ولكنه جديًدا، تاريًخا يحتوي
امللك دفن يوم وهو والعرشين، السادس اليوم الثاني، الفصل من الثاني الشهر السابعة.

والصحة. والفالح الحياة له األول) (سيتي رع» ماعت «من
الجسم. وبني مكتوبة نسيج قطعة بني اللفائف من كتلتني عن كشف ذلك وبعد
لوالده األكرب «آمون» كاهن صنعه الذي «النسيج هو: واحد سطر باملداد عليها خط وقد
أمر السادسة السنة يف أنه نفهم املتنني هذين ومن السادسة.» السنة يف رع» «آمون
الفرعون لفائف أصلحت وبه عهده، من السادسة السنة يف نسيج بصنع رع» «منخرب
Monies Royales (راجع األكرب الكاهن هذا عهد من السابعة السنة يف األول» «سيتي

.(p. 555

(Gauthier, L. R. III, p. 264 (راجع «مونيه»: لوحة أو «النفي» لوحة (1)

منحوتة وهي «اللوفر»، بمتحف محفوظة الكاهن هذا عهد إىل تشري التي اللوحة هذه
والده أرسله قد وكان «طيبة». إىل رع» «منخرب وصول لنا وتصف األسود. الجرانيت يف
الكاهن موت إىل يرجع سببها أن ا جدٍّ يحتمل ثورة عىل والقضاء نصابه يف النظام إلعادة
منصب عن يستغني أن أراد قد كان األول «بينوزم» أن والظاهر «ماساهرتا»، األكرب
أكرب كاهن إرسال عىل أجربوه الطيبيني أن غري «ماساهرتا»، تويف عندما األكرب الكاهن
ا جدٍّ املحتمل من فإنه ذلك وعىل رع»، «منخرب األصغر ابنه هو هذا وكان منه. بدًال إليهم
وهذا والعرشين، الخامسة السنة يف إال الدينية وظيفته أعمال يتولَّ لم هذا رع» «منخرب أن
عهد عىل تطبق أن يمكن ال واألربعون، الثامنة والسنة األربعون، السنة وكذلك التاريخ
إىل يميل أنه غري خلفه، «أمنمأبت» الفرعون لحكم «جوتييه» نسبها وقد األول، «بينوزم»
األول».1 «بينوزم بتولية مبتدئًا حكمه سني عدِّ يف استمر قد الجديد امللك بأن االعرتاف
رع» «منخرب نجد يأتي: ما اللوحة هذه عىل جاء ما تفسري يف فيقول «برستد» أما
الخامسة السنة يف «طيبة» إىل «تانيس» حرضمن أنه املفروض كان وقد الشمال، من آتيًا
التي الهامة املأمورية هذه وثيقة لغة أحيطت وقد األول»، «بينوزم عهد من والعرشين
الصعب من أصبح حتى قصد، الغموضعن من بحجاب «طيبة» إىل مجيئه يف سببًا كانت

«حتشبسوت». مع الثالث» «تحتمس فعل كما 1

600


