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متهيد

البالد حكم أثنائها يف توىل الزمن من حقبة الكنانة أرض تاريخ من الجزء هذا يشغل
األنظار تسرتعي نابهة شخصية بينهم من تربز لم الذين النكرات، الفراعنة من سلسلة

قبل. من العظام مرص فراعنة بها قام كالتي الخالدة، األعمال من بعمل
كانوا الثالث» «رعمسيس خلفوا الذين الرعامسة ملوك فإن ذلك، يف عجب وال
الحماس من جذوة آخر كانت وقد عزائمهم، يف خاملني أخالقهم، يف ضعفاء بطبيعتهم
«رعمسيس بموت رماًدا واستحالت وتالشت خبت قد نفوسهم يف تتقد العزيمة ومضاء
الكنانة عرش عىل استوت التي الرعامسة، أرسة يف بطل آخر بحق يُعد كان الذي الثالث»،

قرون. عدة
الضائع، مرص مجد إلرجاع كفاح يف حكمه مدة أمىض قد الفرعون هذا أن والواقع
كانت التي املجاورة األمم وغزوات الغارات جراء من وتضعضعت هانت التي وعزتها
الداخلية، الفتن تفيش إىل هذا لوبيا، أهل غارات وبخاصة الجهات، كل من البالد تجتاح
البالد كانت الذي الفقر ذلك إىل يضاف القرصالفرعوني؛ داخل يف األرسية املؤامرات وقيام
طائفة يد يف األيام مر عىل البالد ثروة معظم أصبحت أن بعد وبخاصة عبئه، تحت ترزح
الفرتة، تلك يف نفوذًا اآللهة أعظم «آمون» اإلله كهنة وبخاصة العظام، اآللهة كهنة من
عاجًزا أصبح أن إىل الفرعون هذا عهد نهاية يف التدهور من املالية الحال وصلت ولقد
أول فكانت إرضابهم، إىل أدى مما قربه ينحتون كانوا الذين الجبانة، عمال أجور دفع عن
«رعمسيس» أخالف لنا تركها التي اآلثار برهنت وقد العالم. تاريخ يف ُعرفت عمالية ثورة
األرسة ملوك مقابر معظم نرى أننا من ذلك عىل أدل وال وعجزهم، فقرهم مقدار عىل
إذن غرابة فال اآلن، حتى بعد تتم ولم فيها، العمل وقف قد الجنازية ومعابدهم العرشين
الخارجية، الفتوح أو العمارة حيث من امللوك هؤالء عهد من هامة آثار عىل نعثر لم أننا يف
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من األحجار لقطع حمامات» «وادي إىل الرابع» «رعمسيس بها قام بعوث بعض إال اللهم
حالة منها نستنبط األهمية يف غاية نقوًشا لنا ترك وقد الدينية، العمائر إلقامة الجهة هذه
أحوال عن لنا تكشف دينية بعضنقوشوقصائد لنا خلف كما والدينية، االجتماعية البالد
بفيضانه تحيا الذي بالنيل وحد الذي «أوزير» اإلله عبادة وبخاصة الفرتة، تلك يف العبادة
هي «أوزير» فحياة موحدين، والنيل «أوزير» أصبح ثم ومن بانخفاضه، وتموت البالد،
وما مقربته، تصميم بردية الفرعون هذا لنا ترك وقد هذا القحط. هو وموته الفيضان،
االسم، نفس يحملون آخرون خلفه وقد الدينية، العمائر تخطيط يف املهندسون إليه وصل
مبهمة، بعضحقائق إال أنفسهم عنهم نعرف نكاد وال يشء، األمر من لهم يكن لم أنه غري
مجدبًا قاحًال العرشين األرسة نهاية تاريخ يكون يكاد ولذلك النكرات؛ امللوك كل شأن
ُعثر التي املتون من عظيم فيض ذلك عن عوضنا قد أنه إال الفراعنة، ألشخاص بالنسبة
الربدي. من إضمامات عىل أو اإلسرتاكا، وقطع املعابد جدران عىل مدونة عهدهم من عليها
والواحدة العرشين عرصاألرستني عن كتبوا الذين املؤرخني أن املدهش الغريب ومن
يتحدث كان إذا إال تاريًخا التاريخ يكن لم كأنما الفرتة هذه عىل رساًعا يمرون والعرشين
وطبقاته الشعب أما وسكناتهم. وحركاتهم ومناقبهم، وصفاتهم وأعمالهم، امللوك عن
الذي باليشء فليس بؤس أو نعيم من أفراده القاه وما وفنونه، وصناعته وأعماله، وحياته
هذه تاريخ تدوين يف املخزي الخطأ نجد ثم ومن ما، بوجه النظر يلفت أو الذكر يستحق
يف الفرتات هذه مثل املؤرخون يعد الحق ويف تُذكر. أعمال مللوكها يكن لم التي العصور
هذه عن التاريخ أسفار يف املطلع إن حتى ملؤها، يمكن ال فجوة القديمة مرص تاريخ
امللوك أحد عن ُكتب ما أن أحيانًا نجد بل معدودات، صحائف يف ُكتبت أنها يجد الحقبة

امللك. بهذا الخاصة املصادر لقلة أسطر، بضعة من أكثر يشغل ال
وأعمالهم امللوك تاريخ ال الوصفي االجتماع علم هو الحديث بمعناه التاريخ كان وإذا
مادة والعرشين الواحدة األرسة وعهد العرشين األرسة عرص نهاية يف لدينا فإن فحسب،
عاشوا أفراد لنا تركها املادة وهذه الوجوه، كل من وحياته املجتمع حالة تصور غزيرة
يف الحياة عن الكشف إىل ودرسها املادة هذه فحص أدى وقد الفراعنة، هؤالء عهود يف
من أكثر عنهم يعرف ال كان أن بعد يطهرون النكرات امللوك هؤالء جعل مما العهود تلك
الفضل ويرجع يشء، يف التاريخ تفيد ال أشخاصهم عن تافهة حقائق وبعض أسمائهم،

هامة. وثائق من الشعب أفراد لنا خلفه ما إىل ذلك يف
إضمامات عدة عىل الباحثون عثر الذكر الخامل الخامس» «رعمسيس عهد يف فمثًال
واالقتصادية، والجغرافية مرصاالجتماعية حياة يف جديدة نواٍح عن لنا كشفت الربدي من
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من يرتكبونه كانوا وما الكهنة، أخالق لنا تصف بردية األوراق هذه بني من النظر ويلفت
انتشار عن حية صورة أمامنا يضع الورقة هذه يف جاء ما أن يف نزاع وال خلقية، جرائم
الدين رجال بني وبخاصة البالد، أنحاء يف الحكم أداة وانحالل األخالق، وفساد الرشوة
حتى اآلخرين املوظفني معهم وأرشكوا اآلثام، هذه ارتكاب يف القيايس الرقم رضبوا الذين

الطبقات. كل الفساد عم
لنا توضح الربدي من بإضمامة مرص تربة علينا جادت نفسه الفرعون هذا عهد يف
وتقسيم بها، خاصة مصلحة األرايضووجود مسح كيفية التفصيل من بيشء األوىل للمرة
نوع مع يتناسب بما تُجبى التي الرضائب وتوزيع خصبها، حسب فئات إىل األرايض
وسريى الرضائب، فرض يف االجتماعية العدالة تراعي كانت كما الخصب، حيث من الرتبة
ذلك عىل أدل وال الصدد، هذا يف مثاليٍّا يكون كاد للرضائب املرصي املرشع أن القارئ
هذه مضمون من ويُستنبط الرضائب، من يُْعَفْوَن كانوا الصغرية امللكيات أصحاب أن من
الكهنة أمالك ذلك يف بما الشعب طبقات كل من تُجبى كانت الرضائب أن كذلك الورقة
وأن امللكيات وأصحاب األطيان توزيع كيفية عن الكثري عرفنا قد أننا إىل هذا واملعابد.
حتى أراَيض، يملكون الشعب طبقات كل كان بل لألرض، الوحيد املالك يكن لم الفرعون
األحوال شواهد وتدل هذا شاءوا، كيف فيها يترصفون بهم خاصة أمالك لهم كان العبيد

عام. وجه عىل تُورث كانت األرايض أن عىل
وبخاصة العهد، هذا يف الوصايا تدوين عن تحدثنا بردية كذلك العهد هذا من ولدينا
هذه ومحتويات موتها، قبل وإناثًا ذكوًرا أوالدها بني متاعها تقسم أن أرادت امرأة وصية
املرياث، تقسيم يف جديدة صفحة عن لنا تكشف بها تتعلق التي األخرى والوثائق الربدية

الفرتة. تلك يف البالد فقر مقدار عن ناطقة صورة أمامنا تضع كما
ُكشف مقربة إال الذكر يستحق عهده من شيئًا نجد لم السادس» «رعمسيس عهد ويف
الفرعوني العهد يف تعد كانت التي «واوات» بالد يف امللك لنائب وهي النوبة، بالد يف عنها
وقد الحالية، «عنيبة» بلدة حكمه مقر الحاكم اتخذ وقد الذهب، الستخراج مصدر أكرب
يف حتى األخرية وأن النوبة، ببالد مرص صالت نفهم نقوشها ومن هذه، مقربته يف دفن
لهم وتدين بالفراعنة، وثيًقا اتصاًال متصلة دائًما كانت مرص تاريخ يف األوقات أحرج

والوالء. بالطاعة
الكاهن سلطة أن عليها ُعثر التي النقوش تحدثنا قبله ومن الفرعون هذا عهد ويف
تضعف الفرعون سلطة أخذت كما خطرها، ويتفاقم تعظم، أخذت قد «آلمون» األكرب
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نخت» «رعمسيس األكرب الكاهن أرسة وهي بعينها أرسة أن نجد الحق ويف وتتضاءل،
يتولون الديني نفوذهم عن فضًال أفرادها فكان البالد، يف عظيم نفوذ ذات أصبحت قد
وقد البالد، يف الرضائب رئيس هو هذا نخت» «رعمسيس والد كان فقد املالية، الشئون
يف أصبحت وبذلك األرسة، يف وراثية األكرب الكاهن وظيفة أصبحت كما أبنائه، أحد ورَّثها
ثم وحسب. االسم إال السلطة من للفرعون ترتك ولم البالد، يف الفعلية الحاكمة هي الواقع
ال السابع» «رعمسيس اسم يحمل آخر عرشمرصشبح عىل السادس» «رعمسيس خلف
نقوشها من عرفنا عهده يف بُنيت «أبيس» للعجل مقربة إال شيئًا عهده عن وال عنه نعرف
يذكر ولم الثامن» «رعمسيس أعقبه ثم دفنه، عند العجل لهذا تؤدى كانت التي املراسيم
البحري الوجه من خاصة بعثة يف أرسله املوظفني ألحد لوحة عىل واحدة مرة إال اسمه
يف دامس ظالم يف نسري أنفسنا نجد وهكذا «أوزير»، اإلله عبادة مقر املدفونة العرابة إىل
التاسع» «رعمسيس الفرعون عهد إىل نصل أن إىل الفرتة هذه يف املرصي التاريخ ركب
من بابها يف فذة تكون وتكاد عهده، إىل تنسب الربدية األوراق من سلسلة عىل عثر الذي
من البالد عليه كانت عما األوراق هذه محتويات لنا كشفت فقد واملوضوع، املادة حيث
رأًسا البالد يف والدينية االجتماعية األوضاع قلبت وثورات اضطرابات إىل أدى مدقع، فقر

عقب. عىل
الجنائية واملحاكمات املقابر برسقة الخاصة األوراق شأنًا وأعظمها األوراق هذه وأهم
إىل بالقوم أدت فقر موجة التاسع» «رعمسيس عهد يف قامت فقد ذلك، عن نتجت التي
حراس فأخذ العهود، أقدم منذ يعبدونهم كانوا الذين بملوكهم حتى يشء بكل الكفر
أنفسهم الكهنة وكذلك العمال وبخاصة األهلني من السفىل الطبقة مع باالشرتاك القبور
فياض عذب مورد أمامهم يكن ولم الجوع، رمق بها يسدون لهم رزق موارد عن يبحثون
ينهبون فأخذوا الفاخر، وأثاثهم لحليهم مستودًعا كانت التي وامللوك القوم أغنياء مقابر إال
انقضوا ثم ورجاًال، نساءً القوم علية بمقابر بدءوا وقد حمله، وخف ثمنه غال مما فيها ما
تؤلف فكانت فيها، ما عىل باملحافظة والقيام حراستها من الرغم عىل امللوك مقابر عىل
عىل تحتوي التي وبخاصة املقابر هذه مواطن يعرفون الذين والكهنة العمال من عصابات
وورقة «إبوت» ورقة يف جاء مما ذلك عىل أدل وال كامًال؛ شامًال نهبًا فنهبوها األثاث، فاخر
واضحة صورة األوراق هذه محتويات أمامنا وضعت فقد الثاني»، بولد وليو «أمهرست
كانوا اللصوص هؤالء أن والعجيب ثمني. وحيل فاخر أثاث من املقابر هذه يف كان عما
يسكنون الذين أحفادهم عنهم ورثها فنية بطريقة والنهب السطو عىل مدرَّبني مهرة
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يف والهلع الذعر نرش إىل الرسقات هذه أدت وقد اآلن، «طيبة» من الغربية الجهة يف
كالهما والرشقية الغربية «طيبة» حاكما وأخذ الحكومة، رجال من باألمر القائمني نفوس
بالتهاون الغربية طيبة حاكم الرشقية طيبة حاكم فاتهم الرسقات، هذه أمر يف يتخاصمان
إنها قيل التي املقابر شأن يف للتحقيق لجنة تأليف إىل أدى مما املقابر هذه حراسة يف
مما التحيز أثنائها يف ظهر الحاكمني هذين بني ومخاصمات مشادات حدثت وقد نُهبت،
للوصول تحقيق لجان ذلك خالل يف قامت وقد النهب، واستمرار الحقيقة ضياع إىل أدى
ويف محاكمتهم، يف والقضاء اإلدارة رجال وأخذ اللصوص بعض ُضبط كما نتيجة، إىل
له وسيتضح العجاب، العجب القارئ يرى املؤلف هذا يف أوردناها التي املحاكمات هذه
كانوا الذين أنفسهم والكهنة القوم فقراء من يتألفون كانوا اللصوص أن محتوياتها من
القبور هذه محتويات بينهم فيما يقتسمون كانوا وقد املقابر، هذه حراسة عىل قائمني
ولقد والقيمة، األهمية يف غاية نفائس عىل تحتوي كانت أنها عىل فيها ُوجد ما دل التي
هذه، أيامنا يف ونسمعه نراه ما رسقاتهم إخفاء يف الطرق من يتخذون اللصوص كان
إىل يدعو ال وما فقط، منها الثمني ويأخذون القبور هذه أصحاب أسماء يمحون فكانوا
أنصبة أخذ يف يطمعون ال كانوا القوم وفقراء الحراس أن سنرى كما أمره، يف الريبة
تعقد كانت التي املحاكمات ولكن الطارئة، وثروتهم املفاجئ، غناهم رس تفيش قد كبرية
حقيقة إىل للوصول الشدة يف وغاية الذكاء يف غاية طرًقا استعملت قد الحقيقة إىل للوصول
عندهم املغلظة باأليمان املتهم يحلفون كانوا فقد جرائم، من ارتكبوه اللصوصوما هؤالء
الحال هي كما والنفي بالجلد التعذيب أنواع يستعملون كانوا كما وباإلله بامللك كالحلف
يرص بعضهم كان كما يرتكبوها لم بأشياء أحيانًا يعرتفون اللصوص كان وقد أيامنا، يف

بيشء. يبوح وال عناده عىل
حراس من كانوا اللصوص معظم أن املحاكمات هذه سري من نرى أننا والغريب
عرفوه ما رسقة من فرغوا وملا املقابر، هذه عىل باملحافظة القائمني والكهنة أنفسهم املقابر
ولقد جهاًرا، نفسها املعابد وأثاِث أواني رسقة إىل انتقلوا ثمني أثاث ذات فخمة مقابر من
لصنع مادة ومعادنها املعابد أبواب خشب من يتخذون كانوا أنهم الجرأة ببعضهم بلغ
بأن اللصوص بعض اعرتف وقد رمقهم. لسد وبيعها إلذابتها أو منها ألنفسهم توابيت
من لديهم ما وقلة والجوع الفقر هو ملوكهم مع الجرائم هذه مثل ارتكابهم يف السبب
يف جهاًرا ترتكب الرسقات كانت ولقد رمقي. ألسد رسقت لقد بعضهم: قال فقد متاع،
األكرب الكاهن إن قيل: ولقد الكهنة، من الحراس إغضاء ذلك عىل ساعد ولقد النهار، رابعة
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

النهاية يف إليه يئول كان ألنه وبخاصة الجرائم؛ هذه يف يشرتك كان الفرتة تلك يف نفسه
الجنود أن الفرتة تلك يف بلة الطني زاد وقد املجرمني، الكهنة من هؤالء عقاب تنفيذ أمر
املوقف، عىل يسيطرون وأصبحوا البالد يف نفوذهم ازداد قد وغريهم اللوبيني من املرتزقة

والتخريب. النهب يف يشرتكون فكانوا
محكمة تؤلف كانت كيف املحاكمات سري من استنبطناه مما القارئ وسريى
وسنرى األحكام؛ وتنفذ التحقيق يسري كان وكيف اللصوص، مع للتحقيق الجنايات
الكاهن ومعه اإلدارة رجال من فئة يعاضده املحاكم لهذه األعىل القايض كان الوزير أن
النظرية وأن عليها، الفرعون تصديق بعد إال تصدر ال كانت أحكامه أن وكيف األكرب،
وكل خاطئة، نظرية وحده ويقيضفيها األحكام يصدر كان الذي هو الفرعون بأن القائلة
يأمر أو الحكم عىل يصدق الذي هو كان عليه التحقيق عرض نهاية يف كان أنه هنالك ما
من كذلك القارئ وسريى املحاكمات، سري يف التأثري عن بعيًدا كان وقد شاء، إذا بالعفو
يف واملحققني النيابة وكالء األحوال من كثري يف يشبهون كانوا املحققني أن التحقيق سري
الرسقة عصابات عىل يتجسسون رشطة رجال هناك كان وأنه الحقيقة، وإظهار أسئلتهم
بالدنا، السيايسيف والبوليس إنجلرتا يف اسكتلنديارد برجال يذكرنا مما عليهم ويقبضون
بالحقيقة، يديل املتهم لجعل تتخذ كانت التي الحقيقة إظهار طرق أن نجد لألسف ولكن
أيًضا، مرص ويف العالم بعضجهات يف اآلن حتى تزال ال التي هي والتعذيب الرضب وهي
سنة آالف أربعة منذ القديمة مرص يف التحقيقات أن نجد وهكذا باليوم، أمس أشبه فما

هي. كما تزال ال
من عائد كأنه بجريمته ورسور بفرح اللصوصيعرتف بعض نرى أن الطريف ومن
واالستنباط الفحص دل ولكن بمحتوياته، وظفر عليه عثر كنز أو فيها انترص قد معركة
أن إال املتهم عىل وليس يشاءون، كما الرشطة رجال يكتبها كان االعرتافات هذه أن عىل

صالحه. غري يف أو صالحه يف أكان سواء به اتهم ما يعرف ال وهو عليها يصدق
هو ما ومنها املرياث، بتقسيم خاص هو ما منها هامة أخرى وثائق عىل عثر وقد
تاريخ يف لها نظري ال بالتبني خاصة وثيقة أعجبها ولكن وجمعها، بالرضائب خاص
االستقرار عدم حالة عن السطور بني نقرأ األوراق هذه كل ومن الترشيع، حيث من العالم

املدقع. والفقر البالد يف
اللوبيني وبخاصة األجانب، وتسلُّط النهب من البالد يف امُليْئِسة الحالة هذه أدت ولقد
كان داخلية حروب وقيام األجانب، بطوائف البالد غزو إىل أدت اجتماعية ثورة قيام إىل
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حتى بالسلطة استأثروا قد الدين رجال أن وبخاصة عليها، والقضاء إخمادها من بد ال
عىل لنرى حتى البالد، يف السلطة زمام عىل يتنازعان والفرعون هو األعظم الكاهن أصبح
واحد، بحجم الكرنك معابد جدران عىل نفسه رسم قد األكرب الكاهن «أمنحتب» أن اآلثار
هذا عىل الثورة قيام إىل ذلك بعد األمر أدى وقد قبل، مرصمن تاريخ يف مثيله يحدث لم مما
عصاميٍّا رجًال لها هللا قيض أن إىل البالد يف القحط وظهور وظيفته، من وطرده الكاهن،
الحرب رجال من وكان والعرشين، الواحدة األرسة مؤسس «حريحور» هو الذكر مغمور
والسياسية والحربية الدينية السلطة يجمع فأخذ األحوال، شواهد تدل كما أمره بادي يف
عرش» الحادي «رعمسيس وهو امللك عرش عىل الجالس الفرعون يسلب بدأ ثم يده، يف
يف لنفسه ملًكا وأسس جملة، البالد يف األمور زمام عىل استوىل حتى فشيئًا شيئًا سلطانه
يف فأرشك وحده، األمور بأعباء يقوم أن مقدوره يف يكن لم يظهر ما عىل أنه غري «طيبة»

الشمال. يف ملكه عاصمة جعلها التي «تانيس»، يف «سمندس» معه امللك
الذي — «حريحور» موت بعد أنه عىل نقوش من لدينا وما األحوال شواهد وتدل
قد — ملرص رشعيٍّا فرعونًا كان بأنه إلينا وصلت التي الرسمية، القوائم به تعرتف لم
وأخرى الكهنة رؤساء ويحكمها طيبة، وعاصمتها الجنوب مملكة مملكتني: البالد قسمت
األوىل سريتها مرص عادت وبذلك «سمندس»، أرسة عرشها ويتوىل الدلتا يف «تانيس» يف
«آمون» كهنة رجال كان فقد البحري، والوجه القبيل الوجه مينا عهد قبل التقسيم من
عرشة الثامنة األرسة بداية منذ فشيئًا، شيئًا أيديهم يف السلطة يجمعون أخذوا الذين
وقد «حريحور». عهد يف واالقتصادية الدينية الدولة شئون عىل املسيطرين هم أصبحوا
األجانب ِربَْقة من لتحريرها البالد يف قامت التي النهضة عرص بطل هذا «حريحور» كان
كاهنًا «بيعنخي» ابنه نصب وقد املطلق، امللك فأصبح أراد ما له تم وقد اللوبيني، وبخاصة
موت بعد كلها البالد عىل املطلق الفرعون «سمندس» أصبح كما موته، قبل «طيبة» يف أكرب
يف باألمر يستأثرون أخذوا بل «طيبة» كهنة عىل عظيًما يكن لم سلطانه ولكن «حريحور»،
هذا عىل البالد سارت وقد اسًما، كلها البالد عىل امللك أصبح قد هو كان وإن القبيل، الوجه
يدعي كان الذي «طيبة» يف األكرب الكاهن بوساطة «طيبة» يف العظام الكهنة بحكم املنوال
بوساطة البالد يحكم وكان للبالد، الحقيقي الحاكم هو «آمون» وأن «آمون»، يمثل أنه
فكان البالد، يف والدينية االجتماعية املخاصمات كل يف يقيض اإلله تمثال فكان الوحي،
تماثيله وكانت األحوال. كل يف إليه األمر ويرجع األمور، كل يف يفصل القايضالذي بمثابة
فكان كلها، املخاصمات يف تفصل «آمون» باسم مختلفة ألقاب تحت البالد كل يف منترشة
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دلت ولكن القبيل، الوجه بالد يحكم فرعونًا يعد «آمون» وكان إلهية، حكومة بمثابة ذلك
منترشة، شائعة تزال ال كانت امللوك مقابر وبخاصة والسلب النهب حالة أن عىل األحوال
أعني عن خفي واحد مكان يف امللوك هؤالء كل يجمعون الكهنة هؤالء من األتقياء جعل مما
مما األكفان، عىل فعلوه ما وكتبوا أكفانهم، جددوا وقد حرمتهم، تُنتهك ال اللصوصحتى

وكهنتها. امللوك هؤالء ترتيب عىل ساعدنا
حيث عرش، التاسع القرن من األخري الربع حتى مخبئهم يف امللوك هؤالء ظل وقد
الذين مرعى» «قرنة لصوصبلدة أحد عليهم عثر وقد البحري. الدير خبيئة يف كشفعنهم
العرشين، األرسة عهد يف املقابر نهبوا الذين اللصوص، أولئك نسل من شك بال يعدون
خبيئة يف الجهة تلك يف آخر كشف قفاه وقد مرص، تاريخ يف أثر أعظم الكشف لهذا وكان
شيئًا يعد ال األخري الكشف هذا ولكن العهد، هذا كهنة موميات عىل تحتوي كانت أخرى
الحديثة الدولة ملوك تاريخ عن ناصعة صحيفة أمامنا وضع الذي األول الكشف بجانب

والعرشين. الواحدة األرسة حتى
االتصال وأصبح «طيبة»، يف الكهنة أرسة مع تتصاهر أخذت فقد «سمندس» أرسة أما
موت عند العظمى الكهانة بعد يتولون باملصاهرة العظام الكهنة أصبح حتى وثيًقا بينهم
ظاهًرا تقسيمها من الرغم عىل البالد أصبحت وهكذا «تانيس»، يف البالد عرش الفرعون
موت بعد حافل موكب يف يسري أحيانًا «تانيس» ملك ابن فكان باطنًا، باملصاهرة متحدة
عرش هو توىل أحد يعقبه ولم امللك والده مات فإذا الكهانة، عرش ليتوىل األكرب الكاهن
نفوذ أخذ أن إىل البالد يف األمور سارت وهكذا «طيبة»، يف أكرب كاهنًا ابنه ووىل امللك
شأنهم يعظم لألقاليم وحكاًما مرتزقة جنوًدا بوصفهم البالد استوطنوا الذي اللوبيني
ملك بزوال انتهت التأكيد وجه عىل حقيقتها نتبني لم فتنة قامت حتى فشيئًا، شيئًا
لوبي، أصل من كانوا الذين والعرشين الثانية األرسة وتأسيس والعرشين، الواحدة األرسة
الواحدة األرسة وملوك اللوبيني بني كان ما هذا غرضهم إىل الوصول عليهم سهل وقد
نجد وهكذا املوسوعة، هذه من التاسع الجزء يف هذا سنرشح كما مصاهرة من والعرشين
يف الكهنة مملكة مستقلتني: شبه مملكتني إىل مرص انقسمت العرشين األرسة بنهاية أنه
من شهرة البالد أعظم من كانت التي «تانيس» يف وأرسته «سمندس» ومملكة «طيبة»،
بتويل «تانيس» وملوك الكهنة ملك بزوال األمر انتهى ثم البحري، الوجه يف الدينية الوجهة
يف تتقلب مرص أخذت اللحظة هذه ومن البالد. عرش اللوبيون وهم األجانب من طائفة
ضعف ملسوا عندما املجاورة البالد حكام به قام ما فيها الهام الدور كان وانقالبات محن
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يف نهائيٍّا استقاللها عىل ُقيض أن إىل والشمال الجنوب من عليها ينقضون فأخذوا مرص؛
التالية. األجزاء يف ذلك سنفصل كما الفرس عهد

نهاية عهد يف مرص لتاريخ هذا استعراضنا يف الخاطفة اللمحة هذه نختم أن وقبل
أننا إىل هنا النظر نلفت أن نريد طيبة يف الدين رجال كهنة حكم وعهد العرشين، األرسة
تربة به جادت مما األسطر هذه كتابة حتى إليها، وصلنا التي الوثائق إثبات يف بالغنا قد
مصادرها من الحقائق يستنبطوا أن يريدون الذين أولئك نعطي أن ذلك يف وغرضنا مرص،
فهو النصوص تلك عىل تعليقنا أما يشتهون. ما وآراؤهم أفكارهم توجههم كما األصلية
ال الذي العادي القارئ نرشد أن به أردنا ولكنا الباحث، عىل نفرضه لم الشخيص رأينا
حقيقتها إىل الوصول من تمكنه ال وتهشيم فجوات من فيها النصوصملا هذه تتبع يمكنه

وإضناء. جهد بعد إال
األصلية، الوثائق بإثبات الباحث للعالم خدمة قدمت قد أكون أن ذلك من قصدت وقد

الصواب. فيه ملا املوفق وهللا فكر، وكد عناء دون تفهمها يف العادي القارئ وساعدت
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شكر

النارص مدرسة ناظر النجار محمد األستاذ لصديقي شكري بعظيم هنا أتقدم وإني
كما بالغة، بعناية تجاربه وقراءة الكتاب هذا أصول مراجعة من به قام ملا األمريية؛
املرصية الكتب دار مطبعة رئيس نديم الحميد عبد األستاذ حرضة عىل الثناء بوافر أتقدم

املؤلف. هذه إخراج يف ملحوظة وعناية مشكور جهد من بذله ملا بالنيابة؛
ومجدها. البالد خري فيه ما إىل يوفقني أن أسأل وهللا

١٩٥١ سنة يوليو
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آمون مري ماعتي رعمسيس آمون ستبن رع ماعت حقا

مقدمة (1)

يحمل ملوك سلسلة السابق الجزء يف عنه تحدثنا الذي الثالث» «رعمسيس بعد الحكم توىل
ونشاطه الوثاب، وروحه عزيمته مضاء يف منهم واحد يكن لم أنه بيد اسمه، منهم كل
بميوله الرعامسة هؤالء بني من يمتاز كان الرابع» «رعمسيس فإن ذلك ومع العظيم،

حينه. يف ذلك عن سنتحدث كما اآلثار، إقامة وحبه األدبية،
والده وفاة بعد امللك عرش توىل قد العاهل هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل
التي املؤامرة تلك وبخاصة واالرتباك، الغموض يحوطها ظروف يف الثالث» «رعمسيس
مرص (راجع أمه مع باالشرتاك «بنتاور» املسمى أبنائه أحد يد عىل والده الغتيال ُدبرت
بجروح املؤامرة هذه يف أصيب قد كان إذا التأكيد وجه عىل ندري وال ج٧) القديمة
جاءت وقد املوت. عىل مرشف وهو أيامه أواخر يف وقعت أنها أو بوفاته عجلت مميتة
من امللك عرش عىل الثالث» «رعمسيس بقلق تشعر الكربى «هاريس» ورقة يف تلميحات



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

الرابع». «رعمسيس تمثال :1 شكل

وأن الحكم بطول الرابع» «رعمسيس البنه دعا إنه حتى أخطار من يحفه كان وما بعده،
وينارصوه، ابنه حول يلتفوا أن وحاشيته قرصه رجال إىل طلب كما سعيد، بعهد ينعم
عتب ولدينا بعده، من عرشه ليتوىل ابنه أعد قد أنه عىل «هاريس» ورقة يف جاء ما ويدل
وهذا أمريًا، يزال ال وهو الرابع» «رعمسيس البنه العاهل هذا أهداه قد قرصه يف باب
ورقة يف جاء ما ينسب املؤلفني بعض أن عىل «فلورنس»، بمتحف اآلن محفوظ األثر
يف سنذكرها ألسباب الوثيقة هذه تأليف إليه ويسند الرابع»، «رعمسيس إىل «هاريس»
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الحظ لحسن ولدينا امللك، عرش الرابع» «رعمسيس تولية يف يبحث الذي التايل املوضوع
لنا تصف أنشودة باملداد عليها ن ُدوِّ «تورين» بمتحف اآلن محفوظة «إسرتاكون» قطعة
أحد وهو نخت»، «أمن يدعى كاتب دونها وقد امللك، الفرعون هذا تويل بعيد االحتفال
امللك، عرش العاهل هذا تولية زمن تحديد يف اآلراء اختلفت وقد «طيبة».1 جبانة كتاب
السنة يف تتويجه يكون الزعم ذلك وعىل أعوام، أربعة والده مع اشرتك إنه قائل: فمن
السنة يف كان تتويجه إن يقول: آخر وفريق مبارشة. والده وفاة بعد حكمه من الرابعة
هذا ينقض ومما توت، شهر من عرش الخامس اليوم يف والده وفاة بعد حكمه من األوىل
التتويج «إسرتاكون» تكون ذلك وعىل حكمه، من الثانية بالسنة مؤرخة آثار وجود الرأي
(راجع سنويٍّا يعقد كان الذي العيد وهو امللك، تولية لعيد هي إنما الرابعة بالسنة املؤرخة
أن يجب األنشودة هذه ندون أن وقبل (Petrie History of Egypt Voll. III. P. 168

امللك. عرش الرابع» «رعمسيس تويل موضوع نفحص

امللك عرش الرابع» «رعمسيس تويل (2)

مكانه الرابع» «رعمسيس ابنه تويل ثم الثالث»، «رعمسيس الفرعون وفاة تاريخ إن
األرسة عهد يف والدينية التاريخية الوجهتني؛ من عظيمة أهمية له الكنانة عرش عىل
يحوطه يزال وال قريب زمن حتى أسف بكل ظل قد املوضوع هذا أن غري العرشين؛
الغموض ذلك وجالء اإلبهام، هذا إلزالة منوعة طويلة بحوث إىل أدى والغموضمما اإلبهام
Struve V, Ort der Herkunft und zweck des. Grossen Papyrus Harris, (راجع
Aegyptus, 7 (1926. p 3–40); Meyer, Ed. Geschechte des Altertums II, 1,2
(1928) P. 599–607; Borchardt, L. zwei Kronungstage Aus 20 Sten Dynas-
try. A. Z. 70 p. 102–103; Cerny, J. Datum des Todes Ramses III und der
Thronbesteigung Ramses IV, A. Z, 72 (1936) p. 109–118, Borchardt. L: Der
Kronung Ramses V., A. Z, 73 p. 60–66; Borchardt: Wo wurde der grosse
Papyrus Harris gefunden Und Wer ihn Zusammerstellen lassen? A. Z, 73

.((1937) p. 114–117; etc

.Schaparelli. Cat., Florence, 1602 راجع: 1
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األبحاث كل فيه فحص ممتًعا؛ مقاًال «شادل» األستاذ الصدد هذا يف أخريًا كتب وقد
وبراهني. حجج من لديه بما اآلخر وناقضبعضها فيها، جاء بعضما عىل فوافق السابقة
املوضوع هذا يف الكتاب هؤالء آراء بعض أوردنا وقد حاسمة، نتيجة إىل يصل لم ذلك ومع

ج٧). القديمة مرص (راجع: املجموعة هذه من السابق الجزء يف
مقال يف جاء ما وبخاصة املؤرخون، كتبه ما هنا سنلخص املوضوع هذا وألهمية

.(A. Z. 74. P. 96 (راجع املوضوع هذا بحث من آخر وهو «شادل»، األستاذ
التي الوثائق، من كثري يف جاء ما عنه اللثام يُِميط بأكمله املوضوع هذا أن والواقع
حديثًا قامت حفائر يف عليها عثر التي العديدة «اإلسرتاكا» قطع عىل مكتوبة إلينا وصلت
تحدثنا التي الكربى «هاريس» ورقة يف بصدده جاء وما الغربية». «بطيبة املدينة» «دير يف
التي باملؤامرة الخاصة «تورين» ورقة يف جاء ما وكذلك السابق؛ الجزء يف بالتفصيل عنها
السالف الجزء يف كذلك فيها القول فصلنا وقد الثالث»؛ «رعمسيس الغتيال دبرت قد

ج٧). القديمة مرص (راجع:
حكم الرابع» «رعمسيس فيه بدأ الذي التاريخ هو هنا بحثه يجب موضوع وأول
،٣٩ رقم «اإلسرتاكون» عىل جاء ما حسب عىل — «رشني» األستاذ أوًال أثبت وقد البالد.
بمتحف محفوظة بردي قطعة عىل جاء ما وكذلك املدينة»، «دير يف عليها عثر التي
عرش، الحادي الشهر من عرش، السادس اليوم أن — (١٩٤٦ + ١٩٤٩ (رقم «تورين»
الثالث»، «رعمسيس بوفاة الحكم فيها تغري التي السنة هي والثالثني، الثانية السنة من

الرابع». «رعمسيس خلفه مبارشة بعده وتوىل
الغربية». «طيبة يف الجبانة عمال بني الذكر السالف اليوم يف رسميٍّا ذلك أُعلن وقد

اآلن. حتى ينقضه ما هناك ليس إذ قطًعا، بصحته التسليم يمكن التاريخ وهذا
الفرعون وفاة يوم بني كانت التي املدة عن واإلبهام الشك بعض لدينا أن غري

حكمه. الرابع» «رعمسيس فيه بدأ الذي واليوم الثالث»، «رعمسيس
نفس من املدينة» «دير يف كذلك عثر أنه «رشني» األستاذ الصدد هذا يف لنا ذكر وقد
الشهر من عرش الخامس اليوم أن فيها: جاء ،٤٤ رقم أخرى «إسرتاكون» عىل الحفائر
الوقت ويف العرشين، األرسة ملوك من ملك حكم من الثانية بالسنة يبتدئ عرش، الحادي
Cerny (راجع فيه احتفل الذي الفرعون) (أي: «ظهوره» وقت هو اليوم هذا كان نفسه

بتوليته. (A. Z., 72 p. 112
األستاذ فيقول األخري؟ التاريخ هذا يشري ملك أي إىل يسأل أن للمرء يطيب وهنا
٤٥ رقم أخرى «إسرتاكون» عىل هذا قوله يف ويستند الرابع»، «رعمسيس امللك إنه «رشني»:
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— يظهر ما عىل — ٤٤ رقم «اإلسرتاكون» مع واحد وقت يف ُكتبت وقد ذلك، إىل تشري
من فإنه ذلك وعىل «طيبة». جبانة يف بالتناوب يعملون كانوا الذين من عمال رئيس بيد

الرابع». «رعمسيس عهد من كذلك هي ٤٤ رقم «اإلسرتاكون» أن ا جدٍّ الجائز
يف توج قد الخامس» «رعمسيس أن «بورخارت» األثري يظن ذلك من العكس وعىل
ويف القمر، تمام يوم هو هو: رأيه حسب عىل اليوم هذا بأن الظن هذا عزز وقد اليوم، هذا
.(A. Z. 73. p 60–66 (راجع الفرعون تتويج فيه دائًما يكون هذا التمام يوم أن رأيه

«رعمسيس عهد من تكون أن بد ال ٤٥ رقم «اإلسرتاكون» أن استنبط هنا ومن
تناوب إن قال: ثم الرابع»، «رعمسيس هو فيها ذكره جاء الذي امللك وأن الخامس»
من األوىل السنة يف أنه إىل وصل وقد السابقة، من أطول مدة يف حدث قد العمال رؤساء
يعمل العمال رئيس كان الخامس» «رعمسيس حكم من وكذلك الرابع»، «رعمسيس حكم
ال العمال رئيس تناوب أن وهي التالية: بالنتيجة خرج ذلك أجل ومن اليومني، نفس يف
غري «رشني» األستاذ رأي يكون أن بد وال الرأيني، لكال قاطًعا برهانًا يكون أن يمكن

ممكن.
«اإلسرتاكون» بأن القائل: وهو «بورخارت»، به أدىل الذي الرأي فإن أخرى جهة ومن
عهد من فتكون املتوىف، الرابع» «رعمسيس لقرب حصل تدنيس عن تحدثنا ٤٥ رقم
لهذا «بورخارت» ترجمة إن بقوله: «رشني» الرأي هذا نقض وقد الخامس». «رعمسيس

خاطئة. النص
اليوم تاريخ بأن يقطع تاريخي مصدر لدينا يوجد كان إذا فيما نبحث أن يجب واآلن
أحد تتويج تاريخ مع يتفق ال امللك تغيري سنة من عرش الحادي الشهر من عرش الخامس
الخامس». و«رعمسيس الرابع» «رعمسيس وهما بصددهما، نحن اللذين الفرعونني هذين
يف حكمه بدأ األقل عىل أو اليوم هذا يف توج قد اآلخر امللك أن الجائز من يكون ذلك وعىل

التاريخ. هذا
لم أنه غري بعيد، زمن منذ معروف وهو النوع، هذا من مصدًرا لدينا أن والواقع
جبانة من «إسرتاكون» هو املصدر وهذا الصحيحة، الحقائق ضوء عىل اآلن يفحصحتى
Daressy, Ostraca Cat. Gen. No. (راجع «القاهرة» بمتحف اآلن محفوظة «طيبة»

.(25290
من عرش السادس اليوم الفرعون؛ حكم من السادسة السنة يف «إنه عليها: جاء وقد
فيها.» العمال أحوال ليتفقد «طيبة»؛ جبانة «نفررنبت» الوزير زار عرش، الحادي الشهر
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الوزير ألن وذلك الرابع»؛ «رعمسيس للفرعون تكون أن إال يمكن ال هذه السادسة والسنة
«رعمسيس أن حني عىل الفرعون، هذا عهد يف العايل املنصب هذا يشغل كان «نفررنبت»
عالقة ال السنوات ست حكم مدة فإن ذلك وعىل سنوات. أربع إال يحكم لم الخامس»
من أكثر يحكم لم الرابع» «رعمسيس أن أخرى جهة من نعلم ولكنا الفرعون، بهذا لها
السادسة السنة هذه يف حكمه بدأ قد الخامس» «رعمسيس خلفه أن بد فال سنوات، ست
يوم هو عرش الحادي الشهر من عرش الخامس اليوم يكون أن يمكن وال الذكر. السالفة
األموات مدينة يف — حكمه2 من األوىل السنة وبداية ظهوره يوم أي: — حكمه بداية
هذه تكون أن إذن بد فال امللك، عرش يف سابق تغيري أي لدينا معروًفا يكون أن دون
الشهر من عرش الخامس اليوم يف أنه نعلم كنا إذا األوىل، بالسنة مؤرخة «اإلسرتاكون»
يتصور أن يمكن ال فإنه أخرى جهة ومن الحكم. سنة يف التغيري حدث قد عرش، الحادي
أدق بتعبري أو حكمه، بدأ قد الخامس» «رعمسيس الجديد امللك أن جدية بصفة اإلنسان
«نفررنبت» وزيره وهو اململكة، يف موظف أكرب يكون أن دون «ظهوره» بيوم احتفل قد

تاريخية. حقيقة يكون أن يمكن ال ذلك عىل الوضع وهذا بذلك، علم إليه وصل قد
امللك ظهور أي: — «ظهور» كلمة معنى عن نسأل أن حال أية عىل الرضوري ومن
رقم «اإلسرتاكون» يف جاء كما الحكم تغيري سنة مع يتفق السنة يف يوم وأي األصل؟ يف —

.٤٤
هذا، «الظهور» بيوم تبتدئ كانت جديد فرعون أي حكم من األوىل السنة أن والواقع
يكون للفرعون الظهور هذا أن «بورخارت» واألثري «رشني» األستاذ من كل اعرتف وقد
تضاف عندما تعني «خعي» املرصية اللغة يف «الظهور» وكلمة واحد. يوم يف وتتويجه هو
بداية تعني بل الفرعون تتويج تعني ال الكلمة فهذه العرش. ارتقى قد أنه الفرعون إىل
حكمه، زمن بداية هو الفرعون حكم ِسِني حساب يبتدئ به الذي «الظهور» وهذا حكمه،
الخاص كتابه يف «زيته» األستاذ ذكره ما وهذا العرش. امللك تويل بإعالن تشبيهه ويمكن
التتويج بعيد االحتفال «إن يقول: إذ ج٣) القديمة مرص (راجع «الرمسيوم». بتمثيلية
وقد القديم، امللك دفن قبل تحدث األحفال هذه وكانت البالد. من عدة أماكن يف يبتدئ

اآلونة.» هذه يف تمثل كانت التي التمثيلية موضوع أيًضا كانت

اليوم. ذلك بعد يفتش كان الوزير أن لنا تظهر الذكر السالفة «اإلسرتاكون» ألن وذلك 2
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تمثيلية رواية هيئة عىل يقام كان الذي الخاص التتويج أن نعلم أن إذن املهم ومن
بني التي املدة يف يقع مرص عرش عىل منه بدًال «حور» ابنه وتتويج «أوزير» موت تمثل
تسلم أن وهو الحاسم الحادث عىل يدلنا وذلك الدفن. بعد ال ودفنه، الفرعون ممات يومي
عىل للحداد املخصصة يوًما السبعني انتهاء قبل يقع كان األمور مقاليد الجديد الفرعون

املتوىف. الفرعون
كان أنه ذلك إىل يضاف الفرعون، «ظهور» أول يُعد الواقع يف الحادث ذلك وكان
يبتدئ أن دون سلفه ممات بعد يوًما سبعني يقيض أن جديد ملك أي عىل املستحيل من
عن التحدث يف الشك إىل يدعو ما لدينا وليس فعليٍّا. ملًكا البالد يف ويظهر حكمه، سني
الثالثيني العيد عن يتحدث وكما «ظهوره» عن يتحدث كما امللك، تتويج بعيد االحتفال
عيد هو يكن لم الفرعون سني حساب به يبدأ كان الذي «الظهور» ولكن آخر. عيد أي أو

حكمه. إعالن بداية هو بل التتويج،
حكوميٍّا إجراء األول «ظهوره» كان إذ الفرعون؛ ممات يوم مع اليوم هذا يتفق وال
بد يكن لم أخرى جهة ومن جهة، من هذا الدولة. عظماء أجله من يجتمع األهمية، يف غاية
الرضوري من كان كما العرش، عىل الجالس بتغري املختلفة الحكومية املصالح إخبار من
حكم من األوىل بالسنة — واحد نسق عىل — حكومية وغري حكومية الوثائق، كل تؤرخ أن
وبعد املواصالت، صعوبة بسبب وضحاها عشية بني يتأتى ال وذلك الجديد. امللك هذا
كانت إذ والعرشين عرشة التاسعة األرستني عهد يف وبخاصة البالد، أطراف بني ة قَّ الشُّ
الوزير كان حني يف الدلتا، شمال يف الواقعة رعمسيس) (بر «قنتري» وقتئذ امللك عاصمة

كيلومرتًا. ٨٣٠ حوايل تبلغ كانت البلدين بني املسافة إن أي الجنوب، «طيبة» يسكن
رجال رؤساء لجمع يلزم كان الوقت من كم هو: إجابة إىل يحتاج الذي والسؤال
األخبار ينقلوا أن مقدورهم يف كان السعاة أن والواقع البالط. مجلس يف والكهنة الحكومة
ينحدر أن الوزير مقدور يف كان كما أيام، أربعة يف «طيبة» إىل «قنتري» امللك عاصمة من

أيام. بضعة يف رسيع قارب يف «قنتري» إىل «طيبة» من النهر يف
— الفرتة هذه يف مرص يف توجد كانت أنه اإلنسان يتصور أن يجب حال أية وعىل
لتوصيل طرق — عظيًما شأًوا املدنية من بلغت التي الحديثة، الدولة عهد يف وبخاصة
يف وهو الوزير يمكن بحيث الطبول عىل والدق املشاعل، إشارات بوساطة الهامة األخبار

وليلة. يوم يف امللك عاصمة أخبار يعرف أن طيبة
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بعد به احتفل قد للملك «ظهور» أول بأن يسلم أن لإلنسان ينبغي ذلك أجل ومن
فيها يجتمع أن يمكن كان التي املدة وهي أيام، — عرشة أو — بتسعة الفرعون موت
نستبعد أن يمكن سبق ومما امللك. عاصمة يف البالد أنحاء يف املبعثرون الدولة عظماء
عرش الخامس اليوم يف احتفل وأنه ملًكا، أصبح الخامس» «رعمسيس بأن القائل الرأي
«رعمسيس تسلم تاريخيٍّا نؤكد أن يمكننا وبذلك «ظهوره». بعيد عرش الحادي الشهر من

«رشني». األستاذ قبل من ذلك إىل أشار كما الحكم، مقاليد اليوم هذا يف الرابع»
الرابع»، «رعمسيس حكم بداية هو بأنه اآلن حتى معروًفا كان الذي التاريخ أما
التاريخ وهو — الحكم تغري سني من األول الشهر من عرش الرابع اليوم بذلك وأعني
أنشودة عليها دون التي وهي «تورين»، بمتحف املحفوظة «اإلسرتاكون» عىل جاء الذي
الذي اليوم أو املتن، هذا كتابة من الفراغ يوم إما يكون أن فيحتمل الفرعون، لهذا مدح
الفرعون. هذا حكم بداية بيوم وليس الحداد مدة انقضاء بعد التتويج أعياد أحد فيه بدأ
الشهر من عرش الخامس اليوم أن فيه يؤكد الذي — «بورخارت» حساب يكون ذلك وعىل
الزعم حسب عىل له قيمة ال — الخامس» «رعمسيس امللك تتويج يوم هو عرش الحادي
عليه االعتماد يمكن ال ولهذا تتويج؛ فيه يحدث الذي اليوم هو التمام يوم بأن القائل

مؤكًدا. تاريًخا بوصفه
القمر اكتمال يوم يف يحدث أن بد ال التتويج بأن القائل «بورخارت» كالم أن ويظهر
دائرة يف يظل أن وينبغي اآلن، حتى لدينا التي األمثلة من الواقع يحققها لم نظرية مجرد
تمام يوم يف حدث قد معينًا تتويًجا أن يخربنا معروف مرصي متن يؤيده لم ما النظريات

القمري. امللك تتويج نسميه أن يمكن وبذلك بعينه. شهر من معني
يف يقع كان امللوك تتويج أعياد من كثريًا أن وجد قد بحسابه «بورخارت» إن ا حقٍّ
(راجع التواريخ هذه من كثريًا دحض قد «إدجارتون» األثري أن غري القمر، اكتمال يوم
Edgerton W. F. On the Chronology of the Early 18th Dynasty, A. J. S. L, 53

.((1937 p. 188–177).
تتويج يكون أن تحتم التي هذه «بورخارت» نظرية معارضة يمكن سبق ومما

القمر. اكتمال يوم يف الفرعون
من عرش الخامس اليوم يف يحكم بدأ قد الرابع» «رعمسيس أن هنا نؤكد أن ويمكن
من عرش السادس اليوم يف رسميٍّا أُعلن قد هذا العرش تغيري وأن عرش، الحادي الشهر
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من لنا بد فال ذلك وعىل الرشطة. قائد لسان عىل «طيبة» جبانة يف عرش الحادي الشهر
عرش. الحادي الشهر من السادس اليوم وهو «هاريس»، ورقة يف جاء ثالث تاريخ تفسري
«رعمسيس وفاة يوم هو اليوم هذا أن عىل برهن قد «إرمان» األستاذ أن أوًال نعرف فنحن
العالم من يحدثنا أنه عىل هاريس» «ورقة يف ظهر قد الفرعون هذا يكون وبذلك الثالث».

الرأي. هذا تدحض قاطعة براهني لدينا توجد لم ما بذلك نسلم أن بد وال اآلخر،
أن أوًال: وهما؛ التاريخ، بهذا الخاصان «رشني» األستاذ عرضهما اللذان االقرتاحان أما
«رعمسيس القرصالغتيال يف الثورة قيام يوم هو عرش الحادي الشهر من السادس اليوم
مجرد يكون أن يعدو ال فقول الورقة؛ تاريخ فيه غري الذي اليوم أنه ثانيًا: أو الثالث»،
أن األخري بالرأي يعني وهو .(A. Z. 72 p. 144 (راجع املعقد املوضوع هذا لحل محاولة
نتساءل: واآلن فقط. السادس اليوم إىل وغريت عرش السادس باليوم مؤرخة كانت الورقة

هنا؟ ذكرناهما اللذين اآلخرين التاريخني من الثالث» «رعمسيس وفاة يوم موقع ما
الفرعون مات عرش الحادي الشهر من السادس اليوم يف إنه نقول: ذلك عىل وجوابًا
مرص (راجع البحري بالوجه رعمسيس) (بر «قنتري» ملكه مقر يف الثالث» «رعمسيس
«تورين» ورقة فيها لنا تذكر التي املدة وهي — وفاته من أيام تسعة وبعد ج٧). القديمة
قيام نرى — املجرمني ملحاكمة شكلت قد محكمة أن الفرعون حياة عىل باملؤامرة الخاصة
ويف عرش. الحادي الشهر من عرش الخامس اليوم يف الرابع» «رعمسيس بظهور االحتفال
وهو — لذلك التايل اليوم ويف الجديد. الفرعون بسني الجديد الحساب ابتدأ اليوم هذا
بجبانة امللك عرش تغري رسميٍّا أعلن — عرش الحادي الشهر من عرش السادس اليوم

«طيبة».
امللك عرش الجديد امللك تويل إعالن بأن سلمنا إذا الصواب عن بعيدين نكون وال
إىل الحاجة إليه تدعو أمر وهذا البالد، أنحاء جميع يف واحد وقت يف يتم أن بد ال كان
أن الرضوري من كان فقد واحدة. وترية عىل الحكومية ومصالحها الدولة أمور تسيري
أن وبدهي البالد. أنحاء جميع يف واحدة والخاصة الرسمية املكاتبات كل تواريخ تكون
فكان النائية مستعمراتها يف أما مرصنفسها، حدود داخل وعمليٍّا ممكنًا كان اإلجراء ذلك

الجديد. امللك حكم بداية نبأ إلعالن الوقت من كثريًا يتطلب
املرصي باملتحف محفوظة «إسرتاكون» بقاء بمكان األهمية من نجد املناسبة وبهذه
الشهر من عرش التاسع اليوم ففي العرش. عىل الجالس بتغري الرسمي اإلعالن عليها جاء
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ويف الثاني»، «سيتي امللك موت «طيبة» جبانة يف أعلن السادسة السنة من الخامس
تغري عند آنًفا وذكرناه حدث ما يشبه وهذا الجديد، امللك حكم بداية أعلنت نفسه الوقت
الشهر من عرش السادس اليوم يف الثالث» «رعمسيس موت بعد العرش عىل الجالس
لنا تذكر لذلك وخالًفا «طيبة». غربي يف نفسه الرشطة رئيس لسان عىل عرش الحادي
وهو الجديد، الفرعون حكم من األوىل بالسنة أرخ قد اليوم نفس أن «اإلسرتاكون» نفس

ج٧). القديمة مرص (راجع سبتاح» «رعمسيس
الحديثة للدولة عهدهما يرجع اللذين املثالني، هذين بني الشبه وجه أن يف نزاع وال
املتبعة الطريقة كان اإلجراء هذا أن يف نرتدد يجعلنا ال العرش عىل الجالس تغري عن

رسميٍّا. بها الحساب يبتدئ كان الجديد الفرعون لحكم الجديدة السنة وأن وقتئذ،
الخامس اليوم وهو — ظهوره أي: — الرابع» «رعمسيس حكم بداية فإن ذلك وعىل
بتويل الرسمي اإلعالن مبارشة له التايل اليوم يف نرش قد عرش، الحادي الشهر من عرش
مصالح كل يف يعلن كان امللك موت عقب أنه نستنبط ذلك ومن البالد، عرش الفرعون هذا
الجديدة بالسنة التاريخ يكون أن بد ال مبارشة، الظهور يوم بعد أنه الهامة الحكومة
البالد عىل فرعونًا وإعالنه الفرعون موت بني تقع التي املدة كانت وقد الجديد. للفرعون
كل إلحاطة كاٍف وقت البالد يف األمر أويل لدى بذلك فكان أيام، وعرشة تسعة بني ترتاوح

بذلك. علًما الحكومة مصالح
طريقة عن هنا قررناه الذي الرأي فإن فيه، لبس ال اآلن حتى ذكر ما كان وإذا
قاعدة بأنه نحكم أن قبل كثرية براهني إىل يحتاج كان أيٍّا امللك عرش عىل الجالس تغيري
ما أو تأكيده يف يزيد ما يظهر أن إىل اآلن حتى به األخذ يمكن رأي فإنه ذلك ومع ثابتة،

يدحضه.
العام التاريخي املوقف عن بعضمالحظات نضيف أن يجب املوضوع هذا ختام ويف
اإلجابة إىل تحتاج أسئلة من فيه وعما اآلن بصدده نحن الذي امللك، عرش بتغري الخاص

عليها.
تفسريًا لنا قدم قد Aegyptus, 7, p. 3–30. «سرتوف» األستاذ أن جهة من فنجد
املؤامرة موضوع يف تبحث التي «تورين»، وورقة الكربى «هاريس» ورقة من لكل جديًدا
املصدران هما آنًفا ذكرنا كما الورقتان وهاتان الثالث»، «رعمسيس حياة اغتيال عىل
هو الرابع رعمسيس أن أظهر وقد وسلفه، الفرعون هذا عرص عن ملعلوماتنا الهامان
أبحاث أخريًا ظهرت ولكن مقبوًال، جملته يف الرأي هذا كان وقد الوثيقتني، لهاتني املؤلف
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أخريًا ج٧) القديمة مرص (راجع بك» «دي األستاذ فكتب الورقتني. هاتني عن جديدة
هي بل قضائية، وثيقة اآلن حتى يعتقد كما ليست «تورين» ورقة أن عىل فيه برهن مقاًال
قضية يف املتهمني ملحاكمة ألفت التي املحكمة عن املايض يف وقعت حوادث رسد مجرد
قاله ما وأن الخيال نسج من ليست وأنها واقعية الوثيقة أن بك» «دي ويعتقد االغتيال،
وكذلك بصلة. الحقيقة إىل يمت ال لها الواضع هو الرابع» «رعمسيس أن من «سرتوف»
الكربى «هاريس» ورقة فيه وجدت الذي املكان عن «سرتوف» قاله ما أن «بورخارت» يرى

.(A. Z, 73, p. 1169) عنه التخيل ويجب مردود، قول ألفت أجله من الذي والغرض
الخاص وهو «سرتوف»، األستاذ مقال من األول الجزء أن أوًال هنا نؤكد أن بد وال
سقطت قد «هابو» مدينة بمعبد وارتباطها «هاريس» ورقة فيه وجدت الذي باملكان
Peet. The Great Tomb Robberies of the 20th (راجع عليه يعتمد ال وأصبح قيمته
من إليه وصل ما فإن «شادل» يقول كما ذلك من الرغم عىل ولكن (Dynasty p. 178.
عمل من الورقة هذه إن فيه: يقول الذي وهو عليه، يعتمد مقاله من الثاني الجزء يف نتائج
تقبل ال التي الحقائق من ألنه وذلك الثالث»؛ «رعمسيس عمل من ال الرابع» «رعمسيس
عن كتب ما أضعاف ثالثة يبلغ الورقة هذه يف الرابع» «رعمسيس عن كتب ما أن الجدل
«رعمسيس بأن يوحي الورقة هذه يف جاء ما أن البعض ظن ولقد اآلخرة. عالم يف والده
.(Maspero, Histoire Ancienne, II p. 480. (راجع امللك يف لوالده رشيًكا كان الرابع»
ورقة معالجته عند «أرمان» برهن أن بعد له قيمة ال أصبح الرأي هذا أن غري
وفضًال متوىف، بوصفه الورقة هذه يف يتكلم كان الثالث» «رعمسيس أن عىل «هاريس»
توحي آثار من الثالث» «رعمسيس لنا خلفه فيما إشارة أية هناك يكن لم فإنه ذلك عن
الرابع» «رعمسيس أن لنا يتضح الحقائق هذه ومن البالد. حكم يف معه مشرتًكا كان بأنه

الكربى. «هاريس» لوثيقة املؤلف هو
األحوال هذه يف الثالث» «برعمسيس حدت التي األسباب ما اإلنسان: يسأل ذلك وعىل

نفسه؟ من أكثر لخلفه اإلله يدعو أن
عن السؤال إىل ذلك دعانا املتن هذا ألف الذي هو الرابع» «رعمسيس كان وإذا
وجدناها «هاريس» ورقة قوائم إىل عابرة نظرة نظرنا وإذا تأليفه. إىل دعته التي األسباب
الجواب نعرف أن يمكننا ومنها لآللهة، الثالث» «رعمسيس وهبها التي املنح عىل تحتوي
للمنح تثبيته مقابل يف ينتظر الجديد الفرعون كان فقد هنا؛ سألناه الذي السؤال عن
املساعدة وهذه له، الكهنة معاضدة ينال أن املختلفة البالد ملعابد سلفه وهبها التي الهائلة
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ذلك عىل أدل وال املزعزع، عرشه لتثبيت ملحة بصورة الرابع» «لرعمسيس كانترضورية
املمكن غري من كان وقد الثالث»، «رعمسيس عليه الجالس حياة عىل للقضاء ثورة قيام من
مأربه لنيل «بنتاور» يساعد عضد أكرب كانوا الذين الجند ورجال املوظفني عىل القضاء
لعرش الرابع» «رعمسيس وراثة أحقية كانت وملا جانبه. يف الكهنة طائفة تكون أن دون
الرابع» «رعمسيس رأى امللك لتويل رشعية أكثر كان ربما «بنتاور» وأن مؤكدة غري امللك
املجرمني ملحاكمة ألفت التي املحكمة، تأليف ينسب أن الرضورية السياسية األمور من
«رعمسيس لسان عىل «هاريس» ورقة يف جاء وبما اإلجراء وبهذا الثالث»، «رعمسيس إىل
من بك» «دي استنبطه ما يكون وبذلك الكنانة، عرش تويل يف الحق لنفسه أوجد الثالث»
الوثيقتني هاتني الغرضمن أن والواقع عليه. يعتمد وال مقنع غري تورين ورقة عن نتائج
بمهام خاصة سياسية فكرة منه الغرض كان بل عميقة، خالصة دينية صبغة ذا يكن لم
بل قانونية وثيقة ليست «تورين» ورقة إن قال عندما بك» «دي فإن ذلك وعىل الدولة.
تشبه ذلك يف وهي الحقيقة، قرر قد العرش، عىل الجالس بتغري خاصة قصة رسد مجرد
استعملت قد املحتمل من وأنها سياسية، صبغة ذات إنها حيث من «هاريس»، ورقة
من والقرص امللك عاصمة يف وقعت التي الحوادث عن البالد يف الهامة السلطات لتقف

العرش. عىل املشاحنة جراء
يف (Sethe, Untersuchungen. I. P. 59–64 (راجع «زيته» األستاذ حدثنا وقد
يف العرشين األرسة ملوك أول وتسلسل «هابو»، مدينة معبد يف األمراء قائمة عن مقاله
يكن لم امللك عرش بعده من الخامس» و«رعمسيس الرابع» «رعمسيس من كل تويل أن
هشم كما اآلثار من اسميهما محا قد السادس» «رعمسيس خلفهما أن نجد ولذلك رشعيٍّا؛
املوضوع هذا درسه عند «شادل» األستاذ فكر املناسبة وبهذه األمراء. قائمة من اسميهما
األمراء قائمة يف ظهر الذي «رعمسيس» األمري أن الجائز من أليس التايل: السؤال يضع أن
«بنتاور»؟3 األمري نفس هو الثالث» «رعمسيس وابن السادس» «رعمسيس والد بوصفه
ذي من أكثر الرابع» «رعمسيس رشعية عدم لنا يوضح ذلك فإن الواقع هو هذا كان وإذا

أعطاه الذي االسم وهو ملًكا، بوصفه «رعمسيس» وهو «لبنتاور» آخر اسم لدينا يكون ذلك وعىل 3

االسم وإن امللك، للمدعي الحقيقي االسم هو «بنتاور» اسم إن بحق بك» «دي قال وقد املتآمرون. إياه
ذلك وعىل الثالث»، «رعمسيس قتل عىل املتآمرون عليه خلعه الذي وهو ملًكا بوصفه استعمله قد اآلخر
.(Br. A. R. IV § 416) العرش ملدعي آخر اسم هو «بنتاور» اسم إن قال: عندما حق عىل «برستد» كان
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بوالده املتهمني محاكمة موضوع يلصق أن الرضوري من أنه وجد عندما وبخاصة قبل،
اقرتحه ما يظهر أخرى جهة ومن وفاته، قبل بها أمر الذي هو وأنه الثالث»، «رعمسيس
أن إذن املحتمل ومن امللك. عرش ادعائه عند حق صاحب كان «بنتاور» أن عىل «شادل»
أن نرى حني يف للعرش «بنتاور» أحقية ومنارصة لتأييد القرص يف بدأت قد كانت الثورة
وقضوا الثورة أخمدوا قد الرابع»، «رعمسيس ينارصون كانوا الذين الدين رجال جماعة
الذي الرأي هذا أن يبعد وال وعرضها. البالد طول يف وبطش قوة من لهم بما الفتنة عىل

تاريخية. حقيقة كان والتخمني الحدس عن يخرج ال
ييل: فيما مرص عرش الرابع» «رعمسيس تويل موضوع تلخيص ويمكن

الثالث». «رعمسيس مات ٣٢ عام من عرش الحادي الشهر من السادس اليوم يف (١)
خلفه (ظهور) إعالن يوم كان عرش الحادي الشهر من عرش الخامس اليوم يف (٢)

حكمه. يبتدئ وبذلك الرابع»، «رعمسيس
عىل الجالس تغري رسميٍّا أعلن عرش الحادي الشهر من عرش السادس اليوم يف (٣)

البالد. من األخرى األماكن ويف «طيبة»، يف العرش
امللك تتويج يوم وكذلك (الظهور) الحكم تويل ويوم القديم امللك وفاة يوم إن (٤)

عملية. العتبارات ذلك يكون أن يمكن وال موحدة، ليست الجديد
وإن الرابع»، «رعمسيس ألفها قد «توين» وورقة «هاريس» ورقة من كالٍّ إن (٥)

يشء. كل قبل غرضسيايس لتأليفهما الداعي

مديح يف أغنية تعد التي (1 الشكل (انظر الذكر السالفة األنشودة إىل اآلن نعود
وقد العرش، بتوليه الداخلية القالقل عىل القضاء بعد البالد إىل النظام أعاد ألنه الفرعون؛
كتاب (راجع إلينا ورد كما املتن وهاك بعضاليشء، بعضنواحيها يف ممحوَّة إلينا وصلت

ص٢١٩): ج٢ القديم املرصي األدب

مرص رب أصبحت ألنك فرح؛ يف واألرض فالسماء يوم! من أسعده ما
اختبئوا والذين مدنهم، إىل ثانية رجعوا األدبار، ولوا الذين وهؤالء العظيمة،
سعداء، بطانًا أصبحوا جياًعا كانوا والذين الظهور، إىل أخرى َكرَّة عادوا
صارت والقذرون الجميل، الكتان رداؤهم أصبح والعراة ارتووا، والظامئون
أصبح األغالل يف والراسف رساحهم، أُطلق واملسجونون بيضاء، مالبس لهم
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الفيضانات وأتت بينهم، أصلح األرض هذه يف واملتنابذون بالرسور، ُمْفَعًما
مفتوحة بقيت األرامل4 وبيوت اآلخرين. قلوب لتنعش منابعها من العالية

رسورهن. عىل الدالة أغانيهن يرددن والعذارى سفر، عىل كان من تستقبل
بعد جيًال يخلق إنه … (؟) وقائالت بالذهب، متحليات استعرضن وقد

األبد. إىل ستعيش إنك الحاكم أيها يا أنت جيل.
الرب عىل وترسو … (؟) فيه أمواج ال ألنه البحر؛ عىل تنرشح والسفن
محبوب رع» ماعت «حق «امللك تقول: حني ملنرشحة وإنها وباملجاديف، بالهواء
وظيفة تسلم قد «رع»-«رعمسيس» وابن ثانية. األبيض التاج يلبس «آمون»
«آمون» عرش عىل جميل (امللك) «حور» إن له: تقول األرض وجميع والده،

إلينا.» أرسله الذي

الرابعة، السنة يف نخت» «أمن الجبانة كاتب دونه وقد امللك، شجاعة مديح «انتهى
عرش». الخامس اليوم الزرع، فصل من األول الشهر

وهي الرابع»، «رعمسيس تتويج عيد يف تردد كانت أغنية نرى كما األنشودة وهذه
امللك. تتويج بعيد االحتفال عند عرصنا يف يحدث ما تشبه معاٍن من تحمل وما مغزاها يف
الوثائق بني اآلن حتى عليها عثر التي نوعها من الفريدة أنها األنشودة هذه يف والغريب
الشامل والعفو بالعودة، الهارب للمذنب فالسماح باليوم، أمس أشبه فما القديمة، املرصية
عن واإلفراج السجون، وفتح واملالبس، الغذاء وتوزيع صارمة، بعقوبات عليهم للمحكوم

هذا. عرصنا يف نظائره له ذلك كل املذنبني،
وصف من فيها جاء وما القصيدة، هذه محتويات يف النظر ينعم من أن والواقع
يرجع أن يلبث ال الفرعون هذا تولية عند البالد عمت التي والنعيم والسعادة الرخاء
وما والدمار، الخراب وصف يف — قرأناها التي القاتمة املظلمة الصورة تلك إىل بذاكرته
تحذيرات يف — االجتماعية األوضاع وانقالب بؤسوشقاء، من املرصية البالد حالة إليه آلت
الكتاب نهجها عىل يسري كان التي النماذج من أدبية قطعة تعد التي وهي «إبور»،5 املتنبئ

أنفسهن. سلمن قد أنهن فاملعنى حال كل وعىل املتزوجات، غري النساء كذلك يحتمل 4

ص٢٩٥–٣١٧. جزء١ القديم املرصي األدب كتاب راجع 5
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ألف الذي الشاعر أمام كانت أنها يف كثريًا نشك ال لذلك الحديثة؛ الدولة عهد يف والتالميذ
يف فالتعابري معكوسة، بصورة منوالها عىل نسج ولكنه عنها، نتحدث التي األنشودة هذه
والنعيم الرخاء وتصوير األوىل، يف البؤس فارق مع األسلوب، موحدة تكون تكاد كليهما

زمنها. يف الثانية يف
الواقع؟ يطابق القصيدة هذه يف جاء ما هل ولكن

وبخاصة الوقت، ذلك يف ما نوًعا البالد رخاء كثريًا املحتمل من أنه ذلك عن والجواب
نسبي رخاء فرتة عهده كان الذي والده الثالث» «رعمسيس بعد جاء قد الفرعون هذا أن
حدث قد حكمه من األخرية الحقبة يف أنه عىل تدل األحوال شواهد كانت وإن البالد، يف
لهم تورد كانت التي املؤن وقلة أجورهم، دفع عدم بسبب العمال صفوف يف اضطراب
الثالث» «رعمسيس حكم من األخرية الفرتة أن إىل باإلضافة هذا إرضابهم. إىل أدَّى مما
فإن حال أية وعىل فشيئًا، شيئًا الهاوية نحو تسري البالد حالة وكانت مضطربة، كانت
وتمنياته، الشاعر خيال نسج من العادة يف تكون الخالبة والتعابري األوصاف هذه مثل
يخالف الواقع ولكن حقيقة، البالد حالة عليه تكون أن يرجو وما نفسه، إليه تصبو وما

ذلك.

الرابع» «رعمسيس آثار (3)

وآثاره بالده، خارج حروب أية يشن لم الفرعون هذا أن عىل آثار من لدينا ما يدل
اآلثار عن صفًحا رضبنا إذا هذا العظام؛ امللوك من سبقه ملن بالنسبة ا جدٍّ قليلة الحقيقية

اسمه. عليها نقش ثم لنفسه وادعاها أسالفه من اغتصبها التي
املدفونة». «العرابة يف عليها عثر التي هي آثاره أهم ولعل املدفونة: العرابة يف آثاره
يؤكد ما املعلومات من لدينا وليس هناك، ضخم معبد إقامة يف بدأ قد كان أنه والظاهر
وتمتاز املدفونة»، «العرابة يف لوحتان له وجدت فقد حال أية وعىل الجهة. هذه يف إقامته
مما وغريها األفكار وهذه مختارة، وجمل مبتكرة، أفكار من فيهما بما اللوحتان هاتان
بارزة أدبية نزعة ذا كان الفرعون هذا بأن توحي إليه تنسب التي األخرى املتون يف ظهر

العرص. هذا فراعنة من غريه عن ميزته
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عليهما: نعلق ثم الذكر السالفتَِي العرابة لوحتي محتويات هنا وسنورد

الكربى:6 الرابع» «رعمسيس لوحة (١)
٤٨٨٣١ برقم ومسجلة ،٧٥٧ رقم تحت املرصي» «باملتحف اآلن اللوحة هذه توجد
ونرشها املدفونة» «العرابة عن كتابه يف نرشمتنها ثم 7،١٨٨١ عام «مريت» عنها كتب وقد

«بيل».8 األستاذ ثانية
سنتيمرتًا، وعرشون مرت وعرضها سنتيمرتًا، وعرشين مرتين اللوحة هذه طول ويبلغ

جريي. حجر يف منحوتة وهي
كتب وقد املجنح، الشمس قرص اللوحة هذه من األعىل الجزء يف يشاهد اللوحة: وصف
الريش»، املزركش العظيم اإلله «بحدتي وهي: عادية، كلمات بعض وشماله يمينه عىل

«آمون».» اختاره الذي «السيد التالية: القصرية العبارة تأتي ذلك وبعد
وتتبعها «بيل» األثري يقول كما تعبد هيئة يف كانت اآلن املمحوَّة امللك وصورة
املتن نجد ذلك وبعد (رعمسيس).» … رع) ماعت (حقا القطرين، «سيد التالية: العبارة
الجبانة. سيد «أوزير» لوالده (العدالة) «ماعت» تقديم وهو: املحفوظ، واملتن مهشًما،
اآللهة ترتيب حسب عىل هي الصورة فوق التي اآللهة فوق نقشت التي والعبارات

يأتي: كما

«… يقوله كالم … «أوزير (١)
ومحبوبه. والده حامي «حور» (٢)

املقدسة. واألم العظيمة، «إزيس» (٣)
املحبوبة. املدفونة» «العرابة يف القاطنة اإللهة «نفتيس» (٤)

«العرابة». يف القاطن نخت» حور «مني اإلله (٥)
واملحبوب. «العرابة» يف القاطن أمه) عمود =) موتف» «إيون اإلله (٦)

.Bulletin De L’Institut Français D’Archeologie Orientale Tom. XLV. p. 156 ff راجع: 6

.Mariette, Catalogue General des Monuments D’Abydos II, pl. 54-55 راجع: 7

.A. Z. 22, pp. 37–41 (1884); 23. pp. 13–19 (1885) راجع: 8
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األفق». «حور (٧)
ومحبوبه. «رع» بن «أنحور-شو» اإلله (٨)
ومحبوبته. «رع» بنت «تفنوت» اإللهة (٩)

العرابة. يف القاطن «جب» اإلله (١٠)
«األشمونني». رب «تحوت» اإلله (١١)

«حتحور». اإللهة (١٢)

اللوحة، وجه تشغل التي وهي سطًرا، وثالثون نقشستة اآللهة هذه منظر وتحت
الرابع». «رعمسيس طغراء النقش هذا أسفل ويف

فصل من …» (١) النص: وهاك أسطره بداية بعض ُهشمت اللوحة ومتن اللوحة: متن
الثالثينية، األعياد رب الصدق، من العائش القوي الثور «حور» جاللة عهد يف الصيف
التسعة، األقوام وغال مرص، وحامي لإللهتني،9 واملنسوب تانن»، «بتاح والده مثل
جعل ومن اآللهة، أنجبته الذي امللك االنتصارات، العظيم السنني، الكثري الذهبي «حور»
«… القربان ورب األرضني وسيد البحري، والوجه القبيل الوجه ملك توجدان، األرضني
«رعمسيس» األفق «حور» مثل التيجان سيد «رع» بن رع» ماعت «حقا (٢)

رسمديٍّا. «رع» مثل الحياة معطي
«رع» بن رع» ماعت «حقا القطرين سيد البحري والوجه القبيل الوجه ملك قال
والدي قلبي. يف عاقًال كنت لقد «رع»: مثل الحياة معطي «رعمسيس» التيجان سيد
ولم (املدرسة) الحياة بيت يف الذي «تحوت» اإلله تواريخ … (٣) … مثل … والسيد
وقد واإللهات، اآللهة بني والصغري العظيم عن نبحث أن ألجل يَر لم منهم واحًدا أترك
األيام عن أما صورهم. من خفاء أكثر صورك وكل كله التاسوع … (٤) … وجدت
… عاش وقد جمالك، يف حامًال «نوت» اإللهة تصري أن قبل كانت إنها عنها: يقال التي
يسكن وما والطيور، أربع، عىل يميش وما الناس، بني الحال هي كما اآللهة بني (٥)
شيًخا وتصري تحب، كما الصبا إىل تعود وإنك السماء، يف القمر وإنك السواء، عىل املياه

تريد. عندما

البحري. الوجه إلهة و«وازيت» القبيل الوجه إلهة «نحبت» هما اإللهتان 9
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تتىل والتعاويذ بالتاسوع، ومكسوٍّا معطًرا الظلمة لتطرد تخرج ذا أنت وها (٦)
يقال. وهكذا (املقصلة). هالكهم محل إىل أعدائهم ولسوق جاللتهم، لتعظيم

اليوم ليعرفوا يحسبون واألحياء معنعن، بحديث وليس مكتوب متن وهذا (٧)
النيل فإنك وكذلك حياتهم، مدة مقدار ليعرفوا فالواحد الواحد ويجمعون والشهر،
يتدفق الذي السائل من يعيشون والناس واآللهة الفصل، أوائل يف يفيض الذي العظيم
مرص، يف … الحالة هذه يف السفيل للعالم ملك بمثابة كذلك جاللتك وجدت ولقد منك،
الجبانة، أرض يف «الخري» عمله الذي من أكثر الرشير للعدو الخري يعمل الذي وأنت
(العرابة) مدينتك باب إىل الحياة نحو ماشيًا يخرج عندما املتوىف ترسل الذي أنت وإنك
العظيمة، أبوابك أمام جديد من املرسوم يعلنون وإنهم (٩) «طينة». ملقاطعة التابعة
كل يرشق و«رع» تماًما ثابتة وتصميماتك منك، مقربة عىل املزدوجة10 «ومسخنت»
وإنك األجنبية، البالد وكذلك البالد، هذه مصري لينفذ السفيل العالم إىل ويصل يوم،
العالم يف الشمس إله (اسم دم» «دم روح باسم سويٍّا يدعونكما والناس مثله، قاعد

فميكما. من تخرج التي األوامر ليدون بجواركما «تحوت» اإلله وجاللة السفيل)
(١١) «بقدرتكما». تنفذ اليومية وأوامري واحد، فم فإنكما تقوالنه ما كل عن أما
بتصميماتك ثابت (الجبانة) السفيل والعالم األرض، يف وفاخر السماء، يف عاٍل وإنك
بجاللتك يقرن أن يمكن الذي ذا من عاقل! أنت وكم قديس! إذن أنت كم األبدية، حتى
حبور، يف أنا كم وسيدي! والدي يا (١٢) لشخصك. ممتاز وإنك بمديحه؟ أنطق حتى
خططه عن يكشف الذي ذا أنا وها يوميٍّا، قلبي يف أضعك وإني املخلصلك، ا حقٍّ وإنني
الحقيقة (١٣) الخطط) (أي وفيها خلفك، الذي العظيم املجلس وأمام جاللتك، أمام
أنجبني من عرش عىل وإني غاصبًا، أكن ولم رشعي، ملك وإني مني، فيها وليس كلها،
أن ومنذ امللك) عرش عىل «أوزير» والده خلف الذي «حور» (يقصد «إزيس» ابن مثل
(١٤) منها خلوٍّا كانت وقد البالد هذه إىل العدالة جلبت «حور» مكان يف ملًكا رصت
لروحك، القربات من كثريًا أسست فقد مرص، منها تخلو عندما تتألم أنك أعلم وإني
وسننت مكانك، عىل وحافظت مدينتك، عبيد وحميت يوميٍّا، قبيل من كان ما عىل وزدت
ولم والدي، أقِص لم إني ا حقٍّ (١٥) الذخائر. من نوع بكل معبدك إلمداد مراسيم لك

اآلخرة. عالم إىل اإلنسان منه ينزل الذي املكان مسخنت: 10
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عند آِت ولم فيه، يجري الذي املكان عن أحوله) (أي النيل أسد ولم والدتي، أنكر
(١٦) النارين11 جزيرة يف والدته يوم اإلله يحبه مما أعيش وإني معبده، يف … اإلله
التي البيضة أكرس ولم اآللهة، ضد سوءًا أرتكب ولم اإلله عىل شجاًرا أقم لم وإني
ولم يملكه، ما البائس من أنزع ولم نجًسا، يجعلني ما آكل ولم (؟) للفقس وضعت
ولم بالشبك، الطيور أحتبل ولم اإلله، بركة يف (١٧) سمًكا أصطد ولم الضعيف، أقتل
دد» «بانب باإلله أقسم ولم (القطة) «باستت» اإلله عيد أثناء يف أسد عىل سهًما أصوب
من أنتقص ولم سكر) (اإلله «تاتنن» باسم أنطق ولم اآللهة، معبد يف منديس) (كبش
مع ألفة ذا وأصبحت لسيدها وقدمتها «رع» بجانب «ماعت» (١٨) رأيت ولقد خبزه،
أهاجم لم وإني كتفه،12 عىل اإلنسان فيه يتفل الذي اليوم يف بكتابته «تحوت» اإلله

مشمئزٍّا. يجعلك ذلك أن أعرف ألني والده؛ مكان يف رجًال
يعد أن قبل «ماتت» عشب وال (١٩) ا غضٍّ يزال ال وهو الشعري أضم لم وإني
قد وإني موميتك، تكفني يوم الشعلة13 لك أوقدت قد إني «أوزير» يا (؟) للحصد
«حور» يا لك، خلًفا «حور» ابنك ونصبت جسمك، أتلف عندما عنك «ست» اإلله أقصيت
«أوزير» والدك عرش منحتك وإني مغتصبها، انتزعها أن بعد عينيك عىل تفلت لقد
مرص تخدم أن عىل وعملت الحساب، يوم يعلو صوتك وجعلت األرض، كل يف ومرياثه

األفق». «حور محل حاالٍّ بوصفك والصحراء
يف رقبتيكما وثبت رأسيكما، لكما رفعت لقد «نفتيس»، ويا «إزيس»، يا (٢١)
بوليس» «ليتو أمام رقط) ثعابني (وهي سابي وثعابني … ال فيها يذبح التي الليلة هذه
البحري). الوجه مقاطعات من الثانية املقاطعة عاصمة الحالية» «أوسيم بلدة (وهي
رقبتيكما حول عقودكما (٢٢) ووضعت الحساب، يوم يعلو «حور» صوت جعلت وقد

معكما. … وراءكما وجالجلكما قبضتيكما يف وصاحاتكما

يوميٍّا. الشمس فيه تولد الذي املكان = رس رس = أو 11
شفاه. املريضة الجسم أجزاء من جزء أي عىل تفل وإذا الحكمة إله يُعد «تحوت» اإلله كان 12

أثناء بعد يدفن لم كان إذا املتوىف مع املصباح يُقاد إذ اآلن حتى مرص يف متبعة تزال ال عادة هذه 13

بيته. يف يمضيه الذي الليل
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وقد قاعدتك عىل عاليًا منتصبًا إلًها بوصفك تقف أن عىل عملت لقد «مني» يا
وجوههم يحجبون الناس وجعلت املقدس، بالنسيج (٢٣) إكثارك عضو لك لففت

الجميل. بعيدك تتمتع عندما
الوجوه أصحاب هؤالء تعظم أن عىل عملت لقد أمه) (عمود موتف» «إيون يا
يف الذين وإن اآلخرة، عالم يف يوجدون الذين اآللهة بني (٢٤) اآللهة) (أي: الرسية
التاسوع. مع مكانك أمام بطعامهم نحوك يأتون أمهاتهم) ولدتهم (كما األولية حالتهم
تسبح سفينتك وجعلت «أبوفيس»، الثعبان أرًضا لك طرحت لقد األفق، «حور» يا

العظيمة. رحلتها يف «أبوفيس» بوساطة عقب عىل رأًسا تنقلب أن (٢٥) دون
حول وعقدك رأسك، عىل وريشتك صدرك، عىل لوحتك وضعت لقد «أنحور» يا
جسمك. عىل من كله القذى وأزلت فمي، وبرقى (٢٦) بتعاويذي وحميتجسمك رقبتك،
واحرتامك لعظيم، غضبك وإن اآللهة، كل بني قوتك منحتك لقد «سخمت» يا
مقدورك يف يكون أن عىل وعملت سلطانك، تحت البالد وكل (٢٧) الناس، بني لكبري

كلها. اململكة يف رغبتك حسب تقبيضعىل أن
حول وعقدك رأسك، عىل ريشتك ووضعت رقبتك، يف لوحتك علقت لقد «جب» يا
قاذورة كل وأزلت فمي، وبرقى بتعاويذي جسمك حماية (٢٨) … وضمنت نحرك،

جسمك. لوثت
بني تفصل وجعلتك (٢٩) باملاء قدحك ومألت محربتك، منحتك لقد «تحوت» يا
وقت يف تسيح أن عىل وعملت تعظم، قوتك وجعلت الرش، عنك وأبعدت وأخيه، األخ

الشديدة. العاصفة
لعظيمة، ذكراك وإن بالذهب، يدك وأحطت قالدتك، قلدتك لقد «حتحور» يا (٣٠)
سيدتي! يا «حتحور» يا زوجك. الذهبي الجميل حورك جسم يف عظيم نحوك والحب
يمنحه وعندما والده، نحو طيبًا يكون عندما حق عىل يكون االبن أن والواقع (٣١)
بقلب لروحكما أعمل حتى يدي خلف الخريات أترك لم ذا أنا وها يحتاج، ما فوق عبيًدا
األرض، عىل طويل ملكي أن فهو: إخاليص بسبب (٣٢) حظ من نلته ما أما محب.
وعيني قويٍّا، أصبح وقلبي والهدايا، املؤن أنواع كل تقدم والفيضانات أمان، يف والبالد
وليت طريقي، عىل وقمعتهم (٣٣) العصاة، وأخضعت يوم، كل سعيد ولبي المعة،
جعلتهم كما رغبتي حسب تتنفسعىل أنوفهم أجعل وليتني قبضتي، يف تخنق أنفاسهم
ذلك أقدم وإني (٣٤) سلطاني تحت يصبح الشمس به تحيط ما وليت ذلك! يفعلون
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من يقرتب رش وكل يوم، كل يل الحماية تصبح وليتك أوجدتها. الذي أنت ألنك ألرواحك
أقوياء يصبحون وليتهم أوالدي! مع ركابي يف تصري وليتك يُقىص! فيه أنا الذي املكان
ورثتي؛ إىل وظيفتي أسلم وليتني الجملة) (تكرر تماًما و«تفنت» «شو» اإللهني مثل

العصاة. يمقت جاللتكم ألن
رب «رع» بن رع» ماعت «حقا البحري والوجه القبيل الوجه ملك ليت (٣٦)
«إزيس» بن «حور» مثل العظيم امللك صاحب «رع» والده مثل يعيش التيجان
اإلله أمنتي» «خنتي «أوزير» لوالده أثًرا ذلك عمل لقد الحياة، معطي «رعمسيس»

الحياة. يعطي ليته األبدية، سيد العظيم
روحه وإرضاء «ألوزير»، التعبد (١) للوحة: األيمن الجانب عىل التي النقوش
«رع» بن رع» ماعت «حقا األرضني سيد البحري والوجه القبيل الوجه ملك بوساطة
(أوزير) «وننفر» الجبانة، ملك يا لك املديح الحياة. معطي «رعمسيس» التيجان رب
التي الهامة العظيمة الترضعات كل يف قديس كالم … جاللة وجدت لقد األبدية، ملك
بني (٢) بأسك لتقوية لروحك؛ إرضاء «تحوت» مع كان عندما «حور» لك عملها
األيام يف يطفو من يا منك، خوف لديهم وليس اسمك، يعرفون ال إنهم قائًال: التاسوع
الطويلة، الحياة مدة مملكتي لتقوية التصميمات مثبتًا اإللهي قلبي يف فكرت وهكذا …
التي وهي ملعبدك، صنف كل من الخريات عملت ولقد هياج، دون هدوء يف واألقاليم
اعمل … العظيم السيد أيها يا قلبك وأرضيت مكاني، يف عاشوا الذين امللوك يعملها لم

ابنك. فإني ترضعي إىل أصِغ لك، إخاليص بسبب أمامك الخري يكون أن عىل
والوجه القبيل الوجه ملك بوساطة يرشق عندما «لرع» الصالة اليرسى: الجهة نقوش
معطي «رعمسيس» التيجان رب «رع» بن رع» ماعت «حقا األرضني سيد البحري
بالقبة تطوف وإنك السماء، مخرتًقا … التاسوع خلقت من يا لك الصالة الحياة،
وسفينتك هالكهم، موطن إىل يهوون أعداءك وإن السفيل، العالم إىل طريقك يف الزرقاء
«ليتني وهو: قويل سماع لتستطيع أذنيك افتح سكينة؛ يف النارين وجزيرة رسور، يف
ملك «سايس»: مدينتك عبد املخلصلك، عبدك وإني زمنك، يف با الصِّ إىل العودة أستطيع
الحياة.» معطي «رعمسيس» «رع» بن رع» ماعت «حقا البحري والوجه القبيل الوجه
«العرابة يف اللوحة هذه عىل عثر الكربى: الرابع» «رعمسيس لوحة متن مغزى
الذي العظيم الشعبي املعبود وهو اآلخرة، رب «أوزير» اإلله عبادة مقر املدفونة»
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يف منعمة حياة مثله ليحيوا املمات؛ بعد إليه ويلجئون الحياة، يف الناس إليه يترضع
اآلخرة. عالم

أوائل يف اللوحة هذه نقش قد الرابع» «رعمسيس أن عىل األحوال شواهد وتدل
السفيل، العالم يف «أوزير» أصبح الذي والده بموت متأثًرا اإلله هذا إىل وأهداها حكمه،
يظهر، ما عىل املدفونة» «العرابة يف يسكنون كانوا الذين اآلخرين اآللهة إىل وكذلك
بترضع اآللهة هذه من كالٍّ خاطب العظيم اإلله هذا إىل كالمه وجه أن بعد أنه وسنرى
الخمسة باأللقاب ثم بالتاريخ، النقوش هذه مثل يف كالعادة اللوحة بُدئت وقد خاص،

رسميٍّا. تتويجه عند الفرعون بها يلقب كان التي
التي الكلية وهي الحياة، بيت عن التحدث إىل الرابع» «رعمسيس ذلك بعد ينتقل ثم
هذا أن نجد إذ املصادفة، وحي من ذلك يكن ولم املوظفني، وكبار الكتَّاب فيها يتعلم كان
اللتني اللوحتني يف جاء أنه من ذلك عىل أدل وال الرسمية، تقاريره يف كثريًا ذكر قد املعهد
التفكري، حيث من الفرعون هذا عبقرية عن تكشفان واللتني «العرابة» يف عليهما عثر
األدب إىل امللك هذا مليل أخرى أدلة توجد أنه عىل األسلوب، وحسن العبارات وصياغة
بيت يف التي «تحوت»14 تواريخ يفحص وهو الفرعون مثل هذه لوحتنا ففي واآلثار،
يستمر ثم عليها.» اطالع دون أتركها لم الحياة بيت يف «تحوت» «وتواريخ فيقول: الحياة،
هنا ويالحظ أشكالهم.» من خفاءً أكثر صورك وكل كله، التاسوع … وجدت «وقد قائًال:
إله بوصفه تمجيده يف يأخذ «رعمسيس» نجد ذلك وعىل «أوزير» اإلله هو املخاطب أن
أعماله رسد إىل ينتقل ذلك وبعد السفيل، العالم ملك بوصفه وكذلك النيل، وبوصفه القمر،
عندما صبيٍّا تصبح وإنك السماء يف «اعح» القمر «إنك الفرعون: له فيقول العظيمة الطيبة
ويكسوك.» التاسوع ويعطرك الظلمة، لتطرد وتخرج تريد، عندما شيًخا وتصري تحب،
هالكهم، موطن إىل أعداءهم ولتحمل التاسوع، جاللة لتعظيم التعاويذ تتلو ذلك وعىل
وجد وقد معنعن، بحديث وليس مكتوب متن هذا إن العالم: الفرعون هذا لنا يقول ثم
هي قل األهلة عن يسألونك األيام مدى بها يعرف التي والشهور األيام األحياء به ليحسب
مرص أديم عىل ينترش الذي العظيم النيل «إنك كذلك: له يقول ثم والحج. للناس مواقيت
يخاطبه وكذلك منك.» يتدفق الذي السائل من الناس وتعيش الفيضان، فصل باكورة يف

.J. E. A., Vol. 24. p. 162 راجع: 14
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للمتن فهمنا كان إذا هذا — الرشير لعدوه بالخري يعمل وأنه السفيل، العالم ملك بأنه
من الحياة نحو ماشيًا يخرج عندما املتوىف تبعث الذي أنت «إنك له: يقول ثم — صحيًحا
«طينة».» مقاطعة أعمال من هي التي املدفونة»، «العرابة مدينتك باب إىل اآلخرة عالم

العالم إىل املتوىف ينزل حيث املدينة هذه يف يوجد اآلخرة عالم باب أن املعتقد وكان
عىل بذلك «أوزير» مرسوم اآللهة تعلن وهناك قبل، من نفسه «أوزير» نزل كما السفيل
الذي املكان هي املتن هذا يف ذكرت التي املزدوجة و«مسخنت» العظيمة، البوابة من مقربة
اإلله أن إىل باإلضافة هذا كلها، ثابتة اإلله هذا وخطط السفيل. العالم إىل امليت منه ينزل
األجنبية والبالد البالد هذه يف خطته لينفذ السفيل العالم إىل يغرب ثم يوم كل يرشق «رع»
باسم «رع» واإلله هو ينادونه والناس «رع» مثل عرشه عىل يجلس «أوزير» واإلله أيًضا،
يف السفيل العالم يخرتق عندما الشمس إله عىل األصل يف يطلق اسم وهو ِدم»، ِدم «روح
«تحوت» اإلله بأن «أوزير» مخاطبًا امللك يستمر ثم موحدان، و«أوزير» فهو الليل أثناء
إىل هذا ورع) أوزير فم (أي فميهما من تخرج التي األوامر لهما ليكتب ركابهما؛ يف يسري
أصدرها التي اليومية أوامري إن «رعمسيس»: يقول ثم واحًدا نطًقا يُعد يقوالنه ما كل أن
السماء، يف رفيع «إنك له: قائًال منفرًدا «أوزير» مخاطبًا الفرعون يعود ثم تنفذ. لهما
قديس، أنت فكم رسمديٍّا، بخططك األركان ثابتة أصبحت والجبانة األرض، عىل وفاخر
فأنت بمديحه؟ أتحدث حتى بجاللتك نفسه يقرن أن يمكنه الذي ذا ومن حكيم، أنت وكم
ا، حقٍّ لك ملخلص وإني حبور، يف أنا وكم وسيدي، والدي يا لنفسك، شخصك يف ممتاز
الذي األعظم مجلسك وأمام أمامك خططي عن لك أكشف ولذلك يوميٍّا؛ لبي يف أجعلك إذ
أني عن فضًال هذا مني، فيها وليس الحقيقة كل عىل تنطوي الخطط وهذه أزرك، يشد
ما مثل أنجبني من عرش تسلمت قد إني بل غريي، لعرش غاصبًا أكن ولم رشعي ملك

«أوزير».» والده عرش «إزيس» بن «حور» تسلم
ولعله بامللك.» منه أحق كان أخ من امللك غاصبًا يكن لم «أنه عبارة: هنا النظر ويلفت
يكون أن يجوز الذي أبنائه أحد يد عىل والده الغتيال ُدبرت التي املؤامرة إىل هنا يشري
وقد والدته، بمساعدة «بنتاور» املسمى وهو سبق فيما ذلك إىل أرشنا كما الرشعي، الوارث
امللك ذلك بعد ويخاطب ج٧). القديمة مرص (راجع السالف الجزء يف ذلك عن تحدثنا
كثريًا أسس ولذلك منها؛ خلوٍّا كانت أن بعد للبالد العدالة جلب قد بأنه مفتخًرا «أوزير»
مدينة عبيد وحمى األخرى، املعابد يف قبل من موجوًدا كان ما وزاد لروحه، القرب من
إلمداد املراسيم له وسن «أوزير» مقام عىل وحافظ السخرة، يف يشتغلوا أن من «العرابة»
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«لوحة يف جاء ما حسب عىل األول» «سيتي قبله من فعل كما الذخائر، أنواع بكل املعبد
نوري».15

عظيم، خلق من عليه كان بما نفسه وصف إىل الرابع» «رعمسيس ذلك بعد ينتقل ثم
لم أنه كما بوالده، اتصال عىل كان أنه لنا فيذكر الناس معاملة يف عدالة من انتهجه وما
عن النيل ماء يحول لم إنه قائًال: ذلك إىل وأضاف القربان، لهما يقدم فكان والدته، ينكر
كان مما يعيش كان أنه إىل هذا منه؛ نصيبه ليأخذ إنسان كل ترك بل الطبيعي مجراه
الخرايف املكان عىل تطلق الجزيرة وهذه النارين»، «جزيرة يف والدته يوم الشمس إله يحبه
فلم إلهة، إىل ييسء أو إلًها يغضب ما أعمل ولم يقول: ثم يوم. كل الشمس فيه تولد الذي
ولم النجس، يأكل لم أنه كما إجحاًفا، يُعد ذلك كان إذ للفقس، خصصت بيضة أكرس
يحتبل ولم إله، بركة يف سمًكا يصطد ولم ضعيًفا، يقتل ولم فقري، أو بائس مال يغتصب
صورة يف تمثل التي «باستت» اإللهة عيد يف أسد عىل سهمه يفوِّق ولم بالشبك، طيوًرا
باسم األيمان يعقد ولم األسد، فصيلة من أنها كما الشمس، بنت تُعد التي وهي «قطة»
«تاتنن» اإلله باسم ينطق ولم إله، أي معبد املقدسيف «منديس» كبش وهو «بانبدد» اإلله
قربانًا، له يقدم الذي الخبز من ينتقص ولم زوًرا، «أوزير» اإلله صور من صورة وهو
«ماعت» أن يخفى وال لسيدها، فقدمها «رع» والداها بجانب «ماعت» اإللهة رأى وكذلك

واملادي. الروحي وغذاءهم اآللهة طعام تعد
القراءة بتعلمه وذلك «تحوت»، باإلله االتصال وثيق أصبح قد إنه الفرعون: ويقول
مكانة باغتصاب إنسانًا يهاجم لم أنه إىل هذا اإلله، هذا خصائص من كانت التي والكتابة
النباتات من غريه وال رطبًا، شعريًا يقطع ولم عليه، «أوزير» يُحفظ ذلك أن لعلمه والده،

جنيها. يحن لم التي
«العرابة» يف الساكنني من إله كل مخاطبة إىل الرابع» «رعمسيس ذلك بعد ينتقل
الخطاب بتوجيه ذلك ويفتتح نهايته، يف وخاطبهم املتن أول ذُكروا الذين وهم حدة، عىل
تزال ال القديمة العادة وهذه تكفينه.» يوم يف الشعلة أوقد قد «إنه له: فيقول «أوزير»، إىل
«إنني ويقول: السابع. الجزء يف فيها القول فصلنا وقد ريفمرصوصعيدها، يف اآلن حتى
بذلك يقصد ولعله لك.» خلًفا ابنك ونصبت أتلفجسمك، عندما أخاك «ست» عنك أقصيت
عينه عىل تفل إنه له: قائًال «حور» مخاطبة إىل ينتقل ذلك بعد تمثيلها. عند «أوزير» قصة

السادس. الجزء القديمة مرص 15
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كان الذي «تحوت» اإلله دور الحالة هذه يف يلعب وبذلك منه، اقتلعها قد «ست» كان التي
أولئك بها يقوم مرص، أنحاء يف شائعة تزال ال عادة وهي عليها، بتفله الجروح يشفي
ثم والية، من ألنفسهم ويدعونه يزعمونه بما بالتفل الجروح يطببون الذين املشعوذون
لعب وبذلك الحساب، يوم يعلو صوته وجعل كلها، مرص يف وإرثه «أوزير» عرش أعطاه
(أي األفق «حور» وارث بوصفه مرصوالصحراء، يخدم جعله أنه إىل هذا «رع»، اإلله دور
رقبتيهما وثبت رأسيهما رفع إنه لهما: قائًال و«نفتيس» «إزيس» يخاطب ثم الشمس) إله
خرافة إىل إشارة وهذه بوليس»، «ليتو يف الرقط الثعابني فيها تقطع التي الليلة تلك يف

غامضة. قديمة
إكثاره عضو لف وإنه قاعدة، عىل تمثاله أقام إنه «قفط»: رب «مني» لإلله ويقول
اإلله هذا تمتع ساعة وجوههم يسرتون الناس كل جعل كما مقدس، نسيج يف املنترش
وقد والنماء، الخصب إله بأنه املرصيني قدماء عند معروف اإلله وهذا — الجميل! بعيده
بجانبه يُرسم ما وكثريًا القديمة، املرصية الرسوم يف إكثاره عضو انتشار يف ذلك مثل
الجنسية الرغبة تثري مادة عىل يحتوي أنه عىل الحديثة البحوث دلت وقد الخس»، «نبات

حديثًا. الغرض لهذا مصل منه استخرج وقد العقم، عىل وتقيض
إنه له: قائًال أمه) (سند أو أمه) (عمود موتف» «إيون اإلله مخاطبة إىل ينتقل ثم
الوجوه أصحاب عليهم أطلق وقد السفيل، العالم يقطنون الذين اآللهة يحرتم جعله قد
مع أماكنه أمام بطعامهم إليه يأتون األولية حالتهم يف الذين كل جعل كما الرسية،

املقدَّس. التاسوع
يف «أبوفيس» الثعبان أرًضا له طرح قد إنه له: فيقول (رع) األفق» «حور أما
عند الشمس يعرتض الذي األلد العدو هو الثعبان وهذا السماء، يف العظيمة رحلته أثناء

وبالعكس. اآلخرة عالم إىل السماء يف سياحتها
له علق قد «إنه بقوله: «العرابة» آلهة مشاهري أحد (أنوريس) «أنحور» ويخاطب
رقبته، حول وقالدته وعقده رأسه، عىل الرفيعة وريشته صدره، عىل عنه املعلنة لوحته

بجسمه.» العالقة األوساخ كل وأزال فمه، ورقى بتعاويذه جسمه وحمى
ومنهم «نفرتم»، اإلله وأم «منف» رب «بتاح» وزوج القوة، ربة «سخمت» اإللهة أما
غضبها وإن اآللهة، كل بني القوة منحها «إنه لها: يقول فإنه «منف»، ثالوث يتكون
القوة من منحها قد وإنه سلطانها، تحت البالد كل وإن الرجال، بني عظيمان واحرتامها
األرض) (إله «جب» لإلله ويقول البالد.» كل يف تشاء من تقبضعىل يجعلها ما والسلطان
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محربته، أعطاه بأنه واملواقيت العلم إله «تحوت» اإلله يخاطب ثم «سخمت»، لإللهة قاله ما
يقوم وجعله قوة، وزاده الرش، عنه وطرد املخاصمات، يف وأخيه األخ بني يقيض وجعله

القمر. إله بوصفه العظيمة العاصفة أثناء يف بسياحته
بعقد، جيدها حىل قد «إنه والحب: والرقص الجمال إلهة «حتحور» لإللهة ويقول
زوجها الذهبي «حور» جسم يف شديد وحبها عظيمة، ذكراها وإن بالذهب، يدها وزين
عىل خريات من أفاض ما تعداد يف الرابع» «رعمسيس يستمر ذلك بعد يعشقها.» الذي

اآللهة. إلسعاد البالد يف إصالحات من به قام وما إلهه،
«ألوزير» قصيدتان بصددها نحن التي اللوحة جانبي عىل نُقش قد أنه ويالحظ
سياحة يصف الثانية ويف «ألوزير» خريات من عمله ما األوىل يف يعدد التوايل عىل و«رع»
غض يجعله أن إليه ويطلب املخلص، خادمه «إنه له: يقول ثم السفيل، العالم يف «رع»
ملك كل نفس إليه يصبو ما أعظم كان املطلب وهذا وقت.» كل يف الشباب نرض اإلهاب،

الوجود! يف إنسان وكل بل القديمة، مرص يف فرد وكل
أنها لغوية صعوبات من فيها مما الرغم عىل اللوحة هذه محتويات يف نرى وهكذا
العرش، وراثة أهمها معينة حوادث إىل فيها أشري العاهل هذا تاريخ عن صفحة لنا تقدم
كانوا الذين باآللهة فيها نوه وكذلك العرابة. يف شعائره وإقامة بالنيل، «أوزير» وتوحيد
أشار وبخاصة مرصي، كل إليه يحج كان الذي املقدس البلد ذلك يف «أوزير» حول ملتفني

اآللهة. من األكرب التاسوع أعضاء إىل
الثانية: الرابع»16 «رعمسيس لوحة (٢)

«العرابة يف «مريت» عليها عثر وقد املرصي»، «باملتحف اآلن اللوحة هذه توجد
النص: وهاك حكمه، من الرابعة السنة يف العاهل هذا أقامها وقد املدفونة»،

عهد من العارش اليوم األول، الفصل من الثالث الشهر الرابعة. السنة (١)
تحتوي عرش الخامس حتى التالية (األسطر الرابع» «رعمسيس امللك جاللة
صحة ستمنحني إنك (١٥) معتادة). «ألوزير» وصلوات الفرعون، ألقاب عىل
وبًرصا أعضائي، من عضو كل يف وقوة طويًال، وحكًما مديًدا وعمًرا وحياة

Mariette, Abydos II pl. 34, 35; Rougé, Inscriptions hieroglyphiques, 156 ff; & راجع: 16

.Br. A. R. Vol. IV, p. 469
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الشبع، حتى وستطعمني (١٦) يوميٍّا. لقلبي ورسوًرا ألذني، وسمًعا لعيني
(١٧) الرسمدي. األبد إىل األرض يف ملوًكا نسيل وستمكن الري، حتى وتسقيني
عليك، أقصه عندما قول كل يف صوتي إىل وستصغي يوميٍّا، الرضا وستمنحني
اإللهية، قرباتك ألورد فياًضا عاليًا نيًال وستهبني محب، بقلب ستعطيني وإنك
وألحفظ والشماليني، الجنوبيني واإللهات اآللهة لكل اإللهية القربات وألورد
التي وخمائلهم ماشيتهم وكذلك بالدك، أهل كل وألحفظ أحياء، املقدسة الثريان
لتنفذ تهجرهم أن يمكنك وال كلهم، خلقتهم الذي أنت ألنك (٢٠) يدك. صنعتها

بحق. ليس ذلك ألن أخرى؛ مشاريع
الحياة ستضاعفيل وإنك زمني، أرضك—يف سترسبأرضمرص—وهي وإنك
العظيم؛ الثاني» «رعمسيس امللك حكمه الذي املديد والحكم ضعفني، الطويلة
املقدسة، قربك إلمداد لبيتك بها أقوم التي واإلنعامات العظيمة، األعمال ألن
يوميٍّا بها ألقوم اإلنعامات من نوع كل وعن ممتاز، يشء كل عن وللبحث
عملها التي األشياء من أكثر حكمها) (التي األربع السنني هذه طيلة ملحرابك
وإنك حكمها) (التي والستني السبع سنيه يف العظيم اإلله الثاني» «رعمسيس
عىل … ملًكا بوصفه إياه أعطيته ما وهو مديد، حكم مع طويًال عمًرا ستمنحني
ألنك يعكس… ولن بفمك؛ قلته الذي أنت ألنك عرشه؛ عىل أجلس عندما ابنه …
العظيم، «منف» رب وألنك العظيم؛ «طيبة» وسيد العظيم، «هليوبوليس» رب
عىل مكافأة امنحني سيكون، الذي هو تفعله وما القوة، فيه الذي أنت وإنك
البقاء، وطول والصحة والسعادة والحياة لك، أنجزتها التي العظيمة األعمال
بمثابة معي ليكون األعضاء ويحفظ األطراف … ستجعل وإنك املديد، والحكم
حتى … مملكة وكل أرض كل يل ستهب وإنك املمتاز، وحامي الطيب حاريس

واسمك. لروحك عيلَّ ما أقدم أن يمكن

األخرى امللكية باملتون ويقرنه املتن، هذا يقرأ من أن يف نزاع ال اللوحة: هذه مغزى
غرابة وال األدبي، األسلوب يف والتنسيق التعبري حيث من جديدة نزعة فيه يجد أن يعدم ال
خاص بطابع يمتاز يجده الفرعون هذا كتابات من إلينا وصل ما يقرأ من كل فإن ذلك يف
بعض. من بعضها مستعارة كلها تكون تكاد التي الفرعونية الكتابات من عداه ملا مغاير
الثاني» «رعمسيس أن من فيه ورد ما إال جديدة تاريخية حقائق عىل يحتوي ال هنا واملتن
لنفسه مثله الثاني» «رعمسيس يرجو ما هو الطويل الحكم وهذا سنة، وستني سبًعا حكم

«أوزير». اإلله من
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يرجوه وما «ألوزير» الرابع» «رعمسيس مخاطبة كذلك املتن هذا يف النظر يلفت ومما
والحيوان الناس حياة به ليحفظ عظيم ونيل وسعادة بال وراحة ورشاب، غذاء من منه
السابقة لوحته يف وحد قد الرابع» «رعمسيس فإن ذلك يف غرابة وال صنعه، من هي التي
لتقوم املخلوقات هذه كل يهجر أن يمكنه ال إنه لربه: يقول ثم بالنيل، «أوزير» اإلله
الحياة تمني يف غاىل قد الفرعون هذا أن كذلك النظر يلفت ومما أنفسها. من بمشاريعها
ورقة متن يف اآللهة من والده له تمناه ما نفس وهذا ولخلفه، له املديد والحكم الطويلة

ج٧). (راجع هاريس

الحمامات وادي إىل الرابع» «رعمسيس بعوث (1-3)

قطع إلحضار الحمامات»؛ «وادي محاجر إىل حملتني الرابع» «رعمسيس الفرعون أرسل
أن و«لفرب»17 «برستد» من كل ذكر وقد له، آثاًرا إلقامتها خاصة أحجار من ضخمة
رصاحة، ذلك عىل يدل ال املتن أن غري املحاجر هذه إىل بنفسه البعث هذا قاد الفرعون
إنه «جاردنر»: األستاذ ويقول تماًما، مبهمة الزعم هذا «لفرب» منها استقى التي والعبارة

البعث.18 هذا رأس عىل بنفسه ذهب قد الرابع» «رعمسيس يكون أن ا جدٍّ محتمل غري

األوىل اللوحة

لوحة عىل هناك لهم حدث ما األحجار لقطع أرسل الذي األول البعث رجال نقش وقد
األثري من كل نقوشها نقل وقد اآلن، حتى باقية تزال وال الحمامات»، «وادي صخور يف

و«مونتيه».20 «كويا» واألثريني «لبسيوس»19
أحدهما يف يظهر قسمني ُقسم منظر اللوحة هذه أعىل يف ويُرى اللوحة: وصف
ورب «طيبة» رب رع» «آلمون العدالة إلهة «ماعت» صورة يقدم الرابع» «رعمسيس

.Lefebvre, Histoire des Grands Pretres p. 179 راجع: 17

.J. E. A. Vol. 27 p. 162, Note 2 راجع: 18

.L. D. III, p. 223c راجع: 19

.Couyat-Montet Hammamat No. 240 راجع: 20
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السماء، سيدة و«إزيس» الجبلية، األرايض سيد «مني» ولإلله والجبال العالية األرايض
الفرعون فيه يظهر ثاٍن منظر املنظر هذا وأسفل «ماعت»، اإللهة تقف الفرعون وخلف
«قفط» صاحب «أوزير» ولإلله (أنوريس) «أنحور» لإلله (ماعت) نفسه القربان يقدم
ويف يكتب، وهو «تحوت» اإلله الفرعون خلف ويشاهد «إزيس»، بن و«حور» و«إزيس»

التايل: النقش املنظرين هذين أسفل

حكم من عرش الثاني اليوم األول، الفصل من الثاني، الشهر الثانية، السنة
النعوت تأتي ذلك (وبعد الرابع» «رعمسيس الخمسة) األلقاب ذلك (يتلو جاللة
يف املتن يستمر ثم العهد) هذا يف فرعون كل بها يتصف كان التي العادية
وإنه «تحوت»، مثل العقل املمتاز الطيب امللك هذا تأمل قائًال: امللك وصف
تحوت) اإلله (يقصد واضعها مثل تمحيصها) يف (أي التواريخ يف نبغ قد
لسيد ممتازة أشياء يعمل القديس وقلبه الحياة» «بيت كتابات فحص فقد
«رع» له كررها قد التي «وهي … مثل سارة أشياء يف فكر قد وعقله اآللهة،
وقد بعد، فيما األبد إىل فيه األثر هذا لوضع الصحيح املكان ليجد قلبه يف
القبيل للوجه العظام واألمراء والرؤساء لجاللته، املقربني أصدقاءه (امللك) كلف
األثر هذا ليقيموا الحياة»؛ «بيت وعلماء الكتَّاب وكذلك أجمعني، البحري والوجه
«نخن» حجر من املكون الجبل هذا يف امللكي) القرب (أي األبدية ببيت الخاص
و«حوراختي» رع» «آمون محبوب الرابع» «رعمسيس امللك اإلله: أرض أمام
الحياة.» معطي العظيمة و«إزيس» «أوزير» بن و«حور» الصحراء، رب و«مني»

رب «تحوت» اإلله كتب يف بحث قد العالم الفرعون هذا أن نفهم املتن هذا ومن
الصحيح املكان إىل املعرفة إله من بإلهام بحثه أرشده وقد واملواقيت، والعلم التاريخ
الالزم العظيم األثر هذا بقطع البعثة رجال فكلف عظيًما، أثًرا منه يقطع أن يمكنه الذي
امللك نجد ال النوع هذا من التي األخرى النقوش بعض يف أنه هنا ويالحظ امللكي. لقربه
الحجر عىل العثور إىل الحملة رجال بها يصل التي املعجزات تحدث بل الكتب يف يبحث
املكان لكشف كانت املتن من يفهم كما الحملة فهذه ج٣). القديمة مرص (راجع املطلوب
Baedeker, Egypt, p. (راجع «آمون» معبد يف إلقامتها الالزمة األحجار منه يقطع الذي

.(399.
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الثانية، بالحملة إشادة َن ُدوِّ الذي الطويل النقش أن والواقع الثانية:21 الحملة
عىل عرششهًرا ثمانية انقضاء بعد الحمامات» «وادي إىل الرابع» «رعمسيس أرسلها التي
له أعطي مما أكثر فحصه يف عناية يستحق الثالثة بالسنة أرخ الذي وهو األوىل، الحملة
سبقتها أخرى بعد تأتي حملة ألكرب تذكاًرا عمل قد «برستد»:22 يقول كما وهو اآلن، حتى
من لدينا ما صدقنا إذا — النظر يسرتعي بوضوح تظهر الحقيقة وهذه املحاجر، هذه إىل
الدولة منذ ضيق نطاق عىل ترسل كانت الحمالت هذه أن نعلم عندما — املحفوظة املتون

ج٣). القديمة مرص (راجع الوسطى
الكاهن نخت» «رعمسيس قيادة تحت الرئيسية القوة يرسل أن قبل الفرعون إن ا حقٍّ
من قطعت التي اآلثار طبيعة عن االستعالم أن واجبه من أن شعر «آمون» لإلله األكرب
الحياة» «بيت كاتب جاللته «كلف التالية: الكلمات يف ذلك لنا ذكر وقد املحاجر، هذه
يف و«إزيس» حور» «مني بيت وكاهن «حوري»، الفرعون وكاتب حب» عش «رعمسيس
«حجر جبال يف الصدق لبيت األعمال عن يبحثوا أن نخت» رع ماعت «ورس املسمى قفط
كل ذكر وقد مدهشة.» عظيمة آثار وأنها الجمال، يف غاية أنها وجدت أن بعد بخن»
حمامات» «وادي يف موقع إىل تشري الصدق» «مكان عبارة أن و«لفرب»24 «برستد»23 من
كانت التي «طيبة» جبانة ألجل ستنجز أو أنجزت أعمال إىل تشري أنها والواقع نفسه،
بمناسبة حمامات» نقوش«وادي يف أخريني مرتني جاءت العبارة وهذه االسم. بهذا تسمى
فيها جاء وقد «جاردنر»،26 األستاذ نرشها ورق قطعة عىل جاءت كما الحملة،25 نفس
«جاردنر»: ويقول بإنجازها. الفرعون أمر التي وهي الصدق» «بمكان الخاصة األعمال
ثالثة من املؤلفة الصغرية البعثة أن هو الرتكيب السمجة الجملة هذه من املقصود إن
حجر أي عن يبحثوا أن أوًال: عليهم فكان مزدوًجا، عملهم كان الفرعون عينهم رجال
القطر، مدن من أخرى مدن أية يف أو «طيبة» يف وجوده يمكن حمامات» «وادي من

.L. D. III, p. 219 e راجع: 21

.Br. A. R. IV. § 461 راجع: 22

.Br. Ibid p. 225 راجع: 23

.Lefebvre, Ibid p. 183 Note 2 راجع: 24

.Couyat-Montet, Ibid No. 222-3 راجع: 25

.Late Egyptien Miscellany p. 121 (Turin A) راجع: 26
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يدبروا أن األحجار هذه عن إليها وصلوا التي املعلومات ضوء عىل عليهم كان وثانيًا:
أن عىل الرابع». «رعمسيس ألجل هناك من قطعها من بد ال كان التي الجديدة اآلثار أمر
يف كان فقد املنتقني، األْكفاء املوظفني من كانوا املأمورية بهذه القيام ُكلفوا الذين املوظفني
قديمة آثار أية إىل عليها وجدت التي النقوش من يصل أن الحياة» «بيت كاتب استطاعة
للتماثيل جديدة نقوًشا يؤلف أن يف املهارة لديه كان كما حمامات»، «وادي من بها أتى

هناك. من لقطعها بعد ستنتخب كانت التي التوابيت أو
لكاهن كان كما سيده، ميول يعرف أن مقدوره يف كان فقد الفرعون كاتب أما
ذلك وعىل منها، به االستفادة يمكن وما حمامات»، «وادي بمحاجر تامة معرفة «قفط»
لعمل صالحة مقدمة الواقع يف كان األوىل البعثة به قامت الذي املبدئي الفحص فإن
.(J. E. A Vol. 27 p, 172 (راجع بعد الفرعون أرسلها التي العظيمة، الثانية الحملة

الثانية اللوحة

بعض املستدير األعىل الجزء ويشتمل حمامات»، «وادي صخور عىل اللوحة هذه نُقشت
وهم «طيبة» ثالوث إىل (العدالة) «ماعت» الرابع» «رعمسيس فيه يقدم منظر عىل اليشء
«باستت» لإللهة وكذلك ابنهما، «خنسو» ثم «موت» واإللهة عرشه عىل جالًسا «آمون» اإلله
واإللهة «إزيس» بن و«حور» «مني» اإلله يقف امللك وخلف «خنسو»، خلف تقف التي

سطًرا: وعرشون اثنان نقش املنظر هذا وأسفل «إزيس».
اللوحة. هذه ترجمة أخريًا «كريستوفل» األثري تناول وقد ودرسها: اللوحة ترجمة
Bulletin De l’lnstit. Franc. D’Archeol. (راجع هام مقال يف جديد من عليها وعلق

ثالثة: ترجمتها إىل دعت التي األسباب إن ويقول: (Orient.Tome XLVIII p. 1 ff.

«مونتيه». نقله الذي للمتن تصحيحات بعض يضيف أن أمكنه أنه (١)
األستاذ ترجمة هي لها ترجمة أحدث وأن قط، كلها تُرتجم لم اللوحة هذه أن (٢)
خمسة من أكثر األصل من حذف وقد (Bor A. R. IV & 461–468 (راجع «برستد»
يف للفرعون الداخلية السياسة من معلومات بعض لنا تقدم وهي ترتجم. أن دون أسطر
Brugsch Gesch. Aegyptens p. (راجع «بروكش» األثري ذلك الحظ كما العهد ذلك

.(620

49



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

وقد الرعامسة، عهد يف الجيش نظام عن معلوماتنا أساس هي اللوحة هذه أن (٣)
هذا كتبه ما ذكر إىل نعود أن إذن الفضول من يكون ولن «بروكش»، قبل من ذلك الحظ

األخرى. الوثائق ضوء عىل منه فاته ما وتكملة األملاني، العالم

اليوم الصيف، فصل من الثاني الشهر الثالثة، السنة (١) امللكية: األلقاب الرتجمة:
العدالة،27 من يعيش الذي القوي الثور «حور»: جاللة عهد من والعرشون السابع
يحمي والذي لإللهتني، واملنسوب تاتنن» «بتاح والده مثل الثالثينية األعياد وصاحب
العديدة، السنني ذو الذهبي: و«حور» له؛ تنحني التسعة األقواس ويجعل مرص،
ملك تحيا،28 البالد جعل والذي (٢) اآللهة برأ الذي وامللك باالنتصارات، والعظيم
يملك ومن األرضني، رب التسعة، األقواس يحكم الذي البحري والوجه القبيل الوجه

التعبري وهذا الرابع»، «لرعمسيس الحوري اللقب من جزء العدالة» من يعيش «الذي تعبري إن 27
اليومية. اإللهية العبادة شعرية من وكذلك الجنازية، بالشعائر الخاصة «رع» أنشودة من مقتبس
الحالة هذه يف «ماعت» أن وذلك عقلية، عملية عىل يحتوي وهو القديمة) مرص من السابع الجزء (راجع:
بالعدالة»، يغذى «الذي وهو آخر تعبري ولدينا الصدق. أو العدالة، أو الحقيقة، هي معنوية صورة تمثل
«رعمسيس امللك أن — أخرى جهة من — نلحظ أن ويجب القربان. مع موحدة هنا «العدالة» وكلمة
لقبه. من جزء هي أخرى بعبارة أو طغرائه، يف الصيغة هذه ضم الذي الوحيد الفرعون هو الرابع»

صيغ يف تستعمل معينة جمل من — عام بوجه — تتألف ومدائحه الفرعون ألقاب أن العادة جرت 28

نلفت أن املستحسن من فإنه ذلك ومع تذكر، أهمية عليها تعلق ال النعوت هذه أصبحت ولذلك خاصة؛
اعتبارات إىل مرجعه يكون االنتخاب هذا وأن ا، خاصٍّ منها عدًدا ينتخب قد اإلنسان أن إىل هنا النظر
فيها ويراعي حذوه، يحذو نموذًجا أجداده أحد يتخذ أن يف الفرعون رغبة منها تفاؤلية، أو نفسية
يف نجد ذلك فمن والخارجية. الداخلية أمورها يف البالد تحتاجه وما يتفق منهاج وضع إىل حاجته كذلك
و«مرنبتاح» الثاني» «رعمسيس استعملها التي الصيغ من مستعارة صيًغا الرابع» «رعمسيس ألقاب
«رعمسيس خلف أن — نعرفها ال ألسباب — نجد أننا ذلك مع والظاهر نعوته. يف الثاني» و«سيتي
ملوك آخر نعوته انتخاب يف له نموذًجا اتخذ قد بصدده نحن الذي الرابع» «رعمسيس وهو الثالث»

محب». «حور وهو عرشة الثامنة األرسة
منشئ أو تحيا» األرضني يجعل «الذي نعت استعمال اللذين الفرعونني أن نجد فإنا ذلك وعىل
ج٥). القديمة مرص (راجع محب». و«حور «آي» الفرعونان هما: الرابع» «رعمسيس امللك غري األرضني
وهذا الصائبة»، التصميمات «صاحب التعبري نجد اآلن بصددها نحن التي اللوحة يف الثالث السطر ويف

محب». «حور للفرعون الحوري اللقب هو
«األقرص» معبدي يف ونعوته ألقابه نحت قد نجده الرابع» «رعمسيس حكم من الرابع السنة ومنذ

محب». «حور بامللك خاصة وصور متون أسفل و«الكرنك»
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أنجبه، قد ماعتي «رع» املتوج: «رع» بن «آمون» ومختار «ماعت» سيد هو «رع» القوة
الذي العظيم و«بتاح» «حوراختي»، اآللهة ملك رع» «آمون ومحبوب «آمون»، محبوب
و«حور» «مني» ومحبوب و«خنسو» «موت» ومحبوب «منف»، صاحب جنوبجداره، يف

الحياة. معطي و«إزيس»،
عنان حتى اسمه يعلو ملك وهو صائبة، تصميمات ذو طيب إله وإنه (٣) امللك: مديح
«إزيس» والدته ومن بنوره، البالد «حوراختي» ييضء مثلما القرص يف ويرشق السماء،
يحميه ما وكل الفرعون) جبني عىل الذي الصل تمثل هنا (وإزيس جبينه عىل ثبتت قد
إنسان وكل الرجال. أجسام يف ينفذ منها ينبعث الذي والخوف (٤) طريقها عن آٍت
بداية عند النيل مثل نفسه يعلن عندما القلوب وتنرشح يظهر، عندما نحوه يلتفت

(املحدَّد). ميقاته
املحبوب ابنه ليكون عرشه عىل مكنها التي بذرته وهو العاملني، سيد أنجبه ومن
عندما البالد ملك بوصفه العرش سلم عىل يظهر جعله وقد األرض، عىل ووارثه كثريًا،

(جبينه). رأسه عىل الصالن اتحد
يوميٍّا. «ماعت» ليقدم العظيم) (البيت «برور» محرابه إىل يسري اآلن جعله وقد
وإنه وديانهم، يف اآلسيويني عىل ويقيض األجنبية، األرايض يخرب شجاع ملك وإنه
السعيد العرص بدأ عهده إىل البالد وصلت ومنذ األرض. هذه يف وشجاع وقوي، مقدام،

ملكه. زمن يف «رع» عرص مثل بمرص حل الذي
قوانينه، يف «تحوت» اإلله صورة هو الطيب اإلله هذا فإن ذلك وعىل العهد: خواصهذا
يمتد سلطانه فإن جبينه عىل الصل يكون وعندما العاملني، رب جسد من خرج قد وإنه
الكذب إقصاء عىل يعمل ملك وهو الظلم، ومهلك العدالة، خالق وإنه السماء، عنان حتى

«آي» امللك معبد أمام الجنازي معبده إقامة يف رشع قد أنه نجد امللك عرش اعتالئه أثر وعىل
محب». «حور والفرعون

R. Anthes (راجع الرابع» «رعمسيس بالفرعون خاصة أسس ودائع املعابد هذه يف وجد وأخريًا
Holscher. Orient, Instit etc., The Excavations of Medinet Habu Vol. II. The Temple of the

.(18th Dyn. p. 114–117 & pl. 58
من بد يكن لم — ذلك مع — ولكن األشياء، هذه توافق من نتيجة نستنبط أن الخطر ملن وإنه

عليه. تنطوي بما والتبرص هنا، ذكرها
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ويفلح. تماًما، ينفذ عمله يف يرشع ما وكل ملكه، أثناء يف هدوء يف وجعلها البالد، عن
مرص يجعل ليته عظيم. ونشاطه القوة، لديه ألن مشيئته؛ حسب عىل يذهب ملك وإنه

املرات. من «باملاليني» تتمتع
طريًقا فتح قد فإنه جسمه، برأ الذي والده يفيد عما باحثًا يقًظا لبه كان وملا
أخطأتها قد الناس أنظار كانت طريق وهي قبله، عاش ممن أحد يعرفها لم ألرضاإلله

إليها.29 الوصول يتخيلون كيف يعرفوا لم إذ
أرشده قد «إزيس» بن «حور» والده لب ألن بصري؛ قلب ذا جاللته وكان امللكية: الرحلة
الثمينة املحاجر اخرتق وقد (١٠) إليها. الذهاب ينشد التي الغاية إىل املؤدية الطريق إىل
لوحة أقام وقد مرص، وإلهات آلهة كل وآلبائه رع) آمون (يقصد لوالده فاخًرا أثًرا ليقيم
قمة عىل سبق) فيما عنها تكلمنا وقد حمامات»، «وادي يف أقامها التي هي أنها (يحتمل
ماعت» سيد «رع والبحري القبيل الوجهني مللك العظيم باالسم نقشت املحجر،30وقد

«آمون». محبوب أنجبته قد ماعتي»، «رع «رع» بن «آمون» اختاره الذي
(املسمى) الحياة بيت كاتب جاللته كلف وعندئذ الفحص: يف محصوًرا كان البعث
و«حور» «مني» معبد وكاهن «حوري»، املقدسة الضياع وكاتب «رعمسيس-عشا-سد»،

ملًكا كان فقد الرابع» «رعمسيس حكم بها امتاز التي الخصائص يقرر أن اإلنسان يمكن هذا ومن 29

الدينية. املباني إقامة يف أخذ ثم املحلية، الثورات عىل وقىض البالد، إىل النظام كذلك وأعاد مرشًعا،
محاجر إىل يذهب لم امللك أن (J. E. A. Vol. 24. p. 126. Note 2.) «جاردنر» األستاذ ويفضل 30

إن ا حقٍّ ذلك. عن تحدثنا رصيحة، وثيقة وجود عدم هو ذلك يف الرئيسية وحجته حمامات»، «وادي
من ذلك مع أنه غري امللك، حضور يثبت ما فيها وليس معناها يف محددة غري (٢٤٠) رقم النقوش
سواه، أحد اسم فيها وليس غريه. أحد إىل تشري ال املتن من سطًرا عرش الخمسة أن نلحظ أن الغريب
تدل األحوال وكل الثمينة.» املحاجر اخرتق «أنه فيها: جاء إذ وضوًحا أكثر بصددها نحن التي واللوحة
التي املواد اختيار عىل بنفسه ليرشف حمامات»؛ «وادي إىل فعًال بالسياحة قام قد الفرعون أن عىل
الذي هو امللك أن ومع اللوحة. تاريخ من سنة ونصف سنة بعد إحصارها نخت» «رعمسيس كلف
فعًال ذهب قد كان أنه عىل القاطع بالربهان ليس ذلك أن إال «كريستوف» األستاذ يقول كما يتحدث
إىل عادة بها القيام ينسب املرصية املتون يف تذكر كانت التي الجليلة األعمال كل ألن وذلك الحملة؛ مع
أن يمكن مثال وأهم بها، القيام رجاله عظماء أحد كلف أو فعًال بها قام الذي هو أكان سواء الفرعون،
فعًال بها قام الذي أن مع آمون»، عنخ «توت للفرعون تنسب التي الحروب هي الصدد هذا يف ترضبه
ال سنه كانت فقد آثاره، عىل دونها التي والقنص الصيد يف مغامراته وكذلك محب»، «حور القائد هو

ج٥). القديمة مرص (راجع قط بها له تسمح
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الصدق»،31 «مكان ألجل مواد عن للبحث نخت» رع ماعت و«رس «قفط» يف و«إزيس»
عظيمة آثاًرا سيكون وأنه جماله، يف ممتاز أنه وجد أن بعد «بخن» حجر مناجم يف

مدهشة.
األعظم الكاهن يكلف أن جاللته قرر ذلك وبعد وتأليفه: «رعمسيسنخت» بعث
وهاك مرص. إىل نقلها القول، صادق نخت» «رعمسيس األعمال ومدير «آلمون»،
امللك وتابع سخرب»، رع ماعت «ورس امللك تابع رافقوه: الذين والعظماء امللك أتباع
الرضائب، ومدير «خعمرت»، الخزانة ومدير «خعمرت» الجيش قائد ونائب آمون» «نخت
«رعمسيس ضيعة قطعان عىل واملرشف الرضائب ورئيس «أمنمويس»، املدينة وحاكم
«سول»، القتال جنود وكاتب آمون»، «نخت الفرسان وضابط «باكنخنسو»، السادس»
رئيس وعرشون حربيٍّا، كاتبًا وعرشون نخت» «رعمسيس الجيش قائد نائب وكاتب
رئيس وعرشون «خعتمال» الجيش كتائب رؤساء قائد والضابط القرص، إصطبالت
وكهنة، قطعان، ومدير كهنة، ورئيس الفرسان، من عربة سائق وخمسون كتيبة،
تابعون وبحارة جندي، آالف وخمسة شخًصا، خمسون مجموعهم ومفتشون وكتبة،
من (عابرو) املرتزقة من جندي وثمانمائة مائتان، وعددهم امللك، صيادي لجماعات
رشطة، ونائبا امللك، أمالك ومن املقدسة، الضياع من رجل ومائتا «عنيت»، قبيلة
أعمال ألجل العمال رؤساء من وثالثة آمون»، «نخت الصناع ورئيس رشطيٍّا، وخمسون
ويطرح الحفارين، من وأربعة ورسامان، أحجار، وقاطع حمال، ومائة وثالثون املناجم،

شخًصا. ٨٣٦٨ املجموع فيكون متوىف، تسعمائة القائمة هذه من32

املعبد هذا إن «كرستفل»: ويقول الرابع». «رعمسيس للفرعون الجنازي املعبد عىل يطلق عام نعت 31

التي من بخن حجر قطع بعض عن املستقبل يف يكشف أن املحتمل ومن بعد، بقاياه عن يكشف لم
املعبد. هذا مكان لنا فتحدد نحت» «رعمسيس حلها

أمان عدم إىل ترجع العالية النسبة وهذه الرحلة، أثناء يف اختفى قد البعث تسع أن نفهم ذلك ومن 32

تقريبًا رجل آالف ثمانية أن إىل هذا وجرها. األحجار قطع أثناء يف كانت التي الحوادث وإىل الطريق
تماًما. قاحل صحراوي إقليم يف شهر مدة يسكنون كانوا

وهو الكيل املجموع من نحذفهم أو الذكر السالفي الشخص تسعمائة نضيف أن لنا ينبغي هل واآلن
و«ليفرب» و«برستد» و«ويجل» و«برتي» «بركش» من كل فيقول ذلك، يف الباحثون اختلف وقد ،٨٣٦٨
أن والظاهر الكيل. املجموع من حذفها بوجوب يعتقد «إرمان» ولكن العدد، هذا بإضافة و«مونتيه»
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وبعرش باملاء مرص، من الرضورية األشياء ونقل النقل: أداة «رعمسيسنخت» بعث
مرصحتى من كلها سارت وقد الثريان، من أزواج ستة تجرها أخرى وبعربات عربات،
لحم، وقطع «عقو» خبز يحملون عديدون حمالون يوجد وكان «نخن»،33 حجر منجم

القائمة، هذه عن أبعدوا الذين «األموات هي: العبارة لهذه الحرفية والرتجمة الصائب. هو األخري الرأي
نبحث أن ويجب زائدة، برسعة العبارة هذه تفسري من الخطأ جاء وقد هنا. يحسبوا لم األموات إن أي

بنظام.» املوضوع
كثريًا املرصيون انتقد وقد شخًصا، ٨٣٦٢ املجموع وجدنا التسعمائة احتساب دون جمعنا فإذا
يف يزيد ذلك أن نسوا قد التسعمائة املتوفني بإضافة القائلني أن والواقع وحدات، ست يف لخطئهم

بالحساب. كهذا جهًال املرصيني الكتاب إىل ننسب أن معها يمكن ال عظيمة لدرجة خطئهم
كانوا وأنهم نفسها، القائمة يف املفقودين عدد عرفوا قد املرصيني الكتاب بأن نعرتض أن ويمكن
وعىل شخص؛ فيها يموت مرة كل يف عدًدا ويغريون اسًما، يحذفون فكانوا يوميٍّا، البعث بحالة علم عىل

مصحح؟ عدد هو ٨٣٦٨ العدد فإن هذا
عمال وهيئة الجنود هما الرجال من العدد الكبريي الصنفني أن املؤكد فمن سهل، ذلك عىل والجواب
اللوحة أن ذلك لنا ويؤكد بكثرة، الوفاة فيهم تحدث كانت الذين وهم الفرعون، وأمالك املقدسة الضياع
يف فهل ألفني، كان اآلخرين عدد وأن آالف، خمسة كان الجنود عدد أن هؤالء يخص فيما لنا ذكرت

صححا؟ قد العددين هذين بأن القول اإلمكان
حسابية عملية تعمل ثم جانبًا، تحفظ قائمة يف املوتى تفصل أن هو الكتاب؟ يتطلبه كان الذي وما
أو األسماء نمحو أن يمكننا ال ألنه وذلك شخص؛ تسعمائة الكيل املجموع من يطرح أن وهي بسيطة،

األلقاب. نعري
«وادي من نسخ قد إنه قبل: من قلنا وقد معرتضة، جملة تعد أن يجب النقاش عليها التي والجملة
وقبل البعث، قيام قبل «طيبة» يف وضعت قد كانت التي الحملة بأعضاء الخاصة القائمة الحمامات»
التاريخ. هذا يف فقدوا قد كانوا الذين أولئك إىل مستدير برقم الدقة باب من أشري املجموع تدوين
أو البعث، رجال من صنف كل من األموات يحذف أن الجائز من وأنه قبل، من واحد كل أعلن وقد
ذلك وبعد الحمامات»، «وادي من عادوا الذين األشخاص عدد ملعرفة املجموع من تسعمائة يحذف

خاصة: ألسباب األصيل املجموع نقش
الكيل. العدد بقراءة مكتفيًا التفاصيل يقرأ لم من خيال ليحرك عدد أكرب يذكر أن الغرض كان أوًال:
حوايل أصبحوا ولكنهم شخًصا، ٨٣٦٨ البعث عدد كان «طيبة» من الرحيل عند أنه نعلم ذلك وعىل

… حمامات» «وادي غادروا عندما شخًصا ٧٥٠٠
«قفط» حتى «طيبة» من املاء بطريق ذهبوا قد الحملة مع كانوا الذين الكرباء أن املحتمل ومن 33

يف واقتصاده املرصي شح كان ومهما وباملؤن، باملواد املحملة العربات مع سارت قد الحملة وسائر
مدة شخص آالف ثمانية إلطعام الالزمة الرغفان عدد بسهولة يتصور أن اإلنسان يمكن فال املطعم
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«طيبة» من السماء آلهة إلرضاء القربان كذلك ُجلبت وقد يُحىص، ال «شعي» وخبز
… األكتاف؟ عىل وحملت عظيًما، تطهريًا طهرت قد وكانت

ثريان وذبحت «ايوا»، ثريان نحرت وقد الديني: الحفل «رعمسيسنخت» بعث
يف قربتا والجعة واللبن كاملاء، متدفق والنبيذ «شدح»، ورشاب … وقطران «انجو»؛
«مني» لآللهة املطهرة القربان تقديم عند يدوي املرتل الكاهن صوت وكان املكان، هذا
وقد كلهم، الجبل وآلهة و«بتاح» «وخنسو» و«موت» و«آمون» (٢٣) و«إزيس» و«حور»
املحبوب، البنهم «سد» أعياد من اآلالف مئات وأعطيت القربان، راضية بقلوب تسلموا
«آمون» مختار العدالة سيد هو «رع» األرضني رب البحري، والوجه القبيل الوجه ملك

رسمديٍّا. الحياة معطي «آمون» محبوب أنجبه قد ماعتي» «رع التيجان، رب
نتحدث أن يجب البعث هذا نرتك أن وقبل «رعمسيسنخت»: لبعث املرافق الجيش

الحربية. الوجهة من وبخاصة الحملة هذه تكوين عن اليشء بعض
«وادي إىل البعوث يف الجنود وجود «مونتيه» فرس املحاجر: إىل والبعوث الجنود
رفًضا يرفض أن يجب الرأي وهذا األحجار. نقل يف يُستعملون كانوا بأنهم حمامات»

التالية: لألسباب باتٍّا

الدولة يف «حنو» فنجد لها حارًسا جيًشا نادًرا املحاجر إىل البعوث تشمل (١)
القائدان هما الرعامسة عهد يف و«رعمسيسنخت» ج٣) مرصالقديمة (راجع الوسطى.
هؤالء «حنو» يستعمل ولم عاملني جنوًدا معهما صحبا اللذان نعلم، ما عىل الوحيدان
عىل بها قام مشقة أكثر لرحلة كذلك بل وحسب، حمامات» «وادي إىل الذهاب يف الجنود
هؤالء كان اآلن بصدده نحن الذي الرابع» «رعمسيس عهد ويف األحمر. البحر ساحل

العهد. الحديثة الحروب بذكرى مليئًا يزال ال إقليم الخرتاق رضوريني الجنود
عىل لتدل أحيانًا تستعمل قد للمحاربني عادة تستعمل التي جنود كلمة إن (٢)

محاجر. إىل حملة عن نتحدث عندما العمال
للمرصيني. معادين يظهر ما عىل الرشقية الصحراء بدو أهل يكن لم (٣)

ومن وغريه، الطريق يف خبًزا لتصنع الحب من سالت تحمل كانت العربات أن والظاهر تقريبًا. شهر
و«وادي خلفها. ويسري العربات هذه يتبع كان والعظماء باألرشاف ا خاصٍّ صغريًا قطيًعا أن املحتمل

املراعي. من لخلوه للماشية علف حمل من بد ال كان ذلك أجل من قحل، مكان حمامات»
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والتابعني «آلمون»، األكرب الكاهن بعد الرابعة املنزلة يف يأتي للفرقة: األسمى الرئيس
الخاص رسه كاتم وله الجيش قائد نائب لقب يحمل الذي «خعمرت»، القائمة يف امللكيني
اللقب هذا (وترجم عظيمة مكانة لها شخصية وهو نخت»، «رعمسيس يدعى الذي

التوزيع). كاتب «جاردنر»
النظام هذا يف األوىل املكانة يف تجعلها لدرجة عظيمة االجتماعية «خعمرت» ووظيفة

الجيش. قائد محل تحل أن ويمكن الحربي،
به تحيط إقليًما ليخرتق نخت» «لرعمسيس بد ال كان أنه والظاهر ورؤساؤهم: الجنود
خمسة وقوامها «فرقة» عليها سنطلق حربية وحدة مصاحبة من اليشء بعض املخاوف

رجل. آالف
ولم الجيش، فيلق رؤساء قائد ضابط يد يف الفيلق لهذا الفعلية القيادة وكانت

ممال». «خع وهو اسمه ذكر عن اللوحة كاتب يغفل
رجًال وخمسني مائتني يشمل منها كل كتيبة عرشين عىل يحتوي الفيلق وكان

الكتيبة. رئيس يقودها كتيبة وكل
لنا تذكر ولم رجًال، خمسني عىل فرقة كل تحتوي فرًقا تقسم الكتيبة وكانت

رؤساءهم. اللوحة
كاتب له فكان دقة، بكل شئونه تدير خاصة إدارة فيلق لكل وكان الحربية: اإلدارة
الحقيقي. الرئيس قبل اللوحة يف ذُكر وقد كبريًا. موظًفا يُعد الجنود وكاتب الفرقة،
بالكتيبة. ا خاصٍّ كاتبًا نصادف ولم الجنود كاتب إدارة تحت الحربيون الكتاب وكان
بها قام التي الحملة يف للعربات قسم وجود أن عىل األحوال شواهد تدل العربات: فرسان
املحاربني من طائفة املشاة فيلق مع العادة يف يوجد كان بأنه يوحي نخت» «رعمسيس
املشاة فيلق مع يوجد كان فإنه صحيحة، النظرية هذه كانت وإذا بالعربات. الفرسان
مقبولة، النظرية هذه أن ويظهر عربة، سائق خمسون جندي آالف خمسة من املؤلف
ضباطه كان وقد العدد، قليل كان ولذلك املكانة رفيع كان الفرسان سالح أن واملعلوم
كانت والعربات والخيل الفرسان أن املحتمل ومن امللكي، بالقرص وثيق اتصال عىل
مقر سائق لقب نعد أن من يمنع ما لدينا فليس امللك، مقر من بالقرب مأواها تتخذ
أقارب يُمنحها رشف ألقاب ال حقيقية ألقاب بمثابة امللك مقر إصطبالت ورئيس امللك،
أوالد يُمنحها حقيقية رتبًا الواقع يف هذه كانت فقد الحاشية، رجال بعض أو الفرعون
املجند أن هنا ويالحظ الجيش. سلك يف االنخراط ألنفسهم اختاروا الذين الكريمة األرس
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مرص (راجع الحقيقي باملعنى فارًسا يكون أن قبل التمرين دور يف أوًال يمر كان
ج٥). القديمة

عربة لكل أي قتال؛ عربة وعرشين خمس عىل يحتوي الفرسان قسم كان وقد
«نخت يدعى كان وقد القرص»، عربة «سائق بلقب فارس الجزء هذا يقود وكان رجالن

نخت». «رعمسيس حملة خالل يف آمون»
يلقب ضابط صف إدارة تحت يظهر ما عىل وسائقها وخيلها عربة كل وكانت
غري معسكر، يف القتال أثناء يف يبقى كان أنه املحتمل من أو املقر»، إصطبل «رئيس

والعربة. بالخيل العناية يف هام بدور يقوم كان أنه
عرشين. إال تذكر لم اللوحة أن ويالحظ

بني الشجار ينشب أن الجائز من أنه غري محدد خاص هام دور للجيش كان الرشطة:
خمسون الحملة يصحب كان وقد فيه، يفصلوا أن الرشطة رجال عىل فكان العمال،
عامل، آالف ثالثة بني األمن عىل للمحافظة كافيًا العدد هذا وكان الرشطة، رجال من

الخطرية. األمور يف بقوة يتدخل أن عليه لزاًما كان الجيش بأن العلم مع هذا
نجد وهكذا الرشطة، رجال من قسم يرافقه كان نخت» «رعمسيس أن والظاهر
يف الكتيبة أن الجائز ومن متبًعا، كان رجًال خمسني من فصيلة كل تأليف مبدأ أن
وخمسون. مائتان وهو املشاة يف منه تتألف الذي العدد نفس من تتألف كانت الرشطة
اللوحة هذه متن يف لدينا وليس دقيق فموضوع الرشطة، رجال قيادة موضوع أما
ذلك عن الحقائق بعض نستخلص أن ويمكن عليها، االعتماد يمكن مبارشة معلومات
بمتحف اآلن املحفوظ وهو بالنسب الخاص األثر يف نجد فمثًال أخرى، متون من
… «أمنحنت» للرشطة األعىل الرئيس السادس): الجزء القديمة مرص (راجع «نابويل»

«… املدينة هذه رشطة ولكل الرشطة رأس عىل الذين الكبار للنواب «يقول
طريقة وهذه الكبري، النائب هو (؟) الكتيبة رئيس أن نفهم السابق املتن ومن
منه بد ال رشط وهذا ومرءوسيه، الرئيس بني توجد التي الوثيقة العالقات إلظهار
بل أوامر يصدر ال فالضابط الدولة؛ مصالح من هامة مصلحة يف العمل سري لحسن
نعد أن فيجب النقش إىل نعود أن يمكن واآلن الكتيبة. رأس عىل رئيسه محل يحل
ليس ولكنه رئيسه الضابط شخصيٍّا يمثل وهو الرشطة (؟) كتيبة رئيس بمثابة النائب

رشطيٍّا. للخمسني املبارش الرئيس
إىل أرسلت بعثة أكرب تعد كانت حمامات» «وادي إىل البعثة هذه أن يف نزاع وال
قوام يبلغ عظيمة حملة الثالث» حتب «منتو أرسل قد وكان اآلن. حتى الجهات تلك
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وعبَّدها الطريق مهد قد بأنه يمتاز حتب» «منتو ولكن رجل، آالف ثالثة نحو رجالها
إىل البعثات إرسال أخالفه مقدور يف أصبح ثم ومن األحمر، البحر حتى «قفط» من

ج٣). القديمة مرص (راجع الوعرة. األصقاع هذه

خنسو معبد (2-3)

وقد يتمه، لم أنه غري بالكرنك، «خنسو» معبد إقامة الثالث» «رعمسيس الفرعون بدأ
حجرة ذلك يف بما الخلفية الحجرات فبنى الرابع» «رعمسيس ابنه عمارته إنهاء يف استمر
ستبن رع ماعت «حقا األرضني «رب التايل:34 اإلهداء عليها نقش وقد الصغرية، العمد
«خنسو» لوالده تذكاًرا أقامه لقد آمون» مري «رعمسيس التيجان رب «رع» بن آمون»

رسمديٍّا.» باقيًا جميًال ساميًا معبًدا له رافًعا

«طيبة» لثالوث األحفال يف الرابع» «رعمسيس يقدمها التي القربان
«خنسو» بمعبد

بممر أحيط قد املقدسة السفينة محراب أن بالكرنك «خنسو» ملعبد الزائر ويالحظ
أن النظر ويلفت الرابع»، «رعمسيس عهد من وكتابات بمناظر جدرانه كل زخرفت
ذلك من العكس عىل ولكن منها، األعظم الجزء زخرفة تم قد يكن لم الغربية الجدران
آللهة القربان يقدم الفرعون فيها يظهر بمناظر كلها نقشت قد الرشقية الجدران أن نجد
هذه مجموعة يف منظر أعظم األسفل الصف يف الجنوبي الجدار عىل فنشاهد مختلفني،35
بالقربات حملت قد قربان موائد أربع أمام نشاهده إذ «لرعمسيسالرابع»، الخاصة املناظر
Jequier.) املنظر هذا عن «جكييه» كتبه ما راجع «طيبة» لثالوث تعظيًما السخية
l’Architecture et decortion dans l’Ancienne Egypte t. II. Le Temple Rame-

.(sides et Saite, Pl. 72 (2)

.Champ. Notices II p. 239 راجع: 34

«رعمسيس إىل خطأ نسبت قد السقف نقوش أن نجد حيث Porter & Moss Vol. II P. 82 راجع: 35

فلتصحح. الرابع» «رعمسيس من بدًال التاسع»
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امللك ويشاَهد املنظر، من األيرس الجزء إال هنا لنا يقدم لم املؤلف هذا أن ويالحظ
«القربات القدامى: املرصيني عند املعروف الشعائري الحفل بتأدية يقوم املنظر هذا يف
Bull. De l’Instit. يف الصورة (انظر ا تامٍّ حفًظا الجدار عىل حفظ وقد امللك» يقدمها التي

.(Franc. Tome XLVIII, Pl. I.
اليرسى الجهة يف واقفني و«خنسو» و«موت» رع» «آمون فنشاهد طيبة: ثالوث
رع» «آمون قاله ما التايل: املتن رع» و«آمون «بتاح» أمام كتب وقد القربان، مائدة خلف
«إني رع»: ستبن رع ماعت «حقا األرضني سيد يحبه الذي البنه األرضني عروش سيد

السعادة.» ملك وبوصفك الرسمدي األرضني ملك بوصفك األبدية لك أقدم
األجنبية.» البالد كل عىل تسيطر قوتك أجعل «إني يأتي: ما اإلله ساقي أمام وكتب
التيجان سيد «يا إرشو»: «سيدة العظيمة «موت» قالته ما «موت»: اإللهة متن
والبقاء بالحياة أمدك وإني وضعتك، التي أمك إني آمون» مري ماعت «رعمسيس

والسعادة.»
سيد البنه «طيبة»-«نفرحتب» يف «خنسو» اإلله قاله ما «خنسو»: اإلله متن
واألقواس أمامك تنحني األرض كل أجعل «إني آمون»: ستبن رع ماعت «حقا األرضني

نعليك.» تحت التسعة
عمر (أي السماء يف «رع» عمر عمرك أجعل «إني «خنسو»: ساق أمام ونقش

الشمس).»
والحياة، «الحماية، رخمة: صورة يف إلهة تحت نقش املنظر: من األيمن الجزء

«رع».» مثل ورائه من والسعادة
ذا طويًال قميًصا ومرتديًا (الخوذة) «خربش» التاج البًسا الفرعون مثل امللك: (٢)
عىل مكدسة كانت التي القربان يقدم أنه والظاهر اآللهة، نحو ممتدة اليمنى ويده ثنيات.
املعروفة بالشعرية الخاصة هي بيده امللك يؤديها التي الحركة (وهذه أمامه القربان موائد
يريد كان التي البخور بملعقة وممسكة مدالة اليرسى ويده امللك) يقدمه قربان باسم
(قربان نسوت» دي «حتب شعرية «تأدية امللك: أمام التايل النقش كتب وقد استعمالها،
رعمسيس (أي له يعمل الذي األرضني، عروش سيد رع» «آمون لوالده امللك) يقدمه

الحياة.» هدية الرابع)
السواء، عىل املقابر يف أو املعابد يف تؤدى كانت امللكية القربان تقديم وشعرية
تقديم كان املعابد ففي محضة، نفعية صبغة ذات كانت املرصية الديانة أن هنا ويالحظ

اإللهية. الحياة يمنحه أن ألجل لإلله القربان امللك
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من القربات عليها كدست قربان موائد أربع املنظر يف يشاهد القربان: موائد (٣)
وافتنان. بدقة نوع كل

ويتألف املائدة، فوق وامللك رع» «آمون صورة بني املتن هذا نقش الكبري: املتن (٥)
أنشودة. والثاني القربان، تقديم صيغة يشمل األول قسمني: مقسمة أسطر عرشة من

والتاسوع األعظم، وللتاسوع «جب» لإلله امللك يقدمه «قربان األول: القسم وهاك
J. E. A. 30, (راجع البحري الوجه آلهة وجماعة القبيل، الوجه آلهة ولجماعة األصغر،
رع ماعت «حقا األرضني سيد تحبه الذي ابنك من مقدم اآلخرين اآللهة ولكل (p. 28
الخبز، من ألف وهي: آمون» مري ماعتي «رعمسيس التيجان سيد (٣) آمون». ستبن
املرمر، أواني من وألف الدواجن، من وألف الثريان، من وألف الجعة، أباريق من وألف
املأكوالت، من وألف األزهار، طاقات من وألف الزيت، أواني من وألف املالبس، من وألف
تجود ما بذلك ويعني حلو، جميل يشء كل من وألف (٥) نقي. جميل يشء كل من وألف
منه). يخرج (الذي كهفه من لك، النيل يحمله وما لك، األرض تنتجه وما لك السماء به
التيجان رب آمون» ستبن رع ماعت «حقا األرضني ورب املطهر والنيل املعطية اليد ليت
األرضني.» عروش سيد رع» «آمون لوالده قربانًا يقدم آمون» مري ماعتي «رعمسيس

وهي: األنشودة ذلك بعد ويأتي

السماء يف الذين «اآللهة» أعرف إني
األرض يف الذين «اآللهة» أعرف إني

«بحور» يحيطون الذين «اآللهة» أعرف إني
«ست» باإلله يحيطون الذين «اآللهة» أعرف إني

له عينه «بإعادة» «حور» أرس وإني
له خصيتيه «بإعادة» «ست» أفرح وإني

اآللهة يبهج الذي «تحوت» وإني
مكانها. يف األشياء يضع والذي

عدة املوتى كتاب يف نجد ولذلك ا؛ هامٍّ دوًرا تلعب اآللهة معرفة أن املتن هذا يف ويالحظ
Naville, Das Aegyptische Todten- (راجع اآللهة معرفة املتوىف عىل تحتم فصول

.(buch. Chapitre, 108, 109, 111–116
De Buck. The Egyptian Coffin (راجع التوابيت متون يف نجده ما أنفس وهذا

.(Texts. Vol. II spells, 154 to 160 p. 266–388
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كانت اإللهي االسم معرفة من تنتج التي السحر، قوة عىل ترتكز التي املعرفة وهذه
.(Pyr. I, 327, 332, 449, 815; II, 910, 1434 (راجع األهرام متون يف معروفة

به علقت اإلله هذا صفات من صفة فهي اآللهة.» يبهج الذي «تحوت» «إني عبارة أما
ويبهج األرضني يفصل الذي «تحوت» إنه عنه: فيقال مرص تاريخ من املتأخرة األزمان يف
يكلف القديمة الدولة متون يف نجده ال إذ به، العهد حديثة قلنا كما األخرية وصفته اآللهة.
املادية القربات موزع بوصفه ظهوره أول وكان واملقاصري. املحاريب يف القربان بتقديم
هذا من هذه وظيفته عن لنا يعرب متن ولدينا عرشة. الثامنة األرسة عهد يف والناس لآللهة

.(Mariette, Abydos. I Pl. 37 (راجع العهد

«حور» بعني آمرك وإني «تحوت» إني
األرض ويف السماء يف يوجد وما رضوري كل لك أحمل وإني

«حور» لإلله رضوري لك رضوري يشء وكل
«ست» لإلله رضوري لك رضوري يشء وكل

بعينه «حور» ترس وأمك
بخصيتيه. «ست» ترس وأمك

انتزع فقد و«ست»، «حور» بني نشب الذي الشجار إىل الحال بطبيعة يشري املتن وهذا
«تحوت» كان وقد «ست»، خصيتي «حور» نزع ذلك مقابل ويف عينه «حور» من «ست»

منه. انتُِزَع ما منهما كل إىل وردَّ الخصمني بني أصلح الذي هو
مبارشة، باملنظر متصل املتن وهذا الفرعون: خلف التي العمودية النقوش (٥)
يف اإلله ولكن إلهي، بوعد خاص أنه والظاهر االتصال، هذا كيفية معرفة يصف أنه غري
«حقا األرضني رب فيه الذي والقرص السماء مثل تبقى «إنك معروًفا: ليس الحالة هذه
«خنسو يحبه الذي آمون» مري ماعتي «رعمسيس التيجان سيد آمون» ستبن رع ماعت

حتب».» نفر
يف الجدران حول نقش يوجد الجدران: من األسفل الجزء عىل التي النقوش
مرص ملك «يعيش الفرعون: بمذبح خاص وهو املعبد من الجزء هذا من األسفل الصف
أسسه مكن الذي وهو «رع»، بن آمون» ستبن رع ماعت «حقا األرضني سيد الطيب االبن

نفرحتب».» «خنسو يحبه الذي آمون» مري ماعتي «رعمسيس التيجان سيد
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الخالصة

الرعامسة عرص من األخري العهد يف املختلفة الفن أنواع إىل ينظر أن العادة جرت لقد
العكس عىل تربهن «خنسو» معبد يف عنها تحدثنا التي النقوش هذه ولكن االحتقار، بعني
تنقص ال مفتنون املرصي التاريخ من الفرتة هذه يف يزال ال كان أنه لنا وتظهر ذلك، من
رءوس أن نجد بصدده نحن الذي املنظر ففي يشء. يف سبقهم من مواهب عن مواهبهم
جميعها رخمة، صورة يف املمثلة واإللهة وامللك القربان وموائد و«موت» رع» «آمون
طغراءَي وأن غائرة النقوش أن لوال أنه لدرجة الوجوه كل من فنها بجمال النظر تلفت
إنها أو األول»، «سيتي عمل من الصورة هذه إن لقلنا: فيها ُدوِّنت قد الرابع» «رعمسيس

الثاني». «رعمسيس عهد يف أخرجت التي الجميلة املناظر هذه بني من تعد
لدينا فإن ذلك ومع الرابع»، «رعمسيس عهد يف نزاع بال ألفت قد الصورة وهذه
اللوحة هذه كل عىل ترى تزال ال التي الرسوم بقايا تنسب ملن وهي: معقدة، تزال ال مسألة
فيها نميز أننا والواقع فوقها؟ ورسم الرابع» «رعمسيس جاء ثم األصل، أنها عىل يدل مما
امللك لون أن فيالحظ الجالسني. اآللهة نحو ممدودة ويده «خربش»36 بتاج متوَّجا ملًكا
وجهي أمام موجودة اآللهة وأذرع فوقها. الذي املتن يف ورأسه القربان موائد عىل ظاهر
الرابع»، «رعمسيس ساقي ارتفاع يف للزينة إفريز يظهر وأخريًا و«خنسو»، رع» «آمون

الرابع». «رعمسيس نقش قبل كان النقش هذا أن نعرف أن يمكن ذلك كل ومن
دينية قيمة لها كذلك بل وحسب، أثرية تكن لم املنظر هذا أهمية أن ويالحظ هذا

املختلفة. العصور يف املرصية الديانة يف امللكية القربان تقديم شعرية وبخاصة

الكرنك (3-3)

معبد يف الكبرية العمد قاعة عمد عىل طريفة مناظر بعض الرابع» «رعمسيس نقش وقد
األعظم اإلله وبخاصة العظام، لآللهة القربان فيها يقدم دينية مناظر وكلها الكرنك،
ملك رع» «آمون لإلله (العدالة) «ماعت» يقدم منظر يف فنشاهده اآللهة، ملك رع» «آمون
«إزيس». واإللهة «مني» واإلله الكرنك، ساكنة «آمون» زوج «آمونت» اإللهة وخلفه اآللهة،

الحرب. يف عادة الفرعون يلبسه كان الذي األزرق التاج 36
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اإللهة اإلله هذا وخلف العطور، «مني» صورة «آلمون» الفرعون يقدم ثاٍن منظر ويف
رمز «بتاح» اإلله من يتسلم وهو الفرعون يُرى ثالث منظر ويف «خنسو». اإلله ثم «موت»
اإللهة امللك خلف وقفت كما زوجه، «سخمت» اإللهة خلفه وقفت وقد الثالثينية، األعياد
رمًزا كذلك له يقدم الذي «مني» لإلله متعبًدا الفرعون يرى رابع منظر ويف «إزيس».
األزهار، كبش صورة يف ممثًال «آمون» لإلله يقدم الفرعون نجد وأخريًا ثالثينية، ألعياد
«طيبة»، ربة «واست» اإللهة «آمون» خلف ظهر وقد الرسمدي، امللك بدوره اإلله ويقدم

.(Porter & Moss. II, p. 18, 19 (راجع كلها األرايض ملك منحته وقد
٧٥ طوله الرميل الحجر من تمثال من األعىل الجزء عىل له ُعثر كذلك الكرنك ويف
وبيده وصفراء، زرقاء بخطوط املزوقة الكوفية يلبس جالًسا امللك مثل وقد سنتيمرتًا،
ومسلة الرابعة البوابة بني عليه عثر وقد باألحمر. لونتا قد وشفتاه «حقا»، عالمة اليمنى

األول».37 «تحتمس
خبيئة يف سنتيمرتًا وأربعون ستة ارتفاعه الخزف من تمثال الفرعون لهذا وُوجد
اسمه عليه ونقش قطع ثالث مهشًما وجد وقد ماشيًا، مثل وقد ،«١٩٠٤ «سنة الكرنك

وألقابه.38
الثاني».39 «رعمسيس اسم فوق اسمه وكتب

املعبد.40 هذا من الثانية القاعة يف عمود عىل اسمه الفرعون هذا كتب «الرمسيوم» ويف
«لبسيوس».41 نقلها صور له وتوجد

املرمر.42 من آنية قطعة عىل اسمه وكتب
لإلله الثالث» «رعمسيس أقامه الذي املعبد يف جزءًا الرابع» «رعمسيس أضاف وقد

املدفونة».43 «العرابة يف «أنحور»

.A. S. V. Pl. VI. p. 36 راجع: 37

.Legrain. Statt. II, No. 45151, p. 16 Pl. XIV راجع: 38

.L. D. III, 143 a راجع: 39

.L. D. III, 219 c راجع: 40

.Champ. Mon. p. 306; L. D. III, 299, (70) راجع: 41

.Brit. Mus. Nr. 2: 880 راجع: 42

.Weigall Guide, p. 9 راجع: 43
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األقرص.44 معبد يف املباني بعض أضاف كما
واجهة عىل والده لقب فوق امللكي لقبه الرابع» «رعمسيس نقش هابو: مدينة

قهرها.45 أنه يزعم التي البلدان، بأسماء الجغرافية القائمة تحت الكبرية البوابة
«تحتمس مكان نفسه الرابع» «رعمسيس وضع القربان حجرة يف األعياد قاعة ويف

املعبد. صاحب الثالث»
«مريت» تركه وقد «العرابة»، يف له تمثال جذع الرابع» «لرعمسيس وجد العرابة:

مكانه.46 يف
محفوظ وهو قربان، مائدة مع امللك لنفس راكع تمثال من جزء عىل عثر وكذلك

«بنسلفانيا».47 أعمال من فالدلفيا» «بمتحف
الجدار داخل الذي الرمل يف آمون» «مريت ولألمرية مجيب، تمثال كذلك له وُوجد

الزبيب».48 «لشونة الجنوبي
وهي حكمه، من الثالثة بالسنة مؤرخة لوحة من جزء عىل الفرعون لهذا عثر قفط:
وهاك هشم، قد تعبد منظر فيه كان الذي األعىل والجزء املرصي. باملتحف اآلن محفوظة

الباقي: النص

الثور «حور» جاللة عهد يف الصيف، فصل من الثالث الشهر الثالثة، السنة
تاتنن» «بتاح والده مثل الثالثينية األعياد رب العدالة، من العائش القوي،
الكثري الذهبي، «حور» التسعة األقواس وغال مرص، حامي لإللهتني، املنسوب
األرضني يجعل ومن اآللهة، أوجدته الذي امللك االنتصارات، العظيم السنني،
رع» ماعت «حقا األرضني رب البحري، والوجه القبيل الوجه ملك تعيشان،
صاحب «مني» ومحبوب «رعمسيس»، التيجان ورب اآللهة، محبوب رع، بن
و«إزيس» «إزيس»، بن «وحور» األبدية، رب و«أوزير» املرفوعتني، الريشتني
النور رب النافذة، الخطط صاحب العائش، الطيب واإلله اإللهية، العظيمة األم

.Ibid p. 71 راجع: 44

.Daressy, Medinet. Habu. p. 63–73 راجع: 45

.Porter & Moss V. p. 44; Legrain Repertoire Nr. 215 راجع: 46

.Ibid p. 48 راجع: 47

.Ibid p. 54 راجع: 48
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مضيئًا األفق يف يرشق كما املحراب يف يرشق وإنه السماء، عنان حتى فيه الذي
… عىل ما سيد له، حامية فوقه، ثابتة «إزيس» ووالدته بجماله، األرضني
والقلوب إرشاقه، نحو يتجه إنسان وكل الناسبوساطتها، قلوب يف والخوفمنه

… النيل مثل ظهوره عند تنرشح

يف طريفة امللك وصف يف أساليب بعض إال النظر يلفت ما اللوحة هذه يف وليس
.(Rec. Trav. XI. P. 91-92 (راجع بابها

«ملك عليها: كتب األكرب الهرم بجوار وجدت أسطواني عمود من قطعة الجيزة:
ستبن رع «ورس القربان ورب القوة، وسيد األرضني، رب البحري، والوجه القبيل الوجه

.(A. Z. XIX, p. 116. (راجع الحياة.» معطي آمون»
Wiedeman (راجع طره محاجر عىل الرابع» «رعمسيس اسم نقش طره:

.(Geschichte p. 512
بعد الثالث»، «رعمسيس الفرعون والده اسم مكان اسمه الفرعون هذا كتب منف:
هذه عىل األصل يف كتب وقد بمنف، «بتاح» اإلله معبد يف الحجر من قطعة عىل محاه أن
Brugsch, Recueil (راجع الوجه جميل «بتاح» اإلله محبوب الثالث» «رعمسيس القطعة

.(I. Pl. IV Nr. 2
عثر الرميل الحجر من مسلة من األسفل الجزء املرصي باملتحف يوجد هليوبوليس:
إن حيث من مهم األثر وهذا القاهرة. منازل أحد أسس يف عنها وكشف ،١٨٨٧ عام عليها
كل عىل نقش وقد طيبة، آلهة من آلهة ثمانية اسمه بعد عليه ذكر قد الرابع» «رعمسيس
عاس» «إيوس واإللهة «آتوم» هم: ذكروا الذين واآللهة سطران، األربعة املسلة أوجه من
املسلة من الرابع الوجه وعىل «تفنوت». واإللهة (حتحور) «حتبت» واإللهة و«حوراختي»
«رعمسيس» اسمها عظيمة مسلة له مقيًما «رع» والدة أثر عملها «لقد التايل: اإلهداء ذكر
أنه املسلة هذه عىل نقوش من جاء فيما ويالحظ .(A. S. IV p. 105 (راجع اإلله.» طفل
يفوتنا وال هذا األخرية، من بها جيء أنه واألرجح «هليوبوليس»، أو «منف» من بها أُِتَي قد
أنها من الرغم عىل عظيمة بأنها املسلة هذه وصف قد الرابع» «رعمسيس أن هنا نذكر أن
مما عرشة، التاسعة أو عرشة الثامنة األرسة عهد بمسالت قيست ما إذا الحجم صغرية

.(Maspero, Guide (1914) p. 156 (راجع الفرتة تلك يف البالد فقر مقدار عىل يدل
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Chronique D’Egypte, (راجع «منتو» اإلله معبد من تهدم ما أصلح ويفطود طود:
.(Vol. 50, Juillet, 1950, p. 245.

اليهودية. تل يف حجر قطعة عىل اسمه ووجد اليهودية: تل
(.Ashmulian Mus. Nr. 43 (راجع

الرابع» عرص«رعمسيس من الربدية األوراق (4)
مالت49 ورقة (1-4)

آثار لبيع عمل مزاد من «مالت» البارون اشرتاها ورقات ثالث عىل تحتوي الربدية هذه
ترجمتها: وهاك «مسربو» ترجمها وقد ،١٨٥٧ عام «أنسطايس»

األوىل الورقة

منذ عليها حصلت التي باألمتعة الحكام ليخرب آمون»؛ «نخت النائب تقرير عن مذكرة
«تحتمس» التابع يد من أعوام، أربعة منذ أي الثالثة، السنة حتى والثالثني الحادية السنة

«خنسو»: اإلله بمعبد

إن أي جرام ٧٢٨ (أي النحاس من دبنات ثمانية وقيمتها ممتازة، جلود أربعة (١)
جراًما). ٩١ = الدبن

النحاس. من دبنات خمسة وقيمته جميل بجلد مبطن جلد (٢)
من دبنات أربعة وقيمتها «عقو»، بخشب مطعمة «عونت» شجر خشب من عًصا (٣)

النحاس.
النحاس. من واحد دبن قيمتها «عونت» خشب من عًصا (٤)

النحاس. من واحد دبن قيمته ملون قميص (٥)
النحاس. من واحد دبن قيمته ملون رداء (٦)

النحاس. من دبنان قيمتها فأس (٧)
حقيبة. ونصف حقيبتان قمح: (٨)

.Rec. Trav. I, p. 47 ff راجع: 49
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واحدة. حقيبة دقيق: (٩)
«ثاري». التابع يد من ملون رداء (١٠)

واحد. «سماو»: نسيج من ملون رداء (١١)

واحد. ملون قميص الرابعة السنة
دبنات. ثالثة نحاس:

للمعبد قط خبًزا أعَط لم ولكن يعطونيه، أن «ينبغي يل: قيل قد ما حسب عىل وهذا
أوزٍّا.» أعَط ولم (؟) ثريان أية أعَط ولم فيه، أنا الذي

الثانية الورقة

لرجل اآللهة ملك رع» «آمون ملعبد التابع «باكنخنسو» الثريان عىل املرشف يقول
«باوتخ» وللمفتش ست»، «نخت الرشطة ولرجل ست»، «مانخت (مازوي): الرشطة
والصحة، والفالح الحياة له آمون» مري رع ستبن خع رع «ورس امللك ملقصورة التابع
يف الذين «آمون» معبد مائدة حراس لكل وكذلك «وسخت»، وللمفتش إوو» «با وللمفتش
معه، تخرجوا أن عليكم النائب، «نخت-آمون» إليكم يصل عندما يأتي: ما «خر» إقليم
منه، كلوا ستصطادونه وما إليها، يقودكم التي املستنقعات يف يل طراد بعمل وتقوموا
الفرعون أو اآللهة ملك رع» «آمون جاء وإذا تأكلونه) (عما حسابًا يل لتقدموا تأتوا وال
فال يل، بالطراد للقيام سيأتي من لرتى ذهبت إذا أو ابنه، والصحة) والفالح الحياة (له
عىل العقاب ألوقع إليكم وسأذهب خادمي، هو منكم واحد كل ألن عمل؛ بال لتقعد تذهب
خطابي واحفظ بهمة، لتقوم مرسًال بوصفك هذا تأمل (؟) وسأعاقبه. منكم، املتقاعد

آخر. يوم يف حجة لنا سيكون فإنه

الثالثة الورقة

يقدم اآللهة ملك رع» «آمون مائدة عىل واملرشف «باكنخنسو»، املاشية عىل املرشف
والقوة، والصحة الحياة له راجيًا الرضائب، ملخزن التابع عا» «إري املائدة لكاتب واجباته
غروبه وعند رشوقه عند «برع-حوراختي» إىل أترضع إني اآللهة: ملك رع» «آمون ورضا
الخزانة حرضأمني عندما رسالة: يوم. كل ولتتصابى حيٍّا، ولتبقى جيدة، صحة يف لتكون
من القطعة ألف جهز فيه: يل وقيل خطابًا، تسلمت «خر» قرية يف عندي «خعمتريا»
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يكون أن عىل واعمل بيننا، عليه اتفق كما الفحم من حقيبة اآلالف وعرشة الخشب،
خزانة عىل املرشف فإن وتأمل، سنوية، رضيبة من عيلَّ ما يعادل ذلك ألن أمان؛ يف الخشب
من القطعة بألف ا خاصٍّ أمًرا إيلَّ وأحرض أتى قد والصحة والفالح الحياة له الفرعون
من القطعة ألف بقطع ذلك عىل زيادة أمرت وقد الفحم. من مدٍّ اآلالف وعرشة الخشب،
أمرت وكذلك «خر»، قرية مرىس عىل وضعتها وقد الفحم، من مدٍّ اآلالف وعرشة الخشب،
مرىس عىل ووضعتها الفحم، من مدٍّ آالف وعرشة أخرى، خشب قطعة سبعمائة بقطع
يمكن وال مهشمة الخطاب (بقية … وإذا ستقول، ما سأسمع أقابلك وعندما «برمنتو»،

منها). يشء يفهم أن
الفرعوني العهد يف اإلدارية املراسالت من صفحة عن لنا تكشف الثالث الرسائل هذه
عىل األحوال شواهد وتدل «باكنخنسو». الكاتب كتبها والخطابات العرشين. األرسة خالل
«رعمسيس الفرعون عهد من وهي واحد ملف يف وجدت ولذلك واحد. زمن يف كتبت أنها

الرابع».
وكثريًا آمون». «نخت النائب تقرير من اقتبست أشياء عن مذكرة األول والخطاب
يف عليها عثر التي الربدية األوراق من لدينا بقي فيما املذكرات هذه أمثال عىل نعثر ما
ومن «تحتمس»، التابع يد من النائب عليها حصل أشياء عدة هنا واملقصود مرصالقديمة.
الجلد من األوليان فاملادتان أنواعها، مختلفة املواد وهذه «ثاروي». يدعى آخر شخص
الجلد من والثانية النحاس، من دبنني يعادل بما منهما قطعة كل ثمن قدر وقد الجميل،
يوازي ما أي النحاس، من دبنات خمسة القطعة وثمن للدروع، يستعمل كان الذي املبطن

النحاس. من جراًما ٤٥٥ حوايل
مطعمة عًصا منه صنعت وقد الرسو، أنه يحتمل الخشب من مواد ذلك بعد تأتي ثم
األوىل وثمن هراوة. الثاني النوع من وعمل بعد، كنهه يعرف لم الخشب من آخر بنوع
النحاس. من جراًما) ٩١) واحد دبن الثانية وثمن النحاس، من جراًما) ٣٦٤) دبنات أربعة
ذلك وبعد املالبس. صنع يف يستعمل الذي امللون النسيج من فهي املواد بقية أما

املتن. يف ثمنها يأِت ولم الدقيق، من وحقيبة القمح، من حقيبتان ذُكرت
هذه يف جاء وأخريًا النحاس. من جراًما) ١٨٢) بدبنني ثمنها ُقدِّر فأس ذُكرت ثم

النحاس. من دبنات ثالثة القائمة
هذا برديات من كثري يف املعتاد هو كما — خطابه آمون» «نخت النائب ختم وقد
من الرغم عىل — الخطاب هذا يف جاءت التي املواد إعطائه عدم من بالشكوى — العهد

والثريان. واألوز، الخبز، وهي: — العليا املراجع تصدرها التي املشددة األوامر
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العهد يف مرص يف اإلدارة أن عىل يدل «مالت» ورقة يف لنا حفظ ما أن ويالحظ
القديمة. الفرعونية كالتقاليد كانت — آخر يشء كل ويف — الدقة عدم حيث من اإلغريقي،
األوامر يصدر كان «باكنخنسو» املوظف أن فيها جاء مما فيظهر الثانية الرسالة أما
كما بالصيد للقيام يسخرهم هنا فنجده خاصة، أعمال يف لتسخريهم مرءوسيه من لكثري
أن املسخرين هؤالء عىل وكان املقابر. جدران عىل ُصوِّرت التي املناظر يف ذلك يشاهد

الغرض. لهذا ندب الذي آمون» «نخت مراقبة تحت األدغال يف يصطادوا
أي يف به القائمون يشتغل أن دون واحدة، دفعة يتم كان الطراد هذا أن ويظهر
أو تقرير، لتقديم للحضور ذلك كان ولو حتى إليه الداعي السبب كان مهما آخر عمل
ما شخصية وصول بسبب أو منه، مقربة عىل يسكن كان الذي للفرعون املفاجئ للحضور
«نخت أو املقدمة، يف أوًال ذُكر الذي وهو «ماسوتخ» الرشطي يكون أن ويحتمل تذكر، لم

الطراد. بهذا كلفوا الذين األفراد من فرد كل حضور ليحقق سيأتي الذي هو آمون»
نفس يف يصطادونه مما طعامهم يتناولوا أن الصيادين عىل كان تأخري كل ولتاليف
كان أو مقابل، بدون الطراد هذا كان إذا نعلم وال بالطراد. فيه يقومون كانوا الذي املكان،
مصورة نجدها التي املناظر يف — نشاهد أننا والواقع عليه. مكافأة يتقاضون الصيادون
يقول وأحدهم الشبكة يجذبون كانوا الذين الرجال — بالشباك للصيد املقابر جدران عىل

أوزة.50 منها لك ليكون فيها ما أحرض لزميله:
نصيبًا. صيدهم من يأخذون كانوا إنهم أي الثانية، النظرية يعضد ما وهذا

الرسالة هذه ويف تمزيًقا. وأكثرها أطولها فهو الثالثة الورقة عىل كتب الذي املتن أما
له، مساويًا مواطنًا أو الرؤساء أحد يخاطب بل مرءوسيه «باكنخنسو» الكاتب يخاطب ال
وصل أمر تنفيذ إليه للمرسل يقص العادية التحيات فبعد رسالته، لهجة من ذلك ويظهر
ألن وذلك فهمه؛ يمكن لم املقصود املعنى أن غري «خعمتريا»، يدعى كاتب بوساطة إليه
الوثيقة. تبحثه الذي املوضوع ولغرابة مغلًقا، املعنى جعل الورقة يف حدث الذي التمزيق
«باكنخنسو» الكاتب إىل أرسل قد عا» «إري الكاتب أن عىل األحوال شواهد وتدل
من القطعة «ألف وهذه املتن: فيقول الخشب، من قطعة ألف له ليحرض رجاء؛ أو أمًرا
وكذلك لذلك، سابق آخر خطاب يف قبل من معلوًما كان املوضوع أن عىل يدل مما الخشب»
أمني؛ مكان يف الكميات هذه يضع أن عليه لزاًما وكان الخشب، من قطعة آالف عرشة

.Dumichen Resultate I, Pl. VIII راجع: 50
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جواب كان وقد للخزانة. عا» «إري يدفعها أن يجب كان التي الرضيبة قيمة تعادل ألنها
وعىل الخشب. إليه فسلم الخزانة من موظف حرض قد أنه الطلب هذا عىل «باكنخنسو»
محطني مرىس عىل ووضعها الخشب، من أخرى كمية بقطع أمر «باكنخنسو» فإن ذلك
قطعة وخمسمائة «خر»، بلدة من الخشب من قطعة آالف وعرشة ألف وهي مختلفني،
(وبقية السفن يف للشحن مهيأة كانت وكلها الفحم، من حقيبة آالف وعرشة الخشب، من

ترجمتها). يصعب مهشمة الرسالة
الخشب من عظيمة كميات ذكر املخاطبات يف فيها نصادف مرة أول هذه أن والواقع
والظاهر عالية، وأشجار غابات بأرض ليست مرص أن جانبنا من نعلم ونحن هذه. مثل
تعد، ثم حزًما وتربط سيقانه تؤخذ كانت الحجم صغري شجر هو هنا املقصود أن إذن

البلدي. بالفحم لدينا املعروف الفحم منه ويعمل بعضها، يؤخذ كان كما
من نفهم إذ الرضائب، جمع كيفية الحكومية الرسائل هذه يف الباحث ويجد
ما حسب عىل كل الصناع من وكذلك املزارعني، الفالحني من تُجبى كانت أنها محتوياتها

به. خصص
كالقمح عينًا أو والجلود، العيص مثل أحيانًا نقًدا قيمتها تقدر كانت األشياء وهذه
يزال ال كان الضياع نظام أن ذلك إىل يضاف بالدبن. نقًدا أو والفحم، والخشب والدقيق
أن — يظهر ما عىل — الضياع عمال عىل كان إذ شائعة؛ كانت السخرة وأن موجوًدا،
يتناولون كانوا إنهم حتى ينتهي، أن إىل واحدة دفعة الضيعة لصاحب بالصيد يقوموا

فيه. ليصطاد ذهب الذي املكان يف طعامهم

الرابع» «رعمسيس عهد من بالوحي51 خاصتان وإسرتاكون بردية (2-4)
52١٠٣٣٥ رقم املرصي املتحف بردية

من الثانية بالسنة أُرخت وقد به، بأس ال حفًظا محفوظة — عام وجه عىل — الوثيقة هذه
«رعمسيس الفرعونني: طغراءات الثامن) (السطر ظهرها وعىل باسمه، يسم لم ملك حكم

كتابتها. زمن — تقريبًا — لنا يحدد وهذا و«ستنخت». الثالث»

.J. E. A. Vol 12 p. 181 ff راجع: 51

.J. E. A Vol. XI p. 247 ff راجع: 52
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ألسباب نظًرا الرابع» «رعمسيس عهد يف كتبت الورقة أن يظهر «بلكمان»: ويقول
فإن ،«Mallet «مالت ورقة بها كتبت التي اليد بنفس تكتب لم أنها من الرغم وعىل خطية.
األستاذ تاله ثم «بليت»،53 األستاذ هو الوثيقة هذه نرش من وأول تشابًها. الوثيقتني بني

الرتجمة: وهاك «بلكلمان»،54
الخادم لجأ لقد الشهر، من األول اليوم الزرع، فصل من الثالث الشهر الثانية، «السنة
(أي الحريم عيد وهو الجميل، عيده أثناء يف «بخنتي»55 صاحب «آمون» إىل «أمنمويا»
املرشف جعلني لقد املحبوب! الطيب سيدي يا بخنتي» «آمون يا ساعدني قائًال: األقرص)
وجامع مخزنه، حارس بوصفي املواطنني، «بخنتي» يف هنا آوي «آمون» ماشية عىل
خمسة مني ورسقوا الظهرية وقت أناس إيلَّ حرض وقد املعبد). أرايض (من رضائبه
فهز رسقوه؟ ما إيلَّ تعيد أن لك هل املحبوب الطيب سيدي فيا ن، امللوَّ النسيج من قمصان

بعنف.» رأسه اإلله
اسم ذكر عند رأسه اإلله فهز البلد، أشخاص أسماء «أمنمويا» الخادم له وكرر (٤)
يف مديأمون» «باثاو املزارع وقال رسقها.» الذي هو «إنه قائًال: مديأمون» «باثاو املزارع

ا. جدٍّ اإلله غضب ذلك وعند رسقها.» الذي أنا لست فإني كذب، «إنه اإلله: حرضة
«تاشنيت» صاحب «آمون» أمام مديأمون» «باثاو املزارع ثانية مرة وذهب (٦)
آلخر، ذهبت قد كنت أني حني يف إلهي من قريب اآلن «إني قائًال: أيًضا) طيبة يف (حي
هو «إنه قائًال: الحالة بهذه نحوه رأسه اإلله هز وقد محكمته.» إىل … خمسة أخذ ولقد
أمام «خذوه قائًال: اإلله فأجاب كذب.» «إنه مديأمون»: «باثاو املزارع فقال أخذها.» الذي

عديدين.» شهود أمام أيًضا) طيبة يف (حي «بوقنن» صاحب «آمون»
آمون» مري رع ماعت «ورس امللك معبد ماشية عىل املرشف ممثل بالشهود: قائمة

«أمنخعو». املعبد تابع «نينفر» املعبد صناع رئيس «بايرئي»، «آمون» بيت يف
يف الجميل عيده يف «بخنتي» «آمون» أمام أخرى مرة ذلك مع ووقف الورقة: ظهر
الثاني، الفصل من الثاني الشهر من األول اليوم يف يعقد كان العيد (وهذا كيهك شهر

.P. S. B. A. X (1881) p. 41 ff راجع: 53

.J. E. A. Vol. XI Ibid راجع: 54

بطبيعة يحتوي وكان املحيل، «آلمون» املخصص معبده له «طيبة» أحياء من حي اسم «بخنتي»: 55

«بخنتي». صاحب «آمون» باسم يعرف وكان اإلله، لهذا لعبادة تمثال عىل الحال

71



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

امللك، عرش «حور» فيه توىل الذي التاريخ بمثابة يعترب وكان بامللكية، خاص عيد وهو
امللك)56 عرش مرصي ملك كل فيه يعتيل الذي التقليدي التاريخ يعد أصبح ذلك وعىل
املحبوب الطيب سيدي يا «آمون-بخنتي»، يا «ساعدني قائًال: وصاح … الثالثة للمرة
فأخذه أخذها.» الذي هو «إنه قائًال: بعنف رأسه اإلله فهز املالبس؟» أخذت الذي أنا هل !
الذي أنا إني قائًال: اإلله حرضة يف يمينًا وأقسم البلد. أهل حرضة يف عقابًا عليه وأوقع
ومزارع للحي؟ التابعني الثالثة والضباط (؟) «برحر» وأهل … ب أهل حرضة يف أخذتها
يعرتف الرجل إن تأملوا قائًال: هؤالء املدن ألهل اإلله وشهد «بمريحو». «بتاح» معبد
امللك محفة بيت مفتش كان لقد واآلن وسأعيدها.» عندي «إنها قائًال: الفرعون بمالبس
النخل، بجريدة جلدة مائة جلده الذي هو «بنحرور» املسمى رع» ستبن رع خع «ورس

للتمساح.» َفْألُْلَق قلت فيما ثانية رجعت «إذا قائًال: يمينًا يحلف وجعله
اإلله أمام جروه الذين هم باعرتافه عالقة لهم كانت الذين وهم أصحابه كان وقد

االعرتاف. عند شهاًدا معه وكانوا
تسرتد لم املرسوقة األشياء «إن قائًال: يمينًا يحلف «أمنمويا» الخادم اإلله جعل وقد

منه.»
ما فأول والقضائية. الدينية الوجهتني: من كربى أهمية لها الوثيقة وهذه تعليق:
املجني لجأ وقد «آمون»، هو واحد باسم مختلفني آلهة ثالثة تسمية فيها النظر يلفت
و«آمون تاشنيت» و«آمون بخنتي» «آمون وهم: السارق، عن للكشف جميًعا إليهم عليه
وقد «طيبة». مدينة أحياء من حي إىل ينتمي كان — آنًفا ذكرنا كما — منهم وكل بوقنن»،
االلتجاء اإلمرباطورية عرص من األخري العهد يف املعتاد من كان أنه أخرى وثائق من رأينا

وغريها.57 القضائية الشئون أنواع كل يف أحكام عىل للحصول العبادة تماثيل إىل
وكان الحتفال، به جيء قد كان بخنتي» «آمون تمثال أن تحدثنا الوثيقة وهذه
األقرص) (عيد الحرم عيد خالل اليوم بعض الكهنة أكتاف عىل محموًال الحال بطبيعة
إىل موكب يف الكرنك» «آمون فيه يذهب الذي اليوم وهو — اليوم ذلك يف أنه املحتمل ومن
يشرتكون كانوا أو األقرص، إىل كذلك يؤخذون «آلمون» املحليني اآللهة كل كان األقرص—

.J. E. A. Vol. XI p. 123 ff راجع: 56
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خالل خاص حفل يوم له كان «آمون» كل أن يحتمل أو االحتفال، هذا يف ما بطريقة
العيد. هذا انعقاد

االحتفال عند مثًال فنجد االحتفال، هذا يشبه ما الحديثة مرص يف لدينا أن والواقع
والقرى البلدان يف القاطنني األولياء أتباع وفود من كثريًا أن البدوي» «للسيد الكبري باملولد
حضور عىل عالمة وقلنسوته بلدته لشيخ رضيح غطاء يحمل منهم وفد وكل إليه، يذهبون
مكان إىل يصل أن إىل االحتفال بها التي املدينة أو القرية حول بهما يطاف ثم صاحبهما،

نفسها. البلدة بويل االحتفال
شخص له تقدَّم هذه حالتنا يف لتمثاله اإلله كهنة حمل خالل فإنه حال أية وعىل
حارًسا كان هذا «أمنمويا» أن وذلك اعرتضته. معضلة يف محادثته طالبًا «أمنمويا» يدعى
أن مضجعه يقض كان وقد الحال، بطبيعة «بخنتي» صاحب «آمون» ملعبد امللك ملخزن
أن لإلله فهل منه رسقت قد حيازته يف كانت التي امللون، النسيج من القمصان خمسة
هنا (ويالحظ ملتمسه قبول عىل عالمة رأسه بهز اإلله فأجاب املرسوقة؟ البضاعة له يرد
ما فرد من يشء يرسق عندما أنه وذلك اآلن، حتى العادة هذه بقايا مرص يف نجد أننا
ثم ويزوره، القرية يف يوجد الذي الويل إىل أو املشايخ، أحد رضيح إىل منه املرسوق يذهب
رضيحه: مغادرة أهبة عىل وهو له قائًال منه رسق ما إعادة إليه ويطلب شكواه إليه يقدم
اإلله تمثال من القديم املرصي يتطلبه كان ما نفس هو وهذا فالن.» شيخ يا املقام «هز

بالقبول). رأسه يهز بأن
بلدته، يسكنون الذين كلهم الناس بأسماء قائمة رسد يف «أمنمويا» أخذ ذلك وبعد
الذي هو إنه يقول: كأنه ُمثِّل ثم رأسه اإلله هز مديأمون» «باثاو املزارع اسم ذكر وعند
كان اإلله أن نعلم ثم ومن التهمة. هذه بإنكار مديأمون» «باثاو فأرسع (املالبس) رسقها

اإلنكار. لهذا الغضب شدة يف
«آمون يدعى محيل آخر إله إىل لجأ بل بذلك، يكتِف لم مديأمون» «باثاو ولكن
«باثاو يسكنه الذي الحي إله كان — يظهر ما عىل — األخري اإلله وهذا تاشنيت»،
املتن يف «اآلخر» لفظة أن حني يف إلهي» من قريب اآلن «إني يقول: املتهم ألن مديأمون»؛
نفهم ال ألفاظ خمسة فيها جملة تعرتضنا وهنا بخنتي»، «آمون إىل تشري أنها يظهر

معناها.
ولكنه عليه حكم قد فإنه املحيل، إلهه استمالة إىل سعى قد املتهم أن من الرغم وعىل
يف بوقنن» «آمون إىل يؤخذ بأن اإلله أمر الجريمة ارتكاب وإنكاره عناده يف استمر ملا

التحقيق. هذا يف حدث ما نعلم وال عديدين، شهود حرضة
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أخرى مرة به أتى قد مديأمون» «باثاو أن مبينًا الورقة ظهر عىل الذي املتن ويبتدئ
اإلله هذا أمام حضوره لنا تذكر لم الوثيقة ولكن الثالثة. للمرة بخنتي» «آمون أمام
ومن رسمية، أخرى وثيقة من مقتطفات إال تشمل ال الوثيقة أن عىل يدل مما مرتني؛
مديأمون» «باثاو بني الثانية املقابلة يف حدث ملا بالنسبة دامس ظالم يف تركنا ذلك أجل
أنه وذلك العقلية، الرجل حالة عىل أثرت أمور بداهة حدثت قد ولكن بخنتي»، و«آمون
عىل اإلله أجاب وقد املالبس؟» أخذت الذي أنا «هل التايل: السؤال سأل الثالثة مقابلته يف
بهذا اإلدالء عن وفضًال أخذها.» الذي هو «إنه قائًال: بعنف رأسه بهز وذلك باإلثبات، ذلك
أحد أن يعني بد ال وهذا البلد. أهل حرضة يف عليه العقاب بتوقيع أمر اإلله فإن الجواب
عن ينزل جعله مما الرجل، رضب — اإللهية بالتعليمات عمًال — بخنتي» «آمون كهنة
«باثاو بأن الثالثة للمرة اإلله جانب من التأكيد وهذا املالبس. رسق بأنه ويعرتف عناده
الذين هم ألنهم ومعضديه؛ املتهم أصحاب الحال بطبيعة أقنع قد مجرًما كان مديأمون»

اإلله. أمام «جذبوه»
جعله الذي اإلله عقاب فيه ينفذ كان عندما أرًضا، طرحوه قد أنهم يف نزاع وال
االعرتاف عند شهود بمثابة معه «وكانوا قائًال: السابق البيان ويستمر بالجريمة. يعرتف
عظيم أثر ذا كان عليه العقاب توقيع يف أنفسهم أصحابه اشرتاك أن بد وال بالجريمة.»
وبعد بالرسقة. اعرتافه عىل له األخري املحرض هو ذلك كان وربما مديأمون»، «باثاو عىل
اعرتف قد مديأمون» «باثاو أن الحارضين للقوم اإلله ذكر املجرم عقاب من فرغ أن
(أي الفرعون مالبس بأنها عنها عرب التي املرسوقة البضاعة بإعادة وعد وأنه بجريمته،

تحصل). كانت التي الرضيبة وهو الفرعون مال من
بعد أنه رأينا فقد مديأمون»، «باثاو عقاب نهاية يكن لم واإلخضاع الرضب أن غري
عىل آخر عقابًا ووقع «بنحرور» املسمى «ستنخت» امللك محفة بيت مفتش جاء اإلله نطق
به رمى وإال به اعرتف ما ينقض أال يحلف وجعله نخل، بجريدة جلدة مائة فجلده املتهم

التمساح. إىل
عن هامة ملحة لنا يقدم الورقة وجه من «٢١ ،٢٠» بالسطرين جاء ما أن ويالحظ
بجريمته، مديأمون» «باثاو اعرتف أن بعد حتى — أنه وذلك املرصية، القانونية الرسميات
أنه يمينًا يحلف بأن «أمنمويا» عليه املجني اإلله أمر — املرسوقة القمصان بإعادة ووعد

اآلن. حتى يتسلمها لم
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والواقع رأسه». هز اإلله «أن معنى التأكيد وجه عىل هنا نعرف أن ا جدٍّ املهم لم وإنه
عىل ليحصل اإلله؛ إىل الشاكي فيها يلجأ التي — الصور هذه أمثال من لنا بقي ما أن
عديدين. كهنة أكتاف عىل محموًال محرابًا يمثل قارب تنحرصيف — الوحي بوساطة إجابة
كانت — القارب يف صورته عىل تحتوي التي وهي — لإلله املخصصة الحجرة أن ويالحظ
كانت الستارة أن لإلنسان ويخيل األنظار. عن مختفيًا نفسه التمثال وكان بستارة، مغطاة
تهتز بحيث ما بحيلة ذلك يؤدون كانوا الكهنة وأن بالوحي، النطق يأتي كان عندما تجر
أكتاف عىل وهو بعنف يهتز كان نفسه املقدس القارب أن نفرض هل أو اإلله. رأس

الكهنة؟
وذلك الحالية. أيامنا يف تمثل نجدها إذ الصحيحة هي األخرية الفكرة أن اعتقادي ويف
إىل يأتون وعندما لدفنه، أعناقهم عىل يحملونه أتباعه أن نرى األولياء أحد وفاة عند أنه
ويدخلونها — يزعمون كما منهم الرغم عىل — به يدفعون إليه محببة كانت التي األماكن
وال خاصة، أماكن عند به يقفون أحيانًا نجدهم أو ذلك، يف لهم إرادة ال كأنهم جريًا

ما. ملدة الحركة يستطيعون
الذي اإلله تمثال أن — ذكرناه أو سنذكره مما غريه ومن — املتن هذا من ونفهم
أنه حينئذ واملفروض أيًضا. يتحدث كان بل وحسب، رأسه بهز ليجيب يكن لم يستشار
اإلله أن فرض الذي الكاهن فم من الحال بطبيعة تخرج بالفعل كلمات تسمع كانت
كانت «حتشبسوت» امللكة أن نذكر املناسبة وبهذه فعًال. يمثله كان ذلك وعىل يتقمصه،
فسمع اآللهة، سيد إىل عرشه) عىل الجالس التمثال إىل (املؤدي السلم عند يوًما تترضع
نظام يف البارزة األمور ومن نفسه. اإلله من وحي وهو — العظيم املكان من خارج أمر
لديه يكن لم — يظهر ما عىل — املتهم الشخص أن — إله إىل بااللتجاء العدالة إجراء
مديأمون» «باثاو أن — سبق كما — نجد إذ مذنب! أنه أعلن الذي اإلله معارضة من مانع
قبل خمس محادثات وبينهم بينه جرت وقد مختلفني، عبادة تماثيل ثالثة أمام أُحرض قد
من إله أي نحو العقلية املرصي حالة عىل منريًا ضوءًا يلقي وهذا لص. بأنه يعرتف أن

اآللهة. هذه
يسعى كما — اإلله تضليل مقدوره يف أن يظن كان أنه عىل األحوال شواهد وتدل

الحاكم. أو القايض تضليل يف أحيانًا الفرد
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الوحي عن إسرتاكون

إىل تاريخها ويرجع بالوحي، خاصة الفرعون ذلك عهد من كذلك «إسرتاكون» ولدينا
عليها: جاء ما ترجمة وهاك الرابع».58 «رعمسيس حكم من الرابعة السنة

يف الشهر. من األخري اليوم الزرع، شهر من الرابع الفصل الرابعة، السنة
قائًال: املدينة رب «أمنحتب» امللك «سيوازد» بن «كننا» العامل بلغ اليوم هذا
عندما «بيخال» العامل مسكن بنيت الذي أنا إني الطيب، سيدي يا «ساعدني
أسكن أن يل يسهل لم «مسننا» بن «مرسخمت» العامل فإن تأمل واآلن خرب،
فيه يبِن لم أنه من الرغم عىل معك «قسمه يل: قال الذي هو اإلله إن قائًال: فيه
«حور الجبانة كاتب ذلك كرر ثم (؟) لإلله قائًال تكلم وهكذا قسم».» … معي
صاحبه «كننا» املسكن «أعط اإلله): (أي هو وقال اإلله) (أي له (؟) رشى»
هو قال وهكذا يقسمه.» أن ألحد وليس الفرعون، من بأمٍر ملكه ألنه ثانية؛
خعوي» «عنحور العمال ورئيس موت» «نختم العمال رئيس حرضة يف (اإلله)
«قاحا» رئيسهم مقربة باب يف العمال وكل اإلله، وحاميل «حوري»، والكاتب
الذي األمري بوصفه سيدي الفرعون وبحياة «آمون» «بحياة قائًال: يمينًا وحلف
نصيبي وأحرم جلدة، مائة أجلد أن أستحق فإني ذلك يف رجعت إذا املوت، قوته

الجبانة).» عمال بني توزع التي املقابر (من

الذي األول) أمنحتب (امللك «أمنحتب» اإلله إىل صاحبه فيه يلتجئ سجل املتن وهذا
قانوني حكم عىل ليحصل ج٤) القديمة مرص (راجع وجبانتهم العمال قرية إله يعد كان

النزاع. عليه الذي بالبيت
باسم املعروف املكان يف مسكنه اتخاذ من ظلًما ُمنع أنه «كننا» املدعي لنا أكد وقد
«مرسخمت»، شخصيُدعى وهو عليه املدعى أما بناءه. هو وأعاد هدم الذي بيخال» «بيت
فأكد الجبانة) إله وقتئذ يعد كان الذي األول» «أمنحتب (أي اإلله استشار أنه ادعى فقد
قيل كما «مرسخمت» أن من الرغم عىل هذا «كننا». وبني بينه قسمه كان البيت أن له
بعد «اإلسرتاكون» وجه معظم أن له يؤسف ومما البيت. بناء إعادة يف شأن أي له ليس

.J. E. A. Vol. XII, p. 181 ff راجع: 58
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ما كان إذا نعلم وال ُفقد، قد «مرسخمت» لصالح «أمنحتب» به فاه الذي املزعوم الجواب
املحتمل من فإن حال أية وعىل اإلله، جواب كل أو بعض هو املتن هذا من لنا بقي قد
الجبانة كاتب كرر الكالم من «كننا» فرغ وعندما األخري، هو الصحيح الفرض يكون أن

جوابه. له حققه الذي هو اإلله أمام ادعاه ما أن رشي» «حور
حاملو منهم األشخاص من عدد حرضة ويف «كننا» حرضة يف بالوحي نُطق وقد
هذه يف اإلله قارب حاميل ذكر أن ويالحظ «قاحا». العمال رئيس مقربة باب يف اإلله قارب
«أمنمويا» التجاء كمثل مثله كان «كننا» التجاء أن منه يفهم املقربة مدخل وذكر املناسبة،
الجبانة اخرتق قد املوكب هذا وأن موكب، يف اإلله عبادة تمثال حمل أثناء يف عمل قد
هذا وأن العمال، اجتماع يعني العمال» الناس «كل عبارة أن ذلك إىل يضاف نفسها؛
من األخري اليوم إن إذا ذلك من وبدهي عام. عيد كمناسبة مناسبة يف إال يكون ال االجتماع
يحتفل كان التي األعياد أيام إىل يضاف أن بد ال (أخت) الزرع فصل من الرابع الشهر

األول».59 «أمنحتب باإلله فيها

«تورين»60 ورقة وتصميم الرابع» «رعمسيس مقربة (3-4)

مقربة تصميم «لبسيوس» األثري العالم أمام وضع سنة وثمانني ثالث حوايل منذ
اآلن املحفوظة الربدي أوراق ذخائر بني التصميم هذا عىل عثر وقد «طيبة»، يف ملكية
األرستني عهد من امللوك» «وادي مقابر معظم كانت العهد ذلك وإىل «تورين»، بمتحف
حملة خلَّد الذي املؤلف يف منها عدد تصميمات ونُرش معروفة، والعرشين عرشة التاسعة
أوراق بني عليه عثر الذي التصميم هذا «لبسيوس» فحص وقد مرص. عىل «نابوليون»
أن غري الرابع». «رعمسيس قرب ومقاييس تتفق مقاييسه أن ووجد «تورين»، يف الربدي
تناول وقد دقيقة. تكن لم نفسها املقربة عن متناوله يف كانت التي املفصلة املقاييس
ثم و«مريت»، «شاباس» منهم بالذكر ونخص املقاييس، هذه فحص العلماء بعض بعده
عملها التي املقاييس ضوء عىل بالبحث املوضوع وتناول ١٨٨٤م عام «لبسيوس» عاد
العناية من الرغم عىل النسيان، زوايا يف «تورين» تصميم تُرك العهد ذلك ومنذ «مريت».

..181 p. Ibid راجع: 59

.J. E. A. Vol. IV. p. 130 ff راجع: 60
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هذه به خصت الذي اإلهمال أن عىل آنئذ. امللوك» «أبواب مقابر بها خصت التي العظيمة
املحفوظة الربدي أوراق من العظيم الكنز هذا يشمل الذي اإلهمال، عن يختلف لم الورقة
بعض حديثًا بعضها بنرش قام أن إىل الرعامسة، عهد من ومعظمها «تورين»، متحف يف
«جاردنر» واألستاذ «كارتر» األثريني من كل التصميم هذا بدرس أخريًا قام وقد العلماء،
عاتقه عىل «كارتر» أخذ وقد عرصنا، يف املرصية اللغة علماء أبرز من يعد واألخري مًعا.
عىل الذي املتن أعطى وقد «جاردنر»، األستاذ األصل يف املتن درس كما املقاييس عمل

قبل. من معروفة تكن لم مقاييس عىل يحتوي أنه ووجد خاصة، عناية الورقة ظهر
وهما الورقة وجه منه فقرتني يف املقال كتب الذي «جاردنر» األستاذ فحص وقد
يف التي املعلومات فيها قرن ثالثة فقرة وكتب النقوش، برتجمة عام وجه عىل خاصتان
منها واستخلص األصيل، القرب طبيعة من استنباطها يمكن التي باملعلومات الورقة وجه

هنا. سنورده كما استنباطها أمكنه التي النتائج
«رعمسيس مقربة بتصميم الخاصة «تورين» ورقة من لدينا يبَق لم الورقة: وجه
ونصف وعرشين أربعة وارتفاعه سنتيمرتًا، وثمانني ستة طوله يبلغ صغري جزء إال الرابع»
حوايل األصل يف كانت أنها عىل الورقة وجه عىل الذي التصميم فحص دل وقد سنتيمرت،

ارتفاًعا. سنتيمرتًا وأربعني خمسة وحوايل طوًال، مرت ونصف مرت
بسطح له رمز إذ خاص، بلون الورقة عىل القرب فيه قطع الذي التل جانب مثل وقد
خطوط يف منظمة خرز أسماط شكل عىل التي النقط من عظيم بعدد مغطى اللون بني
يف (التظليل) التهشري تشبه تقليدية طريقة وهذه التوايل. عىل وسوداء حمراء متوازية مائلة
«رعمسيس ملقربة النوع هذا من آخر تصميم عىل «داريس» األثري عثر وقد الحارض. وقتنا
يف أنه غري املرصي»،61 «باملتحف اآلن محفوظة الجريي الحجر من قطعة عىل التاسع»
املتبع لالصطالح موازنة وأحسن التل. جانب تمثيل الرسام يحاول لم األخري التصميم
مقابر جدران عىل املصورة الصيد مناظر يف نشاهده ما هو «تورين» ورقة تصميم يف
آخر أحمر بلون امللطخ األحمر باللون مصورة املنحدرة التالل نجد حيث وغريها، «طيبة»
بهذه الصحراء وتصوير السطح، املتموجة الصحراء لتمثيل أزرق وآخر السابق، من أغمق
اللطخ أما لسيقانها، العنان إرخاء الربية الحيوانات فيها يمكن ملسافة إال يمتد ال الكيفية

.Daressy, Ostraca. Pl. XXXII No. 25, 184 راجع: 61
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الرتكيب، املختلفة الحبيبات أو الصحراء سطح عىل الحىصالذي تمثل أنها فيحتمل امللونة
نفسه.62 الرمل منها يتألف التي

رسم وأما ،Ground–Plan سطحي، تصميم أنه عىل يدل للرسم العام والشكل
— املرصي الرسام حاول وقد األرض، عىل منصوبة األبواب كأن بالرسم رفع فقد األبواب

األخري. من تجنى التي امليزات كل إىل املنظور الرسم بدون يصل أن — كعادته
يماثلها وما العمارنة»، «تل يف «إخناتون» قرص رسوم بحق «لبسيوس» وازن وقد
واملباني البالد وبني هنا املرصية الطريقة بني وقرن املقربة،63 تصميم برسم الرسوم من

الجو. من مرسومة كأنها ترى التي الوسطى العصور مخطوطات يف
يكفي كان فقد رسم، مقياس نسبة حسب عىل رسوم عمل إىل املرصي يطمح ولم
تقريبي تقدير مع الصحيح، بالرتتيب تصميمه يف رسمت قد حجراته تكون أن عنده

الحقيقية. والنسب للصورة
أن مثًال فنجد أبعادها؛ ومعرفة لرشحها املفرسة للمتون ترتك التفاصيل كل وكانت
أنه مع ،W املمر به رسم الذي الحجم بنفس رسم قد «تورين» ورقة تصميم يف Z املمر
بصورة التناسب عدم ويظهر الطول، يف ذراًعا عرش أحد حوايل فرق االثنني بني يوجد
أنهما نجد الرسم ففي ،Z. D. الجانبية والحجرة W. D. الكوة بني قرنا إذا كذلك بارزة
W. D. أن حني عىل أذرع عرش عمقها Z. D. بأن تحدثنا النقوش أن غري تقريبًا، متساويان

وشربين. واحد ذراع عن طولها يزيد ال
مرفوعة رسمها أن ويحتمل التصميم، عىل تظهر لم األبواب ممرات سمك أن ويالحظ
والتصميم «تورين»، تصميم من كل يف األصفر باللون األبواب كل لونت وقد كافيًا. يعد كان
بهذا لونت قد األبواب أن يف نزاع وال التاسع». «رعمسيس ملقربة «داريس» عليه حصل الذي
بابي عدا ما مزاليج بوساطة وتغلق مزدوجة، كلها وكانت الخشب، من كانت ألنها اللون؛
بلون ملون طغراء شكل عىل وهو ،y الحجرة وسط يف التابوت وضع وقد .Z؛ C. & Z. D.
يف األصيل التابوت يزال وال األحمر، للجرانيت تقليًدا باألسود املرقط البني األحمر إىل مائل
اإللهتني بني امللك صورة الغطاء عىل ر ُصوِّ وقد الوردي؛ األحمر الجرانيت من وهو القرب،
مستطيالت ستة التابوت وحول «تورين» ورقة تصميم يف مثل كما و«نفتيس»، «إزيس»

.Davies-Gardiner, Tomb of Amenmhat. Pl. IX p. 31 راجع: 62

.Wresz. Atlas zur, Altagypt. Nos. 3, 73, 74, 75 راجع: 63
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أن املحتمل من إنه «لبسيوس»: عنها قال وقد اآلخر، داخل الواحد أصفر، بلون ملونة
مقابر يف يصادفه لم درج عىل التابوت رفع إن ذلك: بعد قال أنه غري سلم، درج تكون
سلم درج تمثل الصفراء املستطيالت هذه بأن القائل الرأي فإن ذلك ومع امللوك». «أبواب
للوصول يظهر ما عىل أقيم وأنه مؤقتًا، درًجا كان أنه نتخيل أن بد ال ولكن محتمل، أمر
وهذا الخشب، من صنع أنه عىل فيدل باألصفر تلوينه أما امللك. دفن يوم يف التابوت إىل
يف يكن فلم أقدام، ثماني حوايل ارتفاعه يبلغ غطائه بدون التابوت ألن ا؛ جدٍّ معقول حل
كالذي درج بدون الختامية الشعائر إقامة يمكن ال كما مكانها، يف املومية إنزال اإلمكان

التصميم. يف رسم
جاءت كما املختلفة القرب أجزاء لنا تصف التي الدينية الكتابات ذكر إىل نعود واآلن

الورقة. يف
التصميم. عىل Wبحرف معلم املمر هذا الرابع: املمر أو الدهليز

وهذه مغلق.» «بابه التالية: العبارة عليه كتب الذي الباب إىل W. A. الحرفان ويشري
بمزالج. إغالقه يمكن الباب هذا أن أو املقربة إتمام بعد أغلق قد الباب أن إما تعني العبارة
«املمر وهو الباب فوق كله املمر طول عىل كتب الذي املتن إىل W. B. الحرفان ويشري
وقد أشبار، وأربعة أذرع تسع وارتفاعه أذرع، ست وعرضه ذراًعا، ٢٥ وطوله الرابع،

وأنجز». باأللوان وملئ باإلزميل حفر ثم تخطيطيٍّا رسًما رسم
بداية تعلم التي الداخلية الخطوط داخل يف املكتوب املتن إىل W. C. الحرفان ويشري
«مريت»، عمله الذي القرب رسم حسب عىل «لبسيوس» ذلك لنا فرس وقد التابوت. انحدار
إىل X املمر داخل تستمر داخلية خطوط رسمت قد W املمر وسط من أنه يالحظ إذ
التابوت انحدار هو بذلك املقصود إن «لبسيوس»: قال وقد التابوت، حجرة إىل تصل أن

وشرب. أذرع خمس وعرضه مرتًا عرشون طوله انحداًرا W املمر وسط من بالقرب
ذراعان، طولها الحجرة «هذه النص: وهاك الكوة، نقوش إىل W. D. الحرفان ويشري

وشربان.» ذراع وعمقها وشربان، ذراع وعرضها
كل اسم إىل X. B. الحرفان يشري :X بحرف التصميم يف املعلمة االنتظار قاعة
أذرع، تسع طولها االنتظار، «قاعة التايل: املتن منها األعىل الجزء عىل كتب وقد X الحجرة
حفرت ثم تخطيطيٍّا رسًما رسمت وقد أذرع، ثماني وارتفاعها أذرع، ثماني وعرضها

وأنجزت.» باأللوان وملئت باإلزميل
وحدها «تورين» ورقة وجه عىل يوجد ال االستقبال أو االنتظار قاعة اسم أن ويالحظ
من حجرة أول عىل تدل حيث املرصي، املتحف «إسرتاكون» تصميم عىل كذلك يوجد بل
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القرب وهذا التاسع»، «رعمسيس لقرب الداخلية النهاية منها تتألف التي الحجرات ثالث
القرب نهاية أقىص يف تقع فيه التابوت حجرة أن يف الرابع» «رعمسيس قرب عن يختلف
االنتظار»، «قاعة االسم أن يف نزاع وال االنتظار، قاعة عن عمد ذات بقاعة مفصولة وهي
والرعايا الحاشية ورجال امللك ألقارب يمكن الذي املكان عىل الداللة منه الغرض كان

العلية. الفرعون حرضة إىل بالدخول لهم يسمح أن قبل فيها، االنتظار
حجرة مدخل بعد البارز االنحدار بنهاية الخاص املتن إىل X, C الحرفان ويشري
وضع قد يظهر كما املتن وهذا أذرع.» ثالث التابوت انحدار «نهاية املتن: وهاك التابوت،
حسب عىل حفظ قد فيه يكون أن يجب كان الذي املكان ألن وذلك الصحيح؛ مكانه غري يف

.X & Y بني الواقع الباب ألجل املرصي؛ التخطيطي الرسم يف السوابق كل
الذي املتن إىل Y, A الحرفان يشري التصميم: يف Xبحرف املرقومة التابوت حجرة

يظهر. ما عىل االنتظار حجرة باب هو الباب وهذا مغلق.» «بابه وهو: الباب بجانب
جانبها عىل املكتوب الحجرة، كل بوصف الخاص املتن إىل Y, B الحرفان ويشري
وعرضه ذراًعا، عرشة ست طوله (امللك) الواحد فيه يثوي الذي الذهب «بيت وهو: األعىل
وملئ باإلزميل، وحفر تخطيطيٍّا رسًما رسم وقد أذرع، عرش وارتفاعه ذراًعا، عرشة ست
عىل صحة» يف ويسعد يعيش «وأنه بجاللته الخاصة باملعدات جهز وقد وأنجز، باأللوان

(دوات).» السفيل العالم يف الذي املقدس التاسوع مع منها جانب كل
يدفنون كانوا مرص ملوك ألن الدفن؛ حجرة إىل هنا الذهب» «بيت عبارة وتشري
اللون بأن العبارة هذه «كارتر» فرس وقد حولهم. الغالية األشياء وكل حليهم كل ومعهم
سميت ولذلك الحجر؛ لهذه العادي اللون وهو الغامق، األصفر كان للحجرة األسايس
عبارة وتشري الرنان). (األصفر لدينا معروف الذهب عن باألصفر والتعبري الذهب» «بيت
من املصنوعة اآللهة صور إىل يظهر ما عىل السفيل» العالم يف الذي املقدس التاسوع «مع
الخاصني اآللهة صور إىل تشري قد أو امللكية، باملدافن خاصة وهي بالقار املطيل الخشب
سنرى ولكن املقابر، هذه جدران عىل منهم عظيم عدد يرسم الذين وهم امللكية، باملقابر

فيها. لتوضع القرب يف محاريب لها كان اآللهة أن بعد
الرتجمة: وهاك التصميم. يف Y, B إىل يرمز الذي املتن إىل Y, C الحرفان ويشري

وشربان.» ذراًعا ١٣٦ = الذهب بيت حتى األول املمر من مبتدئًا «املجموع
إىل الذهب بيت من «مبتدئًا وهو ،Y, E تحت الذي املتن إىل Y, D الحرفان ويشري
وستني مائة املجموع فيكون أشبار، وثالثة ذارًعا ٢٤ = الداخل أقىص يف التي الخزانة

أشبار.» وخمسة ذراًعا
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ومن التابوت، حجرة حتى القرب مدخل من األبعاد مقدار األوالن املجموعان لنا ويقدِّم
ذراًعا ١٣٦ وهو للقرب الكيل الطول هما البعدان وهذان القرب، نهاية حتى التابوت حجرة

أشبار. وخمسة ذراًعا ١٦٠ = أشبار وثالثة ذراًعا ٢٤ + وشربان
املكتوب املتن إىل Z. A. الحرفان يشري التصميم: يف Zبحرف املرقم الداخيل املمر
الجانب طول عىل املكتوب املتن إىل Z. B. الحرفان ويشري مغلق.» «باب وهو: الباب بجانب
وثالثة ذراًعا عرشة أربع وطوله املجيبة، التماثيل مكان يف الذي «املمر وهو: للممر األعىل
رسم وقد وأصبعان، أشبار وثالثة أذرع خمس وارتفاعه أذرع، خمس وعرضه أشبار

منه.» الجنوبية الجهة وكذلك وأنجز، باأللوان وملئ باإلزميل وحفر تخطيطيٍّا رسًما
الربهنة يمكن ألنه مالئم؛ غري الداخيل Z للممر أعطي الذي االسم أن يف نزاع وال
الصحيحة املجيبة التماثيل فيه تخزن كانت الذي املكان أن عىل صحيحة عملية بطريقة
J. E. A. Vol. 4 p. (راجع املمر جانب عىل اللتني Z. d, Z d d الحجرتني بل املمر يكن لم

.(140-1
«مكان وهو: املمر من الشمالية الكوة عىل كتب الذي املتن إىل Z. C الحرفان ويشري
أشبار، وخمسة واحدة ذراع وارتفاعه أشبار، وأربعة أذرع أربع وطوله اآللهة اسرتاحة

وأصبعان.» أشبار وثالثة ذراع وعمقه
الشمايل الجدارين يف قطعتا قد أنهما Z, CC والكوة هذه، Z. C. الكوة يف ويالحظ
بصور جدرانهما زينت وقد األرض، من مرت نحو ارتفاع عىل الداخيل للممر والجنوبي
و«خنوم» و«أنوب» «تحوت» اآللهة بينهم من مختلفني آلهة عىل تحتوي صغرية محاريب
وزينت كبري، عمق إىل حفرت قد الكوات أن املحاريب فوق ويرى و«بوتو». و«سبك»
يف نزاع وال حصرية. محراب كل يحيل وكان ماء، وطاسات ورغفان حرصصغرية بصور
يدل ذلك فإن الكوات، داخل يف التي بالصور مقرتنًا اإلله» راحة «مكان اسم نعد عندما أنه
مقربة يف عنه ُكشف الذي كاملأوى امللونة، للمحاريب مأوى بمثابة مستعملة كانت أنها عىل
املحاريب هذه أن املحتمل من أنه عىل الثالث». «أمنحتب زوج «تي» امللكة والد «يويا»
يف يوضع الطنف وكان الثمينة، املعادن أو املطيل الخزف من آلهة صور تحوي كانت
أعباء من نفسه يحرر أن امللك استطاعة يف كان الطريقة وبهذه قليلة، قربان مع أعالها
يف الذي النقش إىل Z. d الحرفان ويشري املوت. بعد جددت التي حياته يف الدينية واجباته

وهو: الجانبية الحجرة
وارتفاعها أذرع، ثالث وعرضها أذرع، عرش وطولها اليرسى، اليد عىل التي «الخزانة

أشبار.» وثالثة أذرع ثالث
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تورين. بمتحف بردي ورقة القديم املرصي األصل عن الرابع رعمسيس مقربة تصميم :2 شكل

مخزنًا املستعملة Z. d الحجرة قبل من رأينا كما هي اليرسى اليد عىل التي والخزانة
«مخزن» بمعنى استعملت قد «خزانة» كلمة أن ويالحظ املجيبني، الفرعون لتماثيل

وحسب.
يف التي «الخزانة وهو: Z. e الحجرة نهاية يف الذي النقش إىل Z. e الحرفان ويشري
وارتفاعها أشبار، وثالثة أذرع ثالث وعرضها عرشأذرع، طولها الداخلية القصوى النهاية
أخرى ولقطع األحشاء، ألواني مخزنًا كانت أنها عىل الحجرة نقوشهذه وتدل أذرع.» أربع
الثاني «املمر وهو آخر، اسًما الحجرة هذه يسمي bبحرف املرقوم واملتن املنوع. األثاث من

الذهب.» بيت نهاية يف الذي
النهاية يف مقلوبة كتبت أسطر أربعة عىل فيحتوي ،bبحرف له يرمز الذي املتن أما
عىل تشتمل — قلنا كما — األسطر وهذه املقربة. لتصميم األيمن الجانب من القصوى
نهاية أن له يؤسف ومما إليه. تؤدي التي الثالث والحجر Z املمر عن أخرى إيضاحات

.(2 املقربة تصميم شكل (راجع صعبًا فهمها أصبح وبذلك مفقودة، األسطر هذه
املتن يف باملقاييس الخاص الجزء يدل تورين: ورقة تصميم ظهر عىل الذي املتن
وجه عىل الذي بالتصميم له عالقة ال أن عىل تورين» «ورقة تصميم ظهر عىل الذي
الذين اآلثار علماء كل وكان الزعم، هذا عىل املتن هذا «جاردنر» األستاذ درس وقد الورقة،
بعضحقائق منه استنبط وقد ،(J. E. A. Vol. 4 p. 144 ff) أغفلوه قد الورقة هذه درسوا
التي البحوث من ويفهم أخرى، بمقربة خاصة املتون هذه أن ويحتمل شك. موضع تزال ال
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الخامس»، «رعمسيس عهد يف نحته يف بدئ قرب يوجد أنه امللوك» «وادي مقابر يف عملت
ترقيم حسب عىل ٩ رقم القرب هو وهذا السادس»، «رعمسيس عهد يف فيه العمل وتم
من نعلم ونحن اآلن، حتى مضبوطة بمقاييس تصميم القرب لهذا ينرش ولم «لبسيوس»،
يحتوي التاسع» «رعمسيس قرب وكذلك والسادس، الخامس» «رعمسيس قربي أن جانبنا
الرابع»، «رعمسيس مقربة مثل انتظار بحجرة منها كل تنتهي ممرات، أربعة عىل منها كل
عىل التي واملتون االنتظار. قاعة بعد عمد ذات قاعة لها بأن األخرية عن تختلف أنها غري

الخامس». «رعمسيس قرب بأنه توحي قد بصددها نحن التي الورقة ظهر
ورقة تصميم درس من إليها وصل التي النتائج «جاردنر» األستاذ قرن وأخريًا
هذا أن قبل من املفهوم كان وقد مرضية. نتائج إىل منها ووصل األصيل والقرب «تورين»،
القرب لهذا «كارتر» األثري أخذها التي املقاييس أن بيد البعد. كل الدقة عن بعيد التصميم
خمسة تتفق مقياًسا وعرشين سبعة بني من أنه وجد فقد بعيد؛ حد إىل الزعم هذا تنفي
بسيطة وأخطاؤها بعيد، حد إىل صحيحة وثمانية والورقة، الطبيعة من كل يف منها عرش

أصابع. بضع بمقياس تعد ا جدٍّ
أسباب لذلك توجد وال ظاهر. الورقة يف خطأها أن فنجد الباقية املقاييس أربعة أما

مقبولة.
ويرجع األخري؛ بحثه يف «لبسيوس» إليه وصل ما تتعارضمع املرضية النتيجة وهذه
حجرة مقاييس وبخاصة القرب، أبعاد مقاييس يف تناسب وجود عدم إىل االختالف سبب
عىل «لبسيوس» اعتمد وقد و«مريت» «كارتر» من كل أخذها التي املقاييس وهي التابوت
فيها وقع حسابية أخطاء إىل هذا خاطئ، بعضها أن لوحظ التي وهي «مريت»، مقاييس

نفسه. «لبسيوس»
فيما تحدثنا مناظر: من جدرانها عىل وما الرابع» «رعمسيس مقربة وصف
باملقربة وقرناه «تورين» ورقة يف رسم كما الرابع»، «رعمسيس مقربة تصميم عن سبق

دينية. مناظر من املقربة هذه عىل ما وصف إىل ننتقل واآلن األصلية،
الرئييس الطريق من الغربية الجهة يف الرابع» «رعمسيس قرب يقع القرب: موقع
بعد ُرسقت قد القرب هذا محتويات أن عىل األحوال شواهد وتدل الحايل، الحاجز خارج
املوميات من طائفة أول نقلوا عندما الكهنة ألن وذلك فقط؛ سنني ببضع الفرعون هذا دفن
بكل أخفوه وقد الفرعون، هذا تابوت إال يجدوا لم الثاني» «أمنحتب مقربة إىل الفرعونية

قبل. من جردت قد كانت املومية أن ويحتمل تدين،
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الرابع». «رعمسيس مومية :3 شكل

(Maspero, Guide 1915 p.  64:يأتي ما الفرعون هذا مومية عن «مسربو» ويقول
الذي والتابوت سنتيمرتًا، وستني مرتًا الرابع» «رعمسيس الفرعون مومية طول يبلغ 404)
عنها كشف وقد الرابع» «رعمسيس للفرعون وهو األبيض باللون ملون املومية فيه كانت
هذا أن الجمجمة فحص من وجد وقد الثاني». «أمنحتب مقربة يف ١٨٩٨ سنة «لوريه»
ذلك عن فضًال كان وقد وفاته، عند عاًما خمسني من أكثر العمر من يبلغ كان الفرعون
الجسم وكان وقذاله؛ صدغيه عىل خفيف إطار إال شعره من يتبَق ولم تماًما، الرأس أصلع
بعد عملت تقريبًا مثلثة فتحة القمة عند الرأس عىل ظهر وقد جيدة، حالة يف فحصه عند
الرشيرة، األرواح أو الروح لنزع القديم املرصي يعتقد كما عملت قد أنها شك وال الوفاة،

.The Royal Mammies p. 87 ff & Pls. LIII, LIV, & LVII راجع: 64
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«مرنبتاح» الفرعون مومية يف الظاهرة هذه مثل ونشاهد لتخرج. مرضاملوت سببت التي
.(Maspero Ibid p. 411 (راجع

عام «لوريه» وجدها التي املوميات إحدى هي املومية هذه إن سميث»: «أليت ويقول
بمتحف ١٩٠٥ سنة يونيو ٢٤ يف لفائفها فكت وقد الثاني»، «أمنحتب مقربة يف ١٨٩٨
يف أكفانها لها أعيدت وقد أكفانها، كل من املومية األقدمون اللصوص جرد وقد القاهرة.
لحفظ بسيطة لفائف بعض مع املومية حول وضعت خرق بعض وكانت التالية، األرسة
«رعمسيس اسم كتب وقد الخرق، هذه حول كفن وضع وأخريًا مكانها. يف الخرق هذه
الذي الخشبي التابوت غطاء عىل وكذلك الخارجي، الكفن هذا عىل األسود باملداد الرابع»
ولم تقريبًا أصلع وكان مرت، ١٫٦٠٢ الرابع» «رعمسيس طول وكان املومية. فيه وجدت
عىل عظامه فحص دل وقد والقفا. صدغيه عىل باٍق ضيق إطار إال الشعر من له يبَق
أن غري جيدة حالة يف يزال ال والجسم أكثر. ويحتمل سنة خمسني عن يقل ال عمره أن
اإلنسان بها لريى عدسة إىل ويحتاج تماًما حليًقا وجهه وكان بالجلد. لصقت قد اللفافات

والذقن. الشفتني عىل املحلوق الشعر منابت مكان
الجفن؛ تحت موضوعة صغرية بصلة وجدت انتزعتا قد اللتني العينني من عني كل ويف
فقد اإلنسان. يتصوره كان مما أكثر العملية هذه نجاح كان وقد الحقيقية. العني لتحاكي
وأصبح الجلد، لون مع يتناسق الجفنني وسعت التي األصفر املجففة البصلة لون كان

طبيعيٍّا. الوجه مظهر
العرشين، األرسة عهد يف متبًعا معروًفا تجديًدا الصناعية العني استعمال كان وقد

بعد. فيما متبعة عادة وأصبح
شك ال مما أنه غري املحنط، لفائف فرطحته قد األنف من اللني الجزء أن ويالحظ
هذا عرشة، التاسعة األرسة ملوك أسالفه مثل األنف أقنى كان الرابع» «رعمسيس أن فيه
وكذلك عرشة، الثامنة األرسة ملوك أسنان تشبه التي البارزة العليا أسنانه إىل باإلضافة

عرشة. التاسعة األرسة من الثاني» «سيتي
من بالالتينية نقش كذلك جدرانه عىل وجد وقد البطاملة، عهد يف القرب هذا فتح وقد

… العهد من صورة إىل هذا برسعة؛ خط الروماني اإلمرباطوري العهد
املدخل أعىل يف ويشاهد مائل، سطح ذو قديم سلم القرب هذا مدخل إىل ويوصل
الشمس إله وهو كبش، برأس األوىل الشمس إله صورتا وبداخله الشمس، قرص الرئييس
قرص جانبي عىل وترى ُجَعل، صورة يف املرشقة الشمس إله واألخرى الغروب، عند

له. يتعبدان و«نفتيس» «إزيس» اإللهتان الشمس
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صقر برأس «حرمخيس» لإلله يتعبد الفرعون اليسار عىل األول الدهليز يف ويشاَهد
من تتألف للشمس أنشودة متن ذلك بعد ويأتي األفقني. بني مارة الشمس مثلت وقد
نقش عىل الثاني الدهليز ويحتوي رع» «مديح كتاب وتسمى سطًرا، وأربعني خمسة

«رع». عبادة عن يتحدث طويل
وكتاب اآلخرة»، عالم يف يوجد «ما كتاب من ومتون خرافية صور الثالث الدهليز ويف

امللكية. املقابر يف عادة تصور التي الكتب من وهما الكهوف
تتألف طويلة متونًا جدرانه عىل فيشاهد الرابع الدهليز إىل الزائر ينتقل ذلك بعد
املتوىف يقوله عما تحدثنا الفصول وهذه املوتى، كتاب من ١٢٣–١٢٧ من الفصول منها

والذنوب. الخطايا من نفسه ليربئ «أوزير»؛ أمام الحساب يوم
كرسها وقد الفرعون، فيها يثوي كان التي الدفن حجرة الزائر ذلك بعد ويدخل
إحدى طولها ويبلغ قبل، من ذكرنا كما محتوياتها ونهبوا القديمة األزمان يف اللصوص
تستحق مناظر جدرانها عىل نقش وقد أقدام، تسع وارتفاعها قدم، ونصف قدًما عرشة
البوابات» «كتاب من والثاني األول الفصلني صور األيرس الجدار عىل فنشاهد املالحظة،
األول القسم يف الشمس إله أمام راكًعا امللك صورة األول للفصل إيضاًحا ونجد ومتونها،
اإلله وضعهم الذين الرشيرين أرواح وترى العدالة. رمز له مقدًما السفيل العالم من
إله ثانية نشاهد الثاني الفصل ويف رصيًعا. خر قد بعضهم أن ويشاهد األغالل، يف «آتوم»
العالم من الثاني القسم إىل ثعبان يحرسها التي بالبوابة اآلن مر قد كان الذي الشمس
الذي «أبوفيس» الرشير الثعبان يالحظ عصاه عىل متكئًا «آتوم» اإلله نشاهد وهنا السفيل،

عليه. تليت خاصة بتعاويذ أذى أي إصدار عنه وامتنع قوة، وال له حول ال أصبح
ووضح الحجرة، لهذه اليمنى الجدران عىل نقش الكتاب هذا من الثالث والفصل
وهنا السفيل، العالم من الثالث القسم اآلن دخل قد الشمس قارب أن فنرى بالصور،
وهي ست، منهما كل نصفني إىل بثعبان فصلت إلهة عرشة اثنتي الصور بني من نشاهد
بالفصل ينتهي الشعائر من الجزء وهذا بعده، ما ثم الليل منتصف قبل ساعات ست تمثل
العالم من الرابع القسم إىل انتقل قد الشمس قارب يكون عندما البوابات، كتاب من الرابع

السفيل.
أبراج رسمت جسمها وعىل «نوت»، اإللهة الحجرة هذه سقف عىل مصوًرا ويشاهد

السماء.
ويالحظ السفيل، العالم الشمسيف سياحة نقشعىلجدرانه دهليز الدفن حجرة وبعد
عىل موضوعة الشمس سفينة صورة النهائية الحجرة إىل املؤدي الباب عتب عىل الزائر
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وكريس، رسير، صور األخرية الحجرة جدران عىل نشاهد كما مزدوج. «بولهول» صورة
يف فعًال موجودة كانت كلها األشياء هذه أن ويحتمل العادية، األحشاء وأواني وصندوقني،

الفرعون. دفن وقت الحجرة هذه
مكانًا بعد فيما استعمل ثم عابد، مقصورة املسيحي العهد يف القرب هذا استعمل وقد
هذا نقًشا، ٥٠ حوايل عددها يبلغ املسيحي العهد من نقوًشا نجد ذلك أجل من إليه؛ يحج

الذكر.65 السالفة القديس صورة إىل باإلضافة

الجنازي الرابع» «رعمسيس معبد (4-4)

ورقة يف جاء ولكن الرابع»، «رعمسيس للفرعون جنازي معبد عن اآلن حتى يكشف لم
بيت يسمى (Wilbour Pap. II p. 33) الفرعون هذا باسم جنازي معبد ذكر «فلبور»
بيت يف آمون ستبن رع ماعت «حقا البحري والوجه القبيل الوجه مللك السنني ماليني
«نفرعب» يدعى فرد إدارة تحت كان الورقة هذه يف جاء كما املعبد هذا وضياع آمون».
ذكر الذي املعبد هذا كان وإذا «إيا»، النائب يديرها كان املعبد هذا وضيعة تويف. الذي
«فلبور» ورقة أقسام كل يف فقرات له خصصت الذي وهو الرابع»، «رعمسيس باسم
الزعم هذا عىل فإنه الخامس»، «رعمسيس إىل والحدس بالظنة نسب الذي املعبد هو ليس
هو أو و«كارتر» «كارنرفون» اللورد من كل بقاياه بعض عن كشف الذي املعبد إما يكون
وإىل حابو»، بن «أمنحتب معبد من الشمال يف الواقع وهو بعد، عنه يكشف لم الذي املعبد
األثريان سنني بضع منذ منه بقايا عن كشف قد املعبد وهذا هابو». «مدينة من الجنوب
املتوىف «نفرعب» أما .(Revue d’Egyptologie III p. 99 ff (راجع و«فاري» «روبيشون»
بلدة من القريبة «حارداي» عمدة كان أنه فيحتمل إدارته، تحت الضياع هذه كانت التي
هو كان فربما «فلبور»، ورقة يف ذكر الذي «إيا»، النائب وأما الحالية. فضل» «الشيخ
عن وسنتحدث «نفرعب»، يشغلها كان التي الرئيسية الوظيفة لشغل مؤقتًا عني قد الذي
الخامس». «رعمسيس معبد عن التحدث عند الفرعون هذا معبد عن بها أدىل التي اآلراء
بعضها جاء البالد، أنحاء يف املختلفة اآللهة معابد وهبها الفرعونضياع لهذا كان وقد
وكان الفيوم، يف القاطن «سبك» لإلله أسسها ضياع منها بالذكر نخص «فلبور» ورقة يف

.Weigall Guide p. 196 ff راجع: 65
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يسمى معبد له وجد «سمعه»، بلدة ويف .(Wilbour Ibid p. 126) «سونر» الكاهن يديرها
Wilbour Ibid 141 § 108 (Pleyte Pap. (راجع آمون» مري ماعت «رعمسيس معبد

.(De Turin p. 80)

الرابع» «رعمسيس امللك تماثيل نقل (5-4)

أنه فيها جاء الفرعون هذا تماثيل بعض نقل «تورين»، بمتحف محفوظة ورقة لنا ذكرت
وسبعمائة ثالثون طولها طريق مهدت وكذلك للعمال، القمح لتوريد الرتتيبات عملت قد
وكذلك ذراًعا، ستني أعىل إىل انحدارها وكان ذراًعا، وخمسون خمس وعرضها ذراع،
الخشب ألواح من أذرع ٧ × ٣٠ الروقات مساحة (ويبلغ «روقات» ومائة عرشون صنعت
أي رقق؛ أو نرش، أو رق السامي الفعل من مشتقة أنها يظهر روقات وكلمة وعروقه،
وتغطى األديم، فوق توضع كانت الخشب من عروًقا أن يعني وذلك رفيًعا، أو رقيًقا أصبح

بسهولة). عليها التماثيل سحب ليمكن بألواح

الرابع» «رعمسيس عهد يف االجتماعية والحياة املوظفون (5)

وأرسته (رعمسيسنخت) «آلمون» األعظم الكاهن (1-5)

البنه بعده من امللك مقاليد آلت الحياة مرسح من الثالث» «رعمسيس اختفى أن بعد
«آمون» كهنة فانتهز الحازم، امللك صفة والده من يرث لم الذي الرابع»، «رعمسيس
البالد يف السلطة عىل يستولون وأخذوا الثالث»، «رعمسيس أخالف ضعف فرصة العظام
أن السبيل هذه يف األوىل الخطوة وكانت أيديهم، يف امللك مقاليد جمعوا أن إىل فشيئًا شيئًا
األوىل املرة كانت وهذه «طيبة»، يف «آمون» رياسة كريس عىل الكهنة من أرسة أفراد تربع
االبن. إىل األب من بالوراثة تنتقل الوظيفة هذه فيها نجد التي الكنانة، أرض تاريخ يف

عهد يف نخت» «رعمسيس املسمى «آلمون» األول الكاهن هو األرسة هذه ورئيس
التوايل عىل أوالده من اثنان بعد من سنرى كما خلفه وقد الرابع»، «رعمسيس الفرعون
«حريحور» وامللك الكاهن قبل جاء الذي هو واألخري «أمنحتب»، ثم «نسآمون» وهما

مبارشة.
حياته، تاريخ عن قيمة بمعلومات تمدنا نخت» «رعمسيس لنا تركها التي واآلثار
ويمتاز «الكرنك». خبيئة يف «لجران» عليهما عثر اللذين التمثالني منها بالذكر ونخص
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ذا الفضفاض الرسمي الديني ثوبه مرتديًا مثل فقد شكله؛ ورشاقة صنعه، بدقة أحدهما
الخاص. الغزير املستعار الشعر رأسه وعىل الثنايا،

نخت». «رعمسيس املسمى «آلمون» األعظم الكاهن :4 شكل

ثالوث عليها جلس مائدة عىل يديه يقبضبني وهو راكًعا مثل وقد بعرصالرعامسة،
يعد فإنه السابق من صنعه يف رشاقة أقل أنه من الرغم فعىل الثاني التمثال أما «طيبة».
أصبح وقد الطيبية، النحت فن مدرسة من إلينا وصلت التي املمتازة، النحت قطع أهم من
الذي «تحوت» اإلله هو هنا والقرد — القرد كاهن بتمثال يعرف الكالسيكي التمثال هذا
حجره وعىل القرفصاء، جالًسا الكاهن هذا مثل فقد — القرد صورة يف أحيانًا يمثل كان
يفكر كان وكأنه رسمية، مالبس ويرتدي مستعار شعر رأسه وعىل أمامه، منشورة بردية
قرد كتفه فوق جاثًما ويُرى أمامه. التي الورقة من ذهول بحالة رسه يف صلوات يتلو أو
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الذي هو «تحوت» اإلله أن ذلك ومعنى رأسه، عىل من إليه ينظر الشعر كثيف صغري
صورة بني يوفق أن املثَّال عىل الصعب من كان وقد املعتاد، غري الوضع هذا يف ظهر قد

قبيحة. وال زرية ليست بهيئة الحيوان هذا وصورة الكاهن،
براعته عىل يدل بما الوضع هذا عىل الصورة هذه تمثيل من خرج املثال أن والواقع
اإلنسان أن غري اليشء، بعض رقبته ثنى قد الصورة يف الكاهن أن ويالحظ افتنانه. وقدرة
خلف نصفه وارى قد القرد أن يرى أخرى جهة ومن بثقله، يضايقه لم الحيوان أن يشعر
منه فيحس االزدراء سيما عليه ارتسمت الذي العابس محياه أما املستعار؛ الكاهن شعر
(راجع إنسان وجه عىل مستعار حيوان وجه وضع من يحدث الذي املقبض األثر اإلنسان

.(Maspero, Archeol. Egyptienne p. 232 (1907)
إدارة تحت كانت التي الحفر، مصانع أحد إىل «مسربو» يعزوه الذي التمثال وهذا
لنا يقدم بل وحسب، الفنية الوجهة من أهمية ذا يكن لم (4 الشكل (انظر «آمون» كهنة
أننا والواقع آخر. مصدر أي من تصلنا لم معلومات نخت» «رعمسيس أرسة عن كذلك
يأتي: ما بيده عليها والقابض األكرب الكاهن هذا حجر عىل التي الربدي ورقة عىل نقرأ
آلهة كل كهنة ورئيس جاللة آثار بكل الخاصة األعمال ومدير الحاكم روح أجل «من
«هابو») مدينة معبد (أي امللكي القرص عىل األعظم والرشف امللك أرسار وأمني «طيبة»
املسمى اآللهة ملك رع» «آلمون األول والكاهن «طيبة»، يف «رع» لآللهة الرائني وأعظم
بوليس» «هرمو آلهة كل كهنة ورئيس الرضائب، ومدير القايض، ابن نخت»، «رعمسيس

باستت».» «مري األرضني رب بيت ومدير امللك، أرسار وكاتم
بوليس» «هرمو بلدة هو نخت» «رعمسيس والد رأس مسقط أن نعلم ثم ومن
يمثل نخت» «رعمسيس جعل الذي السبب بوضوح لنا يفرس وهذا الحالية) (األشمونني
يف «آمون» لإلله األكرب الكاهن أصبح الذي وهو بابه، يف الفريد الوضع هذا يف القرد مع
اإلله حماية تحت نفسه فوضع أجداده، إله تقديس يف استمر فقد ذلك ومع «الكرنك»،
كل يف األشمونني بلدة معبودات أعظم ويعد قرد، صورة يف يمثل كان الذي «تحوت»

القديم. املرصي التاريخ عصور
عند الحظوة أصحاب من كان نخت» «رعمسيس والد باستت» «مري أن الجائز ومن
وادي يف بها بعث التي الحملة يف أرسله الرابع» «رعمسيس عهد ويف الثالث»، «رعمسيس
اللوحات حمامات وادي صخور عىل نقش الذي وهو حكمه، من الثانية السنة يف «روآنا»

سبق. فيما عنها تحدثنا التي
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رسه كاتم نصبه قد فيه لوثوقه الفرعون أن العظيم هذا أمر يف النظر يلفت ومما
قاعدة عىل نقش وقد بالقرص، مستمر اتصال عىل جعله مما األرضني؛ يف أمالكه ومدير
ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن حيٍّا، اسمه يجعل الذي األكرب «ابنه املهدي: التمثال هذا
يوجد كان أنه منه نعرف ألننا ال عظيمة؛ أهمية له الصغري املتن وهذا «نسيآمون».» اآللهة
«نسيآمون» أن منه نفهم ألننا كذلك بل وحسب؛ «نسيآمون» يدعى «آلمون» أكرب كاهن
بعده. مبارشة الكرنك يف «آلمون» األكرب الكاهن وظيفة يف نخت» «رعمسيس ورث قد هذا
الذي وهو «أمنحتب»، يدعى أحدهما آخرين ولدين نخت» «رعمسيس أنجب وقد
سلك يف كذلك منخرًطا وكان باستت» «مري واآلخر آلمون، األكرب الكاهن بعد فيما أصبح
الكاب. آللهة األول الكاهن «ستاو» ابنه وتزوج اإلله، والد الكاهن بلقب الكرنك يف الكهانة
أحد وهو «نفررنبت» إن قاال: عندما و«فيل» «فرشنسكي» األثريني من كل أخطأ وقد
«نفررنبت» بنوة ونسبة الرابع». «رعمسيس للفرعون وزيًرا كان نخت» «رعمسيس أبناء
«لفرب» األستاذ املوضوع هذا تناول وقد أساس. أي عىل ترتكز ال نخت» «رعمسيس إىل
ما يوًما األخري يكن ولم نخت» «رعمسيس ابن يكن لم «نفررنبت» أن وأثبت بالبحث،
يوجد كان أنه يمنع ال هذا ولكن امللوك، من لغريه وال الرابع» «رعمسيس للفرعون وزيًرا
غري املرصي، باملتحف املحفوظة «٢٥٢٤٤ رقم «اإلسرتاكون يف ورد كما االسم بهذا وزير
يدعو ما لدينا ليس فإنه ولذلك «آمون»؛ لإلله األكرب الكاهن لقب يحمل لم ذلك مع أنه
عهد يف شائعة كانت التسمية هذه أن وبخاصة سميه، والكاهن الوزير هذا بني الخلط إىل

.(Histoire des Grands Pretres p. 200) العرشين. األرسة
كانت نخت» «رعمسيس األعظم الكاهن أن منها نعلم وثيقة توجد أخرى جهة ومن
كانت لقب وهو «آمون»، حظيات كهنة رئيسة لقب وتحمل (؟) «عزوت» تدعى ابنة له
الكاهن لقب يحمل وكان «أمنمؤيت» يدعى رجًال األوىل تزوجت وقد قبلها. من أمها تحمله
يف «رع» لإلله الرائني أعظم الكاهن يلقب كان نفسه الوقت ويف «آمون»، لإلله الثالث
منظر الكاهن هذا مقربة جدران أحد عىل نقش وقد «موت»، لإللهة األول والكاهن «طيبة»
الفرعون حكم من والعرشين السابعة السنة يف والفضة الذهب من مكافآت يتسلم فيه مثل

الثالث». «رعمسيس
عدة عاش وقد زوجه، والد قبل مات قد هذا «أمنمؤيت» أن حال أية عىل والظاهر
طغراء قربه من آخر جدار عىل منقوًشا وجدنا ألننا هذه؛ مكافأته تسلم أن بعد سنني
امرأته نجد هداياه «أمنمؤيت» يتسلم فيه الذي املنظر من مقربة وعىل الرابع»، «رعمسيس
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األرضويف وعىل السماء يف األرسار ورئيس اإلله والد والكاهن الحاكم لوالدها قربانًا تقدم
غربي يف «آمون» ضيعة يف الثالث» لقرص«رعمسيس العظيم البيت ومدير السفيل، العالم

نخت». «رعمسيس اإلله ملك رع» «آلمون األول والكاهن «طيبة»،
الرابع» «رعمسيس عهد إىل عهده يرجع املنظر هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل

.(Porter and Moss I, p. 144 (راجع أيًضا
أية وعىل أول، كاهنًا العهد هذا يف أصبح نخت» «رعمسيس أن ا جدٍّ املحتمل ومن
وأخالفه. الرابع» «رعمسيس عهد يف كانت العليا الكهانة وظيفة توليته فرتة فإن حال
عىل تدريًجا إليها يصعد أن دون «آلمون» األكرب الكاهن وظيفة تقلد قد أنه الجائز ومن
والد الكاهن وظيفة الكهانة سلك يف ترقيته يف يتعدَّ لم أنه والظاهر املتبع، النظام حسب
(راجع سبق فيما عنهما تحدثنا اللذين موىس» «بتاح ومثل سنب»، رع «منخرب مثل اإلله

ج٥). ج٤، القديمة مرص
أن عىل الكهانة. صفة حاملها عىل تضفي ألن كافية نعلم ما عىل كانت املرتبة وهذه
«طيبة»، كهنة رئيس أصبح أنه يف فقط تنحرص لم كاهن إليها يصل مرتبة أعىل إىل رقيه
رئيس العظيم اللقب كذلك منح بل «طيبة»، يف «رع-أتون» لإلله الرائني أعظم والكاهن
األقوياء «آمون» كهنة رؤساء كمثل ذلك يف مثله فكان البحري، والوجه القبيل الوجه كهنة

عرشة. التاسعة األرسة يف العظام الكهنة وبعض عرشة، الثامنة األرسة عهد يف
أنه والواقع الكبري، األمني لقب يحمل فكان امللكية، الحظوة بكل متمتًعا كان وقد

باستت». «مري والده مثل الفرعون أرسار كاتم كان
العمارة، أعمال مدير لقب يحمل األول «آمون» كهنة أعظم كمثل مثله كان وكذلك
بل وحسب، الكرنك يف «آمون» باإلله الخاصة األعمال يدير يكن لم الوظيفة هذه وبتقلده
يدير روي» و«رومع و«باكنخنسو» موىس» و«بتاح سنب» «حابو أسالفه مثل كذلك كان
بإنجازها. يأمر الفرعون كان مما وتماثيل، ومقابر مباٍن من البالد يف العمارة أعمال كل
يقومون والعرشين، عرشة الثامنة األرستني عهد يف الكهنة املهندسون كان وقد
يف تقام كانت التي للمباني الالزمة األحجار عن للبحث السلسلة جبل إىل البعوث بإرسال
«وادي محاجر الستغالل البعوث إرسال فضل الرابع» «رعمسيس ولكن وغريها. املعابد
(حجر «الشست» حجر من نوع يوجد حيث الحمامات» «بوادي اآلن املعروف وهو روان»،
من الثانية السنة يف قبل من ذكرنا كما للكشف الحملة هذه أرسلت وقد الجميل) بخن
السنة ويف وغريه. «لفرب» يقول كما رأسها عىل الفرعون يذهب ولم الفرعون، هذا حكم
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من اآلخر والبعض الحرب جنود من رجالها بعض عظيمة حقيقية حملة أرسل التالية
الحملة، أثناء يف قضوا الذين ذلك يف بما ٨٣٦٢ حوايل عددها بلغ وقد الفنيني، العمال
«آلمون» األعظم الكاهن — امللك بأمر — رأسها عىل كان وقد رجل. ٩٠٠ عددهم بلغ وقد
أركان مجلس قبل من قلنا كما يساعده كان وقد نخت»، «رعمسيس الفرعون أعمال مدير
مستعدة كانت إنها «بركش»: عنها يقول املشاة من فرقة إمرته تحت قائد يديره حرب

.(Brugsch, Die Aegyptologie p. 231 (راجع املعركة لخوض
فكان بحملة، للقيام مستعد لجيش الالزمة األدوات بكل مجهزة كانت الحملة وهذه
يف املفتنون أما واملعدات، والحكام واألدالء اإلدارة ورجال الخزانة ورجال املرشفون فيها
إدارة تحت رجًال ١٣٠ حوايل عددهم بلغ فقد والنحت، والرسم األحجار وقطع املناجم

و«باكنخنسو». «أمنوىس» وهما: املناجم، مهنديس من اثنني
كتبت لوحة — فرقة رئيس وهو — البارزين الحملة هذه رجال أحد لنا ترك وقد
وسجل نخت» «رعمسيس اسم فيها وذكر الطريق، حافة عىل صخرة أسفل يف باسمه
بعض يف املتن وأن خشنًا نقًشا نقشت قد اللوحة هذه أن من الرغم وعىل حملته. ذكرى
من األول الشهر الثالثة، «السنة وهو: ظاهر مجموعه يف فإنه أخطاء يحتوي األماكن
ابن (؟) «رعمسيس» … العربة قائد ذهب … والعرشون السادس اليوم الثالث، الفصل
األول الكاهن األعمال مدير مع الصحيح املكان من األحجار ألخذ زدت» «مري البيت مدير

نخت».» «رعمسيس اآللهة ملك رع» «آلمون
نجده ال ولكن ومرص، «طيبة» يف بنفوذ «آلمون» األعظم الكاهن هذا يتمتع وكان

العمارة. مهندس وظيفة غري عامة وظيفة أية يشغل
كان أنه القاهرة متحف يف التي «اإلسرتاكون»66 من يستنبط أن «فيل» حاول وقد
اللقب هذا نجد لم أننا كما قط، اللقب هذا يحمل لم نخت» «رعمسيس أن والواقع وزيًرا؛

نخت». «رعمسيس إىل تنسب التي اآلثار من رسمي أثر أي عىل
تماًما، مخرب اآلن وهو النجا» أبو «ذراع تل يف محفوًرا كان األكرب الكاهن هذا وقرب
التاسع «رعمسيس» وزير اغتصبه قد كان أنه منها يظهر بقايا بعض منه وجدت وقد

نخت».67 رع ماعت «نب املسمى

.Weil. Die Veziere p. 114 & p. 171 راجع: 66

.Gardiner & Weigall Topographical Cat. No. 293 راجع: 67
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الوزراء (2-5)

وزيًرا األيام من يوًما يكن لم «آمون» كهنة رئيس نخت» «رعمسيس أن سبق فيما ذكرنا
األرسة. هذه ملوك من لغريه وال الفرعون لهذا

نفررنبت

ذكره جاء وقد «داريس»، عنها كتب «إسرتاكا» عدة عىل وزير بلقب الشخصية هذه ذكرت
من إنه كذلك: ويقال والسادسة، والرابعة الثانية السنة يف الرابع» «رعمسيس عهد يف
والوزير املدينة عمدة لقب يحمل وكان الخامس»،68 «رعمسيس عهد يف كان املحتمل

شك. ذلك يف ولكن كاملعتاد

الصدق مكان يف األرضني رب مقدم خعوي» «أنحور مقربة (3-5)
املدينة69 دير جبانة يف

اآلثار لتدوين مرص يف بها قام التي البعثة أثناء يف املوظف هذا قرب «لبسيوس» وصف
والنوبية. املرصية

وقد ثانية، املدينة70 دير حفائر يف عنه كشف أن إىل مطموًرا بقي القرب هذا أن غري
مع تتفق ال غريبة مناظر فيه وجدت أنه إال النار، بفعل مسودة كلها القرب زخرفة وجدت
ويمكن املقربة، حول دائر كالرشيط متن وجد وقد «لبسيوس»، لنا تركه الذي امللخص
له. املقربة أن املؤكد من فأصبح ولقبه، خغوي» «أنحور اسم وفيه منه كبري جزء قراءة
أن غري «لبسيوس»، وضعه الذي التخطيط مع يتفق أنه ووجد املقربة ترتيب فحص وقد
عثر قد «لبسيوس» وصفه الذي املزار فإن حال أية وعىل تنظيف، إىل يحتاج يزال ال القرب
ملا «لبسيوس» يف جاء كما املزار وصف وهاك والرضيح، الدفن حجرة وكذلك ثانية عليه

بعد. ذلك سنبني كما مًعا واالجتماعية الدينية الوجهتني من األهمية من املقربة لهذه

.Weil. Die Veziere p. 115-116 راجع: 68

.L. D. T. III, p. 292 راجع: 69

.Fouilles de Dier el Medineh (1922–33) pp. 67-8 Plan Ibid Pl. XIV راجع: 70
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البخور مقدًما فهد جلد مرتديًا متموج بشعر املتوىف الداخل يمني عىل يشاهد القاعة:
الصف ترتيب ولكن صفني، يف األول» «أمنحتب امللك لبيت أو عرشة، الثامنة األرسة مللوك

لغًزا. بقي الثاني

5 شكل

تلك يف املرصي الشعب عند مؤلهني كانوا هنا رسموا الذين امللوك هؤالء أن والظاهر
التايل: بالرتتيب صفني يف خعوي» «أنحور مقربة يف مثلوا وقد الفرتة،

حتب». «أعح امللكة (٣) األول). (أحمس رع» بحتي «نب (٢) األول». «أمنحتب (١)
«سات امللك (٧) آمون». «سا امللك (٦) آمون». «سات امللكة (٥) آمون». «مريت امللكة (٤)
(١١) «أحمس». امللكة (١٠) رست». «تاو امللكة (٩) محيت». «حنت امللكة (٨) كامس».

إير». سابا «أوزير الطفل
يمكن ولكن مهشمة، وطغراؤها نفرتاري» «أحمس امللكة (١) الثاني الصف ويف
(٤) رع». خرو «نب امللك (٣) رع». من «بحتي امللك (٢) األسود. بلونها عليها التعرف
رع ماعت «حقا امللك (٧) «وازمس». األمري (٦) رع». «سقنن امللك (٥) «أمنحتب». امللك
وخلفهم وكارع»، «عاخرب امللك (٩) … اسمه مهشم ملك (٨) الرابع). (رعمسيس ستبن»
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«حوي». الرسام :6 شكل

بصورة منصة عىل وجالًسا راكًعا مثل وقد بقلمه، لوحة عىل يخط «حوي» الرسام الكاتب
منقطعة تكون تكاد الرسام هذا صورة أن والواقع و6). 5 الشكل (انظر النظر تلفت
طويل بشعر صور فقد املألوف، حد عن خارجة إنها إذ املرصية، اآلثار كل يف النظري
ذلك إىل يضاف واضحة، بصورة تماًما ظاهر قدمه ومشط وصدغيه، ظهره عىل مسدل
إذا اإلنسان أن إىل هذا واألصفر، األحمر باللونني صور إذ عاديٍّا، يكن لم جلده لون أن
وجد املرصي الفن يف املعتادة الراكعة األخرى والصور الراكعة الصورة هذه بني قرن
لها مماثلة أخرى بصورة الصورة هذه «شيفر» األستاذ قرن وقد بينهما. سحيقة الهوة
«بُمتحف اآلن وهي القرب هذا بجوار عليها عثر الجريي، الحجر من قطعة عىل مرسومة
األصلية، للصورة تخطيطيٍّا رسًما ليست إنها عنها: قال وقد (6 الشكل (انظر برلني»
تحت كانوا الذين العظام املثالني أن والواقع األصلية. الصورة عن منقولة كذلك وليست
املعابد71 أو املقابر يف الجدران عىل الصور يرسمون كانوا الذين هم عادة الرسام إرشاف

.A. Z. Vol. 54. p. 77 راجع: 71
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الحجر من قطع عىل الفنية ألغراضهم فيها يشتغلون كانوا التي وهي طيبة، جبانة يف التي
الظن إىل «شيفر» األستاذ دعا مما تخطيطيٍّا رسًما ترسم كانت الصور هذه ولكن الجريي،
قد الرسام أن وهو آخر حل ثمة ولكن األصل. عن بعيدة وأنها الذاكرة، من صورة بأنها
قد أنه الجائز فمن بقواعد مقيًدا الحالة هذه يف يكن لم وملا عنه، بعيد وهو تصميمه رسم
املقبول، هو الثاني أو األول التفسري أكان سواء حال أية وعىل ذوقه. حسب عىل فيه غري
كما بابه يف فريد األصل وهل واألصل، الصورة عىل بطبيعته متوقف ذلك يف الفصل فإن
متعددة مقابر يف صور نقلت ومنه أمامنا، األصل نجد حيث امللوك مقابر يف الحال هي

للملوك؟
ذوق حسب عىل األصلية للصورة اليشء بعض مغاير التخطيط أن نجد أننا والواقع
«حوي» للرسام الرعامسة عهد من عليه عثر الذي التخطيط القبيل هذا ومن الرسام،
.(6 ،5 الشكل (انظر األصلية الصورة بجوار وضع الذي وهو البحري، الدير من بالقرب
خعوي»، «أنحور قرب وهو اآلن بصدده نحن الذي القرب يف موجودة الصورة وهذه
صورة كل رسم الذي املثال صورة وهي ذكرنا، كما الرابع» «رعمسيس عهد عاشيف الذي
قطعة عىل وجد الذي التخطيط أن نعلم لنا تركه الذي التوقيع ومن القرب، هذا صور من
بني والفرق باسمه، ألنه أيًضا يمثله — القرب هذا بجوار عليها عثر التي — «اإلسرتاكون»
عىل رسم الرسام أن نجد املقربة جدار عىل التي األصلية الصورة يف أنه هو الصورتني
محربة، يف قلمه يغمس وهو يشاهد «اإلسرتاكون» عىل التي الصورة يف أنه حني يف لوحة
التي النسخة يف توجد ال املنضدة أن كذلك ويالحظ حجره، يف ورقة عىل يرسم أو ويكتب
ذي الثوب يف وكذلك جلسته يف األصل عن تغري بعض نالحظ كما «حوي»، عليها يجلس
تصوير يف فرق ويالحظ هذا الشعر، وصف يف وكذلك األصيل الثوب يف توجد ال التي الثنايا
ال املرء إن حتى والتقليد، األصل بني عظيم الفرق أن والواقع الصورتني. كلتا يف القدم
أكد قد توحيدهما أن لوال بعينه واحًدا شخًصا تمثالن ال الصورتني أن يف بحق يشك
وكاتب الوراثي «األمري الجريي: الحجر قطعة عىل املصورة النسخة عىل جاء فقد كتابة،
وبهذا خعوي»، «أنحور قرب يف مثلت التي الصورة االسم هذا تحمل وكذلك «حوي».» امللك
«ربعتي» كلمة أن والواقع حق. املمحو الحرف تكملة يف «لبسيوش» اقرتحه ما يكون
رشف؛ لقب كذلك يستعمل كان أنه غري العهد، ويل عىل العهد هذا يف غالبًا تطلق كانت
كان أنه يبعد وال علية، مكانة يحتل يظهر ما عىل كان «حوي» ألن هنا الحالة هي وهذه

الفريدة. الفنية القطع للفرعون يرسم كان إذ اللقب، بهذا حظي قد
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يف الرابع» و«رعمسيس الثالث» «رعمسيس من كالٍّ عارص قد «حوي» والرسام
وبخاصة وغريها، «طيبة» جبانة يف والتصوير الرسم بأعمال يقوم كان حيث «طيبة»،
من تقديرها يمكن ال املفتن هذا قيمة أن عىل اآلن. بصددها نحن التي العظيمة املقربة
كيفية ومن َوْحِدها. نسيج قلنا كما وهي لنفسه رسمها التي صورته بل املقربة، هذه رسوم
النزعة هذه أن نعلم الرسم يف القدم أخمص إظهار ومن طبعيٍّا، املرسل شعره تصوير
وهذا ا، هامٍّ دوًرا تلعب الطبيعة محاكاة كانت حيث الحديثة، الدولة بداية عهد إىل ترجع
بعض يف األصل عن يشتط وجعله «برلني»، إسرتاكون رسام مكن الذي الحر األسلوب
الطبعي الشعر وهي الصورة يف البارزة األجزاء بإظهار التمسك عن يحيد يجعله لم النقط
قد كانت أم األصل عن منقولة صورة أكانت سواء األصلية، بصورتهما والقدم املرسل
ولكن تغري، قد الوضع أن الصورتني يف يالحظ فإنه حال كل وعىل املخيلة، من رسمت
بعينه. واحد وملفتن واحد مفتن يد من أنهما عىل يدل مما فيهما محفوًظا بقي قد الجوهر
الرابع»72 «تحتمس يدعى ملك آخر إن فنقول: املقربة وصف إتمام إىل هذا بعد نعود

منه. التحقق يمكن ال اسمه القائمة هذه يف أمري ورابع
ُمثل األيرس الجدار وعىل «أوزير». لإلله صورة توجد كانت الخلفي الجدار وعىل
حاكم يا «أوزير» يا األبدية، رب يا لك «التعبد فوقهما: نقش وقد أخته، ومعه واقًفا املتوىف
وأخته أبديٍّا، املرحوم خعوي» «أنحور الصدق مكان يف العمال مقدم «أوزير» لروح الخلود
بيت يف الخادم ومحبوبه وابنه املربأة، «وعبت» اآللهة، ملك رع» «آمون مغنية البيت ربة
«باثري».» وابنه خعوي»، «أنحور وابنه «حورامس»، وابنه املربأ، «قننور» الصدق مكان
وتحتوي أوالدهما، من القربان يتسلمان وزوجه املتوىف يشاهد اليرسى الجهة وعىل
مقدم ««أوزير» يأتي: ما وزوجه الرجل فوق كتب وقد أخرى، وأدوات ومرآة أزهار عىل
اآللهة تماثيل وصانع األبدية» بيت «األفقني يف األعمال ومدير الصدق، مكان يف العمال
«وعبت» آمون ومغنية البيت، ربة وأخته املربأ، خعوي» «أنحور الذهب بيوت يف كلها
الصدق مكان خادم محبوبه ابنه وهي وبناتهما، أبنائهما أسماء ذكرت وأمامهما املربأة
رع»، «رشي وأخته املربأ، «حورامس» الصدق مكان خادم وابنه أبديٍّا، املربأ حور» «قنن
«مرسجرت» وابنته املربأة، محب» «نفرتاري وابنته «تاوحمت»، وابنته (؟) «توي» وابنته

الرابع». «تحتمس أنه عىل تدل األحوال شواهد ولكن خطأ، األصل يف الفرعون هذا لقب كتب 72
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وابنته املربأة، «نبومحب» محبوبته وابنته املربأة «نفرتاري» وأخته … محبوبته … وأخته
املربأة.» إن» «تابدت محبوبته

صورة يف روحان وأمامهما محراب يف وزوجه املتوىف يجلس ذلك من اليسار وعىل
يقدمه «قربان هكذا: تبتدئ عمودية عرشسطًرا أحد من مؤلف متن اليسار وعىل طائرين،
أتباع بحاًرا وللثالثني الغفران، رب و«وننفر» و«ماعت» و«تحوت» و«أنحور» «لرع» امللك
ساحة إىل أدخل ليجعلوني و«سيا» رجو» «حقاوت ولإلله القربان، ألجل و«لحور» «حور»
الذي العظيم (الثعبان «محن» من بالقرب وأصري بحاًرا، الثالثني بني إلًها وأصري الثالثني،

اآلخرة).» عالم يف سياحته يف الشمس إله مع يكون
واسم اسمه فيه ذكر نقش وأمامه قربان مائدة إىل يجلس املتوىف نشاهد ذلك وبعد
آخر نقش وأمامه جالًسا املتوىف اليسار: جهة من ذلك يتلو ثم «حورامس»، وابنه زوجته
خادم ابنه ذلك: قبل ذكرهم يرد لم وممن وألقابهم. أوالده بعض فيه ذكر مهشم بعضه

املربأ. «حونرا» الصدق مكان
وزوجه املتوىف قمح كومة من اليسار جهة من أوًال يظهر هذا من األسفل الصف ويف
««أوزير» التايل: املتن املنظر هذا ويصحب شطأه، أخرج الذي القمح نبات من طفل صورة
«أنحور أبديٍّا األفقني يف األعمال ومدير الغربية، طيبة يف الصدق بيت يف العمال مقدم
محبوبها وابنها املربأة، و«عبت» «حتحور»، من املمدوحة البيت ربة وزوجه املربأ، خعوي»

املربأ.» «أريو» يسمى الذي املرحوم خعوي» «أنحور
املتن ومعه القربان يقدم أبنائهما أحد يشاهد وزوجه املتوىف صورة من اليسار وعىل
الحياة معطي الرابع) (رعمسيس ستبن» رع ماعت «حقا األرضني رب كاهن «ابنه التايل:
وابنه املربأ، «بامحدق» الصدق بيت يف الصاجات حامل … «سيتي» … حرحعب» «آمون

املربأ.» حور» «مني الصدق بيت رسام وابنه املربأ، أمنت» «نب
يقربان: أوالدهما من آخران اثنان وأمامهما وزوجه املتوىف ثانية يجلس اليمني وعىل

البيت ربة وأخته رع»، محب «آمون الصدق مكان خادم ابنه يد من البخور إطالق (١)
«تنرامنت». وابنه املربأة، شنو» «حنت

«وعبت»، البيت ربة وأخته املربأ، خعوي» «أنحور الصدق بيت مقدم «أوزير» (٢)
(؟) … الصدق بيت مقدم والده (؟) «آتي» الصدق بيت مقدم «أوزير» ووالدها
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فيها: وكتب بردية أمامه نرش وقد «؟» قارب عىل املتوىف يجلس ذلك من اليمني وعىل
فصل أول يف بالرشاع السفر يوم يف «العرابة»73 إىل النيل يف السياحة عن الكالم يف فصل
ومعه املربأ خعوي» «أنحور الصدق بيت مقدم «أوزير» وأنه عرش، السابع اليوم الزرع،
محبوبه وابنه «قننا»، ابنه … إقليم يف مكانًا وستعطى املربأة. «وعبت» البيت ربة زوجه
آمون». «نب وابنه «بامحدق»، وابنه «سيتي»، وابنه باحعب»، «آمون وابنه «حورامس»،
مثل باحعب» «آمون املتوىف ابن اسم يف بالنيل «آمون» توحيد املتن هذا يف ويالحظ

العرص. هذا يف «ست» اإلله اسم ظهور يالحظ وكذلك رع»، «آمون
ضيق مخرج وكذلك مقبب، بابه ضيق باب املقببة األوىل الحجرة من الشمال ويف
سقطت قد أنها غري الخشب من خارجة السقف ويف كذلك، مقببة ثانية حجرة إىل يؤدي

األرض. عىل
زوجه اليمنى وعىل اليرسى، الجهة عىل واقًفا املتوىف يشاهد الضيق املدخل وعىل
(الشمس «خربي» اإلله فيه يخاطب متن نقش املتوىف وفوق الداخل، نحو يتجه وكالهما
وفوق لوحة، يده ويف مني» «حورا ابنه يشاهد وخلفه اآلخرين؛ واآللهة الرشوق) عند
الثانية الحجرة داخل ويف صاجات. ومعها محب» «نفري بنتها وخلفها نقش زوجته
ومزين فائقة بعناية ومصنوع اللون زاهي منه تبقى وما مهشًما، الشمس قرص يشاهد
«أحمس السوداء امللكة اليسار وعىل األول» «أمنحتب يشاهد اليمني وعىل فخمة، بزينة
الصورتني وكال اآلخرة74 عالم ويف محنطة أنها عىل للداللة األسود؛ باللون لونت نفرتاري»
املناظر من صفوف ثالثة عىل منهما كل يشتمل الطويالن والجداران برلني،75 يف اآلن

أعىل. إىل أسفل من رتبت أنها يظهر
املتوىف يشاهد اليرسى: الجهة من األسفل الصف الغربي، الجنوبي الجانب
«أوزير التايل: املتن ومعه «سخم» الصولجان املتوىف يد ويف اليمني، عىل جالسني وزوجه
هابو) مدينة (اسم أبديٍّا» «األفقني يف األعمال ومدير الصدق، مكان يف العمال رئيس
(إله «سكرتي» أمام املربأ خعوي» «أنحور الذهب بيت يف كلهم اآللهة تماثيل وصناع
وابنه املربأة، «وعبت» األرضني تيجان رب رع» «آمون ومغنية البيت، ربة وأخته اآلخرة)

ج٣). القديمة مرص املوضوع هذا يف (راجع 73

.(L. D. III, I) راجع: 74

.Berlin. Mus. No. 2060, 2061 راجع: 75
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املتوفينَْي وأمام املربأ.» «قننا» الجميلة األماكن كل يف «بتاح» لإلله املطهر الكاهن محبوبه
والثالث قربانًا، يقدم والثاني البخور، ويطلق ماء قربان يقدم األول أوالدهما: من ثالثة
املربأ، منت» بحتوف «كام وابنه املربأ، خعوي» «أنحور ابنه هي: وأسماؤهم يده، يرفع

سالم. يف املربأ خعوي» «أنحور وابنه
وذكر اسماهما معهما كتب وقد زوجه، ومعه ثانية املتوىف يجلس ذلك من اليمني وعىل
(يف «ألوزير» املصباح «إضاءة التايل: املتن اسمه أمام ونقش «حورامس»، ابنه املتوىف خلف
أمامه نصبت وقد قربان، إناء معه نفسه املتوىف أن هنا ويالحظ أعياده).» ويف وفاته يوم
الشعلة هي وهذه مشتعل، وأعاله حمراء، خطوط فيه أبيض صغري هرم عليها مائدة
يقدمون أبنائهما من ستة وزوجه املتوىف أمام ووقف السابع، الجزء يف عنها تحدثنا التي

… القربان

املربأ. «قننا» كلها الجميلة أماكنه يف «بتاح» لإلله املطهر الكاهن (١)
املربأ. «حورمني» األبد إىل األفقني يف الرسام ابنه (٢)

«أمنمحب». املربأ الصدق مكان خادم ابنه (٣)
املربأ. «حورامس» الصدق مكان خادم ابنه (٤)

«حاييت». الصدق مكان خادمة أخته (٥)
«بوكشوف». الصدق مكان خادم أخوه (٦)

(؟). «باسشمون» األرضني لرب املطهر الكاهن أخوه (٧)
«قحا». الصدق مكان يف (؟) الصاجات حامل أخوه (٨)

اسم كتب وخلفه «سخم» الصولجان يده ويف وزوجه املتوىف يجلس الصف آخر ويف
«تانزمت محبوبتها وابنتها املربأة، «نفرتاري» ابنتها نقش: زوجته اسم وخلف «قننا»، ابنه

رسمديٍّا. املربأة «قوي» وابنتها أمحب»، «تب محبوبتها وابنتها خايت»،
نسبيٍّا طويل نقش خلفه ونقش العود، عىل يرضب عريان خيص أمامهما ويشاهد

املربأ: خعوي» «أنحور الصدق» «بيت عمال كبري «أوزير» من املقرب قاله «ما وهو:
كما اإلله تماثيل أصنع وإني … عظيمة لدرجة محق رجل وإني حاكم إني أقول:

الفرج؟» يف ر صوِّ
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زهرة أمام يديه ورافًعا راكًعا، املتوىف يشاهد اليسار جهة من األوسط76 الصف ويف
املحيط من الخارجة (١) البشنني زهرة يا لك «الصالة إياها: مخاطبًا املقدسة البشنني
املتوىف يشاهد وكذلك (٢) جمالك.» ألنظر إليك آتي إني «رع» أنف يف والتي (نون) األزيل
صدره عىل يديه إحدى منهم وكل راكعني، آوى أوالد برأس آلهة ثالثة أمام الرأس حليق
النقش فوقهم كتب وقد نخن) بأرواح املعروفون اآللهة هم (وهؤالء مرفوعة واألخرى
أرواح يا لوجوهكم الصالة يقول: إلخ. … خعوي) (أنحور «أوزير» يقوله «كالم التايل:
أدخل يجعلونني ليتهم اآلخرة) (عالم «لرستاو» التابعني الغرب) أهل (أول خنتي» «أمنتي
إىل اآلخرة) عالم يف سياحتها يف الشمس يحرس الذي الثعبان (وهو «محي» الثعبان مع
رع» «رشي ابنته اسم وزوجه املتوىف خلف كتب وأخريًا إلخ.» … أعضائي وتربد كهفي،
اإلنسان يصري أن يف فصل األخرض«بنو»: للطائر يتعبد املتوىف ذلك بعد يرى ثم (٣) املربأة
يقبض «أنوبيس» اإلله (٤) … «أوزير» بوساطة ويخرج ويدخل «بنو»، الطائر صورة يف
إعطاء يف «فصل «أنوبيس»: خلف كتب وقد املتوىف، مومية أنف من بالقرب صغري إناء عىل
الخبز ليأكل … الطوافحول عيد يوم يف «سكرتي» اإلله أتباع من ليكون … «أوزير» قلب
الصقر أمام املتوىف (٥) بحريتها من املاء وليرشب الجنة) حقول (أي «يارو» حقول يف

الذهبي.» «حور» لوجه الصالة يقول: الذهبي
األيرس بمخالبه ويقبض بارز لسانه كاألسد، طويل بذيل غريب أرنب صورة (٦)
نقش وقد حمراء، وفاكهتها خرضاء، شجرة تحت عظيًما ثعبانًا بها ويذبح سكني عىل
اإلله هذا ليكون «أبوفيس»؛ فيه الذي املكان عن العدو إبعاد يف «فصل التايل: املتن عليه
مربأ القلب وليصري منكم؛ بالقرب يأتون الذين واآللهة بحارته، مع عيد يف رع) (أي
وزوجه خعوي» «أنحور الغربية: بطيبة الصدق مكان يف العمال رئيس «أوزير» بوساطة

«حورامس».» أبديٍّا) (األفقني يف الكاتب أخوه عمله … «وعبت»
أعالهما عىل وضع وقد اآلخر، فوق الواحد آخران منظران املنظر هذا يمني وعىل
يقف هذا أسفل ويف … «أوزير» بوساطة باألحبولة الخروج يف فصل فوقها: نقش شبكة
العمال مقدم ««أوزير» التايل: املتن ومعه طويل بقضيب ممسك بيضاء مالبس مرتٍد رجل

املربأ.» «خنسو» وابنه املربأ، موت» «نخت الصدق مكان يف

ج٦). القديمة (مرص وتقديسه املعابد يف وظهوره البشنني أصل عن كتب ما راجع 76
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األعىل الصف

بيت أمام وقف وقد طويل، بقضيب ممسًكا بيضاء مالبس مرتديًا املتوىف يشاهد (١)
إلخ … نهاًرا» الخروج يف «فصل التايل: املتن ومعه عليه، أشعتها الشمس ترسل أبيض
الشمس بضوء ليتمتع نهاًرا؛ يخرج أن املتوىف يمكن بتالوته املوتى كتاب من الفصل (وهذا
«وعبت». البيت ربة وزوجه خعوي» أنحور «أوزير بوساطة الليل) أثناء يف قربه إىل يعود ثم
وعند قارب، يف وزوجه املتوىف األعىل القسم يف يجلس قسمني: ُقسم ثاٍن منظر (٢)
السياحة يف «فصل التايل: النقش القارب وأمام املربأ، خعوي» «أنحور ابنه يقف السكان

«… خعوي» «أنحور بوساطة صعوًدا النهر يف
التايل: املتن ومعه كبري، عقد عىل يقبضبفمه كبري جعران يشاهد األسفل الصف ويف
«أنحور الصدق بيت يف العمال مقدم بوساطة تحبها صورة أية يف تصري أن يف فصل «هذا

«… خوي»
األبدية رب ««أوزير» التايل: املتن ومعه «أوزير» إىل «تحوت» اإلله يقوده املتوىف (٣)
وكاتب البالغة رب و«تحوت» الغرب) أهل (أول أمنتي» خنتي «وننفر اآلخرة وحاكم

«لرع».» الصدق
«أنحور الصدق بيت عمال مقدم بوساطة «أوزير» محكمة إىل النزول يف فصل
وبرأني األبدية، ملك «تحوت» يد عىل عدوه من برأني قد «أوزير» «إن املرحوم: خعوي»

العظيمة.» الجبانة يف الغرب من يقرتب عندما يقوله مما عدوه أمام
فقط. األموات قايض مناداة هنا ذكر (٤)

أحمر ماء وسطه يف أسود حوضمستطيل إىل قرد برأس إله يقوده املتوىف يشاهد (٥)
تولد الذي (املكان النار.» جزيرة آللهة «الصالة قائًال: املتوىف ينادي أليف قرد فيه يجلس

يوميٍّا). الشمس فيه
الشمس طلوع عند تصيح — تزال وال — القردة عادة من كان أنه هنا ويالحظ
أواسط غابات يف مالحظتها يمكن الظاهرة وهذه «رع»، باإلله ترحب كأنها غروبها، وعند

اآلن. حتى أفريقيا
امُلحىل الشمس قرص يحمل صقر برأس محالة سفينة نشاهد املنظر هذا وفوق
و«أوزير» و«حور» و«خربي» و«تحوت» «إزيس» اآللهة: ومعه قارب األسفل ويف بصلٍّ،

… العمال مقدم
كل والرابع والثالث والثاني األول اإلقليم (١) السفيل للعالم أقاليم أربعة صورة (٦)

باسمه.

104



عام) ١١٦٨ (حوايل الرابع رعمسيس عهد

اليمني جهة من األسفل الصف الشمالية: الرشقية الجهة

ابنته بناتهما: إحدى اسم اسميهما خلف كتب وقد كريس، عىل املتوفيان يجلس (١)
املربأة. رع» «رشي

كتبتا وقد و«توي»، رع» «رشي وابنته أخته اسم املتوىف اسم خلف كتب وقد (٢)
يقربون ممن صف يأتي وأمامه ابنته) من بدًال (ابنه املؤنث من بدًال املذكر بصيغة
بيت يف الرسام وهو املاء منه يصب إناء يده يف فهد جلد يلبس األول (١) إليه القربان
مكان خادم (٢) يأتي ذلك وبعد «آلمون»، رساًما يعمل الذي املربأ مني» «حورا الصدق
الصدق بيت خادم (٤) املربأ آمون» «نت الصدق بيت خادم (٣) املربأ مني» «قني الصدق
املربأ «حورا» الصدق بيت خادم (٦) «أمنمانت» الصدق بيت خادم (٥) املربأ «حايت»
«حنت البيت ربة وأخته (٨) … اآللهة لكل املرتل املطهر الكاهن خعوي» «مني ابنه (٧)
(١٠) املربأ «نفرحتب» األرضني لرب املطهر الكاهن الصدق مكان خادم (٩) املربأة خنو»
مغنية (١٢) املربأ «نفرحتب» الصدق مكان خادم (١١) املربأة «توي» البيت ربة أخته
ملك «آمون-رع» مغنية أختها (١٣) املربأة شو» «تاحم األرضني تيجان رب رع» «آمون
(١٦) املربأة «تاورت» ابنتها (١٥) املربأة رو» «حنت ابنته (١٤) املربأة «نفرتاري» اآللهة
«تانت «آمون» مغنية (١٨) أبديٍّا املربأة مونست» «تاسز (١٧) تاشن»؟ «تاخت-تم ابنتها

املربأة. «تاحنوت» ابنتها (١٩) املربأة بيس»77
كتب اسميهما وخلف الشمال، عىل طفل ومعهما جالسني املتوفيان يشاَهد ذلك وبعد

باحعبي». و«آمون خعو» و«أنحور و«حورامس» «قننا» أوالده اسم
ثانختت» «عنقت ابنه ابنة يأتي: ما كتب عذراء صورة يف مثل الذي الطفل وفوق
املتوىف وأمام خعوي» «أنحور ابنه ابن وهو: يلعب آخر طفل يشاهد املتوىف حجر وعىل

املربأة. بتاح» «باك ابنه ابنة عذراء: كذلك تقف
املربأة. وعت» «حنت ابنه ابنة طفلة: األرض عىل تجلس وكذلك

أبديٍّا. املربأ «أمننختو» «أوزير» لإللهة األول الكاهن للمتوفني: تقدم قرابني إىل هذا
بيت يف الرسام ابنه املربأ. «قننا» كلها الجميلة األماكن يف «بتاح» لإلله املطهر الكاهن

… لكل التماثيل وصانع الصدق

.Ranke: Die Aegyptischen Personennamen p. 359 راجع: 77
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املربأ، دواو» آمون «مري اآللهة ملك رع» «آمون مغنية البيت ربة أخته (؟) … فصل
املربأة. نرتو» «حنت ابنتها

راحة. يف القلب رسور ربة املربأة «إزيس» ابنتها املربأ، «حورا» ابنها

اليمني من الصف وسط

اإللهات به تمسك كانت الذي النبات (وهو بردي بساق ممسكة «حتحور» اإللهة (١)
… طيبة) يف العدالتني ضيعة سيدة طيبة يف القاطنة «حتحور» خاصة

يخرج الذي الثعبان) (اسم «ساتا» يا لوجهك الصالة … ضخم ثعبان أمام املتوىف (٢)
… «أوزير» لإللهة الوارث هذا األزيل املحيط من

(سفينة السفينة يجرون الذين األربعة آوى أوالد آوى: أوالد من ثالثة أمام املتوىف (٣)
الشمس).

املتن ومعه األنف لفتح آلة أنفه يف ويضع صقر، برأس إله وأمامها املتوىف مومية (٤)
يفتح. فمك إن … الصدق مكان عمال مقدم إلخ … «أوزير» فم فتح يف «فصل التايل:
اإلحياء عىل (عالمة عينيك.» لك وفتح فمك «حور» وفتح … «بتاح» بوساطة فمك وفتح

متبعة). شعرية كانت وهذه املوت بعد ثانية
… «يارو» حقول من الطعام إحضار يف «فصل الروح: رمز أمام يجلس املتوىف (٥)

الجميل.» الغرب عالم إىل الطريق بداية يف فصل
عالم يف حيٍّا املتوىف بقاء منها والغرض املوت بعد للمتوىف تعلم شعائر كانت وهذه

اآلخرة.
هم الذين اآللهة مثل اإلنسان يصري أن يف فصل الغرب. عالمة عىل الذي الصقر (٦)

«أوزير». (اآلخرة) فيها
صاحب املتوىف وهو إنسان رأس عليها جدار من قطعة عىل عثر القرب هذا ومن

.(١٦١٩ (رقم برلني بمتحف اآلن وهي ديني متن بقايا وكذلك املقربة،

املقابر أهم من خعوي» «أنحور مقربة تعد خعوي»: «أنحور مقربة عىل تعليق
صوًرا أمامنا تضع إذ الرابع» «رعمسيس الفرعون عهد يف اآلن حتى عنها كشف التي
الوجهة من الكنانة أرض تاريخ من الغامضة الفرتة تلك يف الحياة نواحي بعض عن
خعوي» «أنحور لنا خلفها التي الرسوم يف فنجد والفنية، والدينية واإلدارية االجتماعية
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عام) ١١٦٨ (حوايل الرابع رعمسيس عهد

التي املناظر كل يف زوجه يصحب فهو بأرسته، املقربة صاحب ارتباط عن صادقة صورة
زوجة بلفظ كلها النقوش يف لنا تذكر ولم بأخته، ويسميها املقربة جدران عىل صورها

قط.
هي: يحملها كان التي واأللقاب

يطلق اسم وهو أبديٍّا»، «األفقني يف األعمال مدير (٢) الصدق. بيت عمال مقدم (١)
«هابو». مدينة معبد عىل

الذين امللوك صور لنا تركت (وقد الذهب، بيوت من كلها امللوك تماثيل وصانع (٣)
املقربة). يف «حوي» املفتن يد عىل تماثيلهم صنعت

مغنية (٢) البيت، ربة (١) التالية: األلقاب تحمل فكانت «وعبت» زوجه أما
«حتحور». اإللهة من املقربة (٣) األرضني، تيجان رب رع» «آمون

«مكان بيت يف الخادم فمنهم بوظيفته، يذكر كان منهم فكل الذكور أوالده أما
الوقت. ذلك يف املدينة دير يف «طيبة» جبانة عىل يطلق اسم وهو الصدق»،

الصدق بيت يف والرسام الرابع» «رعمسيس أي: األرضني رب كاهن منهم وكان
األفقني يف الكاتب والرسام «قننا» كلها الجميلة أماكنه يف «بتاح» اإلله وكاهن «حورمني».

اآللهة. لكل واملرتل والكاهن «حورامس» أبديٍّا
وكان وأخواته، إخوته ذكر كما كاهنة تعمل من منهن وكان بناته ذكرت وكذلك

عظيمة. ودينية فنية وظائف يتقلد معظمهم
ينعت كان فقد اآلخر، البعض عن يتميز كان بعضهم أن أوالده ذكر عند ويالحظ

محبوبته. ابنته أو محبوبه ابنه بأنه
عىل أحدهم يجلس فنشاهده يداعبه، وهو صور قد أحفاده بعض أن ذلك إىل يضاف
العمر من بلغا قد وزوجه خعوي» «أنحور أن عىل يدل مما أمامه، يلعب واآلخر حجره

أرذله.
وإخوته خعوي» «أنحور أوالد يحملها كان التي الوظائف معظم من والظاهر (٢)
هذه معظم كانت إذ الغربية، الجهة يف يسكنون كانوا منهم عظيًما عدًدا أن وأخواته
الكهانة أعمال أو املدينة، دير بجبانة الخاصة اإلدارية األعمال يف إما تنحرص األلقاب

والحرف. الصناعات رب و«بتاح» «آمون» واإلله بامللك الخاصة
يف أوًال فتنحرص املقربة، هذه جدران عىل نشاهدها التي الدينية النقوش أما (٣)
الحاميني يعدان كانا اللذان وهما نفرتاري»، «أحمس وأمه األول» «أمنحتب امللك عبادة
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يف القول فصلنا كما عملهم من قريبة فيها يسكنون قرية ألنفسهم أقاموا الذين للعمال
هذه يف املؤلهني امللوك املقربة هذه مناظر رسم الذي «حوي» املصور لنا مثل وقد ذلك.
تركها التي امللونة الصورة وتدل األول». «أمنحتب أرسة إىل ينسبون الذين وهم الجبانة،
لهما كان ما عىل الفخمة الفنية باأللوان القرب هذا جدران عىل ووالدته «أمنحتب» للملك لنا
صورة إىل باإلضافة هذا برلني؛ بمتحف اآلن محفوظة وهي الشعب، نفوس يف مكانة من
فريدة بصورة نفسه مثل قد إذ املقربة، هذه جدران عىل لنا تركها التي «حوي» املفتن
يرسم وهو الخاصة، الفضفاضوجلسته ولباسه املسدل بشعره الحديث الفنان لنا تمثل
(انظر املرصي الفن يف القرين منقطعة صورة وهي أمامه، صورهم الذين امللوك صور

.(6 ،5 الشكل
كانت و«أوزير» و«بتاح» «آمون» اآللهة عبادة أن عىل كذلك الدينية النقوش وتدل
أوائل يف كان كما األعظم الدولة إله كان «آمون» فاإلله الفرتة، تلك يف السائدة العبادة هي
أما رع». «آمون اسمه وصار اآللهة، أقدم «رع» باإلله وحد وقد عرشة، الثامنة األرسة
مدينة يف طيبة من الغربي القسم يف املمتازين اآللهة من الحال بطبيعة فكان «بتاح» اإلله
مصري إليه يرجع الذي اآلخرة إله «أوزير» اإلله وكان والحرف، الصناعات رب ألنه العمال؛

عامة. الشعب نفوس يف خاصة منزلة وله ملك، أو فرد كل
الرابع»، «رعمسيس عهد يف بارزة جديدة ظاهرة نجد أننا هنا مالحظته تجدر ومما
ألن طبعي أمر وهذا املشهورة؛ قصيدته يف جاء كما «أوزير» بإله النيل إله توحيد وهي
ثم يفيض فإنه النيل وكذلك كالنبات، «ثانية» الحياة إىل عاد ثم مات قد كان «أوزير»

ماؤه.78 غاض إذا يموت ثم النبات يحيا وبه ينخفض
ذلك تفسري ويمكن «حعبي»، النيل بإله كذلك وحد قد «آمون» إله أن الغريب ولكن
وييضء النهار أثناء يف الوجود عالم يف يرشق فهو الشمس، إله يمثل رع» «آمون اإلله بأن

(كتاب صادًقا؛ تعبريًا عنها فعرب عينيه أمام تحدث الحديث املرصي الشاعر الظاهرة هذه لحظ وقد 78

ص٢١). األول الجزء الطيب نفح

م��ن��ه ال��ن��اس ل��ع��ي��ن ي��ب��دو ل��م��ا ول��ب ف��ه��م ذو ال��ن��ي��ل ك��أن
ع��ن��ه ي��س��ت��غ��ن��ون ح��ي��ن وي��م��ض��ي إل��ي��ه ح��اج��ت��ه��م ح��ي��ن ف��ي��أت��ي
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بخريه األرض فيغمر يفيض النيل وكذلك األموات. عالم يف الغرب يف يغيب ثم العالم،
فضًال هذا وهكذا. والخصب الظهور إىل ثانية يعود ثم وتموت، األرض فتجدب ويغيض
تاريخ من الفرتة تلك يف اآلخرين اآللهة كل صفات لنفسه أضاف قد «آمون» اإلله أن عن

البالد.
«رع» اإلله وكيل الواقع يف وهو العدالة، كاتب «تحوت» اإلله اآللهة بني من ذكر وقد

واملواقيت. والبالغة العلوم ورب
وكتاب املوتى كتاب فصول بعض قربه نقوش يف خعوي» «أنحور استعمل وقد
من الخروج فصل وبخاصة امللوك مقابر يف ذلك نشاهد كما البوابات، وكتاب الطريقني
املوت صفة نفسه عن ينفي أن يحب دائًما كان املتوىف أن وذلك النهار، رابعة يف القرب
ليتمكن القرب؛ جدران عىل أو بردية عىل خاصة كتابة يكتب فكان القرب، ظلمات والتزام
وكذلك يريد. عندما ليًال قربه إىل ثانية والعودة الدنيا عالم إىل الخروج من بتالوتها
سياحته يف الشمس إلله عدو أكرب كان الذي «أبوفيس»، الثعبان عىل للقضاء فصًال دوَّن
أن يف يرغب — الديني البالد تاريخ من الفرتة تلك يف — دائًما املتوىف وكان السماوية،
يوميٍّا، الرشق إىل الغرب ومن الغرب إىل الرشق من سياحته الشمسيف إله أتباع أحد يكون

الشعب. لعامة مشاًعا ا حقٍّ أصبح قد أنه غري فقط للملوك الرشف هذا كان وقد
كانت التي «يارو»، حقول من له الطعام إلحضار فصًال كتب قد املتوىف نجد وكذلك
اآللهة مثل ليكون اآلخرة إىل الطريق لتسهيل آخر فصًال كتب كما املأوى، جنة بمثابة
يريدها، صورة بأية يتشكل أن بقراءته يمكنه آخر فصًال دوَّن قد نجده وأخريًا فيها. الذين
يدخل أن ليمكنه (الروح) «بنو» الطائر صورة يف بها يصبح تعويذة يكتب النهاية ويف

أراد. وقت أي يف منه ويخرج قربه إىل
قلبه يسرتد أن بتالوتها املتوىف يمكن تعويذة أو فصل كذلك املقربة هذه يف ولدينا
يأكل وأن أعياده يف «أوزير») من صورة وهو اآلخرة (إله «سكر» اإلله ركاب يف ويسري
ساعات ينىس ال هنا املتوىف نجد ثم بحريتها. ماء من ويرشب «يارو»، حقول تنتجه مما
الدنيا. عالم يف يعمل كان كما اآلخرة عالم يف بالشباك الصيد عن فصًال فيكتب مالهيه،

«العرابة املتوىف مومية زيارة العهد هذا حتى مستعملة بقيت التي املراسيم ومن
ثم املقدس البيت هذا إىل تحج املومية كانت فقد «أوزير»، اإلله قرب فيها التي املدفونة»،
يكتب كان أو فعًال يعمل التقليد هذا كان إذا نعلم وال األخري. مثواها يف تدفن حيث تعود

املكان. هذا غري يف ذلك عن تحدثنا كما الفرتة تلك يف وحسب النقوش يف
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ومكان، زمان كل يف كاملعتاد تقام كانت أنها عىل النقوش فتدل القربان مراسيم أما
نالحظ حال أية وعىل له. كهنة بمثابة وأقاربه املتوىف أوالد هم بها يكلفون الذين وكان
فيها فنجد بعيد، حد إىل ا جدٍّ متينة كانت األرسة أوارص أن هذا خعوي» «أنحور مقربة يف
والد وذكر املتوىف والد ذكر وكذلك إليه، يقربون حوله ملتفني كلهم وأحفاده وإخوته أوالده
هذا أرسة أفراد يف نشاهدها التي القوية األرسية الرابطة هذه أن والواقع وأقاربها. زوجه
عىل تدل كما البالد، إدارة يف عظيمة مكانة ذا كان خعوي» «أنحور بأن أوًال تشعر العظيم،
موطنهم اتخذوا قد يكونوا أن يف غرابة وال واحدة. جهة يف يسكنون يظهر ما عىل كانوا أنهم
منصب يشغل كان األرسة رب أن نعلم عندما وبخاصة «طيبة»، من الغربية الجهة يف
وكان للفرعون، البناء أعمال كل بتنفيذ يقوم كان الذي هو إنه أي الفرعون، أعمال مدير
أقرباؤه كان كما والكاهن، والرسام الكاتب منهم فكان مساعدته، يف أقاربه معظم يستخدم
وكذلك اآللهة، ملك رع» و«آمون األرضني تيجان رب «آمون» لإلله املغنيات النساء من
وظائف يشغلون كانوا أقاربه أن نعلم ثم ومن «ألوزير»، األول الكاهن أقاربه بني من كان
بالضبط نعلم وال «أوزير». مقر املدفونة» «العرابة يف وبخاصة البالد أنحاء يف رئيسية
«طينة»، مقاطعة من أنه عىل تدل األحوال شواهد كانت وإن العظيم، هذا رأس مسقط
اآللهة أحد هو هذا و«أنحور» ييضء». «أنحور ومعناه خعوي» «أنحور اسمه أن وبخاصة
«أوزير». لإلله أول كاهنًا كان أقاربه أحد أن إىل باإلضافة هذا املقاطعة، تلك يف البارزين
كان منها عظيًما عدًدا أن املقربة هذه يف ذكرها جاء التي األسماء يف النظر ويلفت
كما و«رع»، و«مني» و«آمون» «بتاح» مثل املشهورين، اآللهة مع مزجيٍّا تركيبًا مركبًا

«نفرتاري». مثل العهد هذا يف املشهورات امللكات بعض باسم تسمى النساء كانت

«منتو» لإلله األكرب والكاهن الكهنة رئيس «تر» (4-5)

ويقع حريق آثار فيه وتوجد كبري، بعطب أصيب قد أنه غري معروف املوظف هذا قرب إن
يف تقرأ إذ عرش، التاسع القرن أواخر يف كشف قد أنه والظاهر مرعى»، «قرنة بلدة يف

يأتي: ما «فلبور»79 لألثري خطاب
«قرنة يف يوسف بيت خلف آخر قربًا وجدت … ١٨٨٤ سنة مارس ٦ الخميس يوم

الرابع». «رعمسيس عهد يف «منتو» لإلله األكرب للكاهن عمل وقد مرعى»،

.G. E. Wilbour, Travels in Egypt. p. 285 راجع: 79
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كذلك يسمى كان هذا «تر» أن ٢٢٢ رقم تحت و«ويجول» «جاردنر» من كل وذكر
ينرش لم القرب وهذا «طود»،80 يف ال «طيبة» يف وظيفته يؤدي كان وأنه رع»، ماعت «حقا
أحد عىل ًرا مصوَّ منظًرا ديفز» «نينا نرش وأخريًا فيه،81 النائحات إىل فقط أشري ولكن بعد
لهذا نقش وجد وقد هذا يكمل.82 أن يجب قصريًا تعليًقا عليه وعلق القرب هذا جدران
الشهر من الخامس اليوم األوىل «السنة فيه:83 جاء حمامات» «وادي يف العظيم املوظف
مختار «ماعت» بفضل قويٌّ «رع» أن مرص ملك جاللة عهد يف الصيف، فصل من الثالث
الذي اليوم نفس وهو «آمون»، محبوب أنجبه قد «ماعت» سيد «رع» «رع»، بن «آمون»
وصل الذي اليوم (أي «تر».» املسمى «منتو» لإلله األكرب والكاهن الكهنة رئيس فيه وصل

الحمامات). وادي محاجر إىل فيه
اآلن ذكرناه الذي الحمامات، وادي ونقش «ديفز» ذكرها التي املعلومات جمعنا وإذا
العرشين: األرسة عهد يف عاش الذي العظيم املوظف هذا لحياة ملخًصا نضع أن أمكننا
وقد قربه، يف الفرعون هذا طغراء نجد ألننا وذلك الثالث»؛ «رعمسيس عهد يف «تر» عاش
الرابع»، «رعمسيس عهد من األوىل السنة يف «منتو» لإلله األكرب الكاهن وظيفة يشغل كان
هذا أن غري وألقابه؛ باسمه قربه تزيني يف بدأ الثالث» «رعمسيس عهد يف أنه والظاهر
من الشمايل الجدار عىل صوِّرت التي املناظر وتدل اغتصبه، بل عمله من يكن لم القرب

عرشة. الثامنة األرسة نقوش طراز من أنها عىل املمر
األكرب والكاهن اآللهة، كهنة «رئيس التالية: األلقاب يحمل كان حياته نهاية ويف

«طيبة». يف الدين رجال أعظم من كان زمنه يف أنه عىل يدل وهذا ملنتو»،
القرص من هذا «تر» ُكلف الرابع» «رعمسيس حكم من األوىل السنة أيام أواخر ويف
أرسلها التي للحملة تجهيًزا كان أنه املحتمل ومن حمامات»، «وادي إىل ببعث امللكي
عىل قام التي وهي الرابع) رعمسيس عهد (انظر أشهر بثالثة التاريخ هذا بعد الفرعون

.Gardiner & Weigall, Topographical Cat. of private Tombs of Thebes p. 36 راجع: 80

.M. Werbrouck, Les pleureuses dans l’Egypte Ancienne p. 56 راجع: 81

.J. E. A. Vol. XXXII p. 69-70 Pl. XIII راجع: 82

.A. S. XLVIII. p. 151 راجع: 83
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منه ليقيم الفرعون84 انتخبه الذي «نخن»، حجر عن للبحث نخت» «رعمسيس رأسها
مبانيه.

«رعمسيس رأسه عىل قام الذي البعث، مع يذهب لم «تر» أن عىل النقوش وتدل
الرابع». «رعمسيس حكم من الثالثة السنة يف نخت»

ماعت «حقا باسم اسمه غري قد «تر» أن و«ويجول» «جاردنر» من كل ويعتقد
األرسة عهد يف فنجد املرصي، التاريخ عصور كل يف وجدت العادة هذه أن والواقع رع».
بعض استعمل وقد ولقبه. امللك اسم مع تركب كانت املوظفني كبار أسماء أن العرشين
من التحقق الصعب ومن الرابع»، «لرعمسيس الثانية الطغراء اسمهم تأليف يف العظماء

موحدة. كلها كانت للرعامسة الثانية الطغراءات ألن ذلك؛
ثالث يف إال األشخاص أسماء تركيب يف تستعمل فلم الفرعون لهذا األوىل الطغراء أما
يف عليه عثر الذي االسم رع» ماعت و«حقا برخنسو»،86 رع ماعت «حقا وهي: حاالت85

سنجرزامو».87 رع ماعت «حقا وأخريًا «تر»، قرب
املقربة، هذه جدران عىل وجد قد «تر» اسم أن الفحص من ظهر قد أنه والواقع
نقش يف مقرتنني املقربة يف قط يوجدا لم االسمني هذين أن غري رع»، ماعت «حقا واسم
قد «تر» فإن واحد، لشخص اسم هما «تر» واسم رع» ماعت «حقا اسم كان فإذا واحد،
غري عندما الرابع»، «رعمسيس حكم من األخري العهد يف لقبًا ال جديًدا اسًما لنفسه اتخذ
موت بعد إال رع» ماعت «حقا يسمَّ لم «تر» أن نفرض أن ويمكن طغراءيه، الفرعون

فقط. سنوات ست إال يحكم لم الذي الرابع» «رعمسيس
«ملنتو» أوًال كاهنًا والده خلف قد «تر» ابن وهو منتو» «بانب أن عىل النقوش وتدل

«طيبة».88 رب

L. Christophe, La Stèle de l’an III de Ramses IV B. I. F. A. O. Tom. XL VIII p. راجع: 84

.1–38 & Pl. 1
.A. S. XLVII. p. 153 راجع: 85

.Rec. Trav. II, p. 181-182 راجع: 86

.Bruyere Rapport (1934-35) p. 167 fig. 64 & p. 274, fig. 146 راجع: 87

.A. S. XLVIII p. 151–154 راجع: 88
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آمون مري خبشف رعمسسو-آمون رع شحربت رع ماعت ورس

غري عهد إىل بقيت وقد الرابع»، «رعمسيس والده وفاة بعد الخامس» «رعمسيس توىل
باسمه لدينا ما كل فكان اآلخرين، للملوك بالنسبة ا جدٍّ ضئيلة الفرعون هذا آثار بعيد
وقد مدح، عقود فيها جاء ما وكل الغربية، السلسلة صخور يف نقشها التي اللوحة هي
الحكم؛ يف طويًال يعمر لم أنه بيد الرابع» «رعمسيس ابن أنه إىل تشري عبارة فيها ورد
عن سنتحدث كما الرابع» «رعمسيس من اغتصبه قد إنه يقال الذي قربه إىل باإلضافة هذا

بعد. فيما ذلك
من كبري جانب عىل الربدي من إضمامتان الفرعون هذا عرص إىل ينسب أنه والواقع

… معبد أمالك ضد ارتكبت جرائم بعدة االتهام عريضة األوىل عىل ويطلق األهمية،
كل كانت الورقة نهاية ويف نكوي»، «بنعا يدعى كاهنًا فيها األعظم املتهم كان وقد
عمال بعض مع تآمر الذي وهو نخت»، «خنوم يدعى سفينة قائد إىل موجهة االتهامات

«ختوم». معبد محاصيل رسقة عىل «إلفنتني» يف «خنوم» معبد
«بليت» األثريان صورتها بنرش قام وقد قبل، من معروفة كانت الورقة وهذه
األستاذ عليه وعلق بعضها ترجم كما تورين».1 «متحف أوراق ضمن و«رويس»

.Pleyte & Rossi Papyrus de Turin Pls. LI–LX راجع: 1
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الخامس». «رعمسيس مومية :1 شكل

بالخط «جاردنر» األستاذ نرشها كما «بيت»،3 األستاذ بالبحث تناولها وأخريًا «سجلربج»2
ترجمة.4 دون الهرياطيقية عن نقًال الهريوغليفي

.A. Z. 29, 73 ff راجع: 2

.J. E. A. Vol. 10. p. 116 راجع: 3

.Gardiner, Ramesside Administrative Documents p. 173–82 راجع: 4
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١٢٤ رقم «صولت» ورقة يف ما مجموعها يف تشبه الورقة هذه محتويات أن والواقع
وجهت اتهامات سلسلة تشمل واألخرية (١٠٠٥٥ (برقم الربيطاني باملتحف اآلن املحفوظة

واحد.5 فرد إىل
تقريبًا األوىل الوثيقة حوادث فيه وقعت الذي العرص، نفس من الورقة هذه كانت وملا
إىل نصل أن يمكن مًعا فبهما األوىل، ترجمة أتناول أن قبل هنا ترجمتها أضع أن آثرت
األمور أن وكيف العرص، ذلك يف االجتماعية الحالة سوء عن اليشء بعض واضحة صورة
أرسة وقيام الرعامسة دولة سقوط إىل أدى الذي الرسيع التدهور نحو بالبالد سائرة كانت
وبخاصة غموضوإبهام، من فيه ملا عليه نعلق ثم للمتن ترجمة أوًال هنا وسنورد الكهنة،

«رشني»: كتبه ما حسب عىل تهشيم من الورقة أصاب ملا
العمال رئيس ابن إني يقول: «أمننخت» (العامل) (١) األوىل: الصفحة الورقة: وجه
قتل وقد «نفرحتب». أخي للعمال رئيًسا مكانه ونصب والدي مات لقد نفر»؛ «نب
أني من الرغم وعىل بعد) ذكره وسيأتي «بنب» يدعى فرد (القاتل «نفرحتب» العدو
وقتئذ كان الذي محب» «برع إىل والدي خدم من خمسة «بنب» أعطى فقد أخوه (؟)
وعندما مكانه). يكن لم أنه من الرغم عىل والدي مكان وضعه (وقد … (٤) وزيًرا6
وقائمتها مرنبتاح» «سيتي امللك أشياء «بنب» رسقة (؟) بلغت كلهم امللوك دفن جرى
… (٧) الدفن بعد حيازته يف وجدت التي مرنبتاح» «سيتي امللك مخازن (٦) … هي
(٩) الدفن عند أخذها أنه من الرغم عىل الكاتب … (٨) يد وقطعوا7 عربته. غطاء وأخذ
حيازته يف وهي واحدة. أخفى ولكنه منها، أربعة وجدوا وقد لألبواب. (… الخمسة …)
من … (١١) رشكائه وبني بينه وقسمه الجبانة، آلهة تاسوع بخور (ورسق) … (١٠)
عىل (١٢) وجلس نبيذه رسق وكذلك بالفرعون، الخاص قربص) (زيت «انب» زيت
اسم عليه للفرعون واحد وتمثال … (١٣) دفن قد أنه من الرغم عىل الفرعون تابوت
«حتحور»، معبد (؟) يف … (١٤) … رأوا ولكنهم األدبار ولوا وقد مرنبتاح»، «سيتي

.J. E. A. Vol. 15. p. 244 راجع: 5

غري أخيه موت بعد العمال برياسة أحق كان أنه ليظهر «لنفرحتب»؛ أخ أنه هنا «أمننخت» كرر 6

رشاه. الذي «بنب» الوزير عني ذلك من بدًال أنه
املرصية، املصادر يف اليد قطع ذكر يرد ولم نفسه، الفرعون يوقعه كان العقاب من النوع هذا 7

.(Diodorus I. 79 (راجع مرص يف به يعاقب كان أنه «ديدور» ذكر ولكن
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… (١٥) و«بنب» «بتاح» اإلله معبد يف ارتكبه ما حرخبشف» «قن الكاتب أكد وقد
امللوك) (أبواب الخفي املكان يف املختومة األرض حفر وإنه حتب»، «نفر العمال رئيس
وهكذا الفرعون، مكان جوار يف حجًرا أقلب لم إني قائًال: اليمني حلف ذلك ومع (١٦)

قال.
أنها من الرغم عىل دخلها وقد (؟) مقابر ثالث إىل بذهابه الخاصة التهمة (١٧)
لكاتب شيئًا «بنب» أعطى وقد … (١٨) «قننا» العامل مع كان وقد له. تكن لم (؟)

(وأخفاه). فأخذه حرخبشف» «قن
عىل بها ألقى فقد «يمواو»، املرأة ثوب رسقته بسبب إليه املوجهة التهمة (١٩)

(؟). حرمتها وانتهك جدار سطح
أحرض قائًال: «بننوب» بن «نبنفر» العامل سب بأنه إليه املوجهة التهمة (٢٠)

… وهو سماكني. … مع ذاهبًا … (٢١) مصابيح.
هرب ابنه أن يأتي: ما بسبب إليه املوجهة التهمة (١) الورقة: وجه من (٢) صحيفة
إن وقال: معه الوقوف يمكنني ال قائًال: بالسيد يمينًا وحلف البوابني مكان إىل أمامه
وكذلك «قننا»، العامل زوج كانت عندما «توي» املواطنة مع الفاحشة ارتكب «بنب»
«حونرو» باملواطنة زنى وكذلك (٣) «بندوا» عصمة يف وهي «حونرو» باملواطنة زنى
زنى «حونرو» مع زنى أن وبعد ابنه، قال وهكذا «حسيسنبف» عصمة يف كانت عندما

«وبخت». مع ابنه «عابحتي» زنى وكذلك «وبخت»، بأختها
وقد مرنبتاح»، «سيتي مبنى قمة من أحجار قطع العمال بأمره خاصة تهمة (٥)
(٧) األحجار هذه من قربه يف أعمدة خمسة وبنى يوميٍّا قربه إىل (األحجار) (٦) أخذوها
قاطعي رأوا الصحراء يف منه بالقرب يمرون كانوا الذين والناس الفرعون مكان ونهب
أصواتًا، سمعوا وقد الفرعون مبنى قمة عىل يعملون وهم واقفني كانوا عندما األحجار،

قربه. يف بالعمل الخاصة والفئوس الفرعون معاول (٩) رسق وقد
وكاسا «كاسا» «عابحتي» له: يعملون كانوا الذين األحجار بقاطعي (١٠) قائمة
«حاح» بن و«باشد» و«رومع»، (١١) حرخبشف» و«قن و«حارمويا» «رعموىس» بن
و«نخت و«خونسو» (١٢) «بكي» بن «حارمويا» و«نبسمن» مني» و«نخت نخت»، «نب

(رجًال). عرش ستة املجموع و«عانخت» و«وننفر» و«بيوم»، مني»
مقربته. يف وكرسه الكبري، العمل معول برسقته تهمة (١٣)

من الرغم عىل أخي «نفرحتب» العمال رئيس وراء بالجري خاصة تهمة (١٤)
جعلوا وقد أبوابه، وكرس حجًرا وأخذ أمامه أبوابه أوصد وقد رباه، الذي هو أنه
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هذه يف رجال تسعة رضب وقد ليًال. سأقتله قال: ألنه «نفرحتب»؛ يراقبون رجاًال (١٦)
«أمنموىس»، الوزير أمام ضده شكوى حتب» «نفر العمال رئيس قدم وقد (١٧) الليلة
عزله سبب وقد «موىس» أمام (١٨) الوزير ضد شكوى قدم وكذلك عقابًا عليها فوقع
الرسير يف بالعمل العمال بأمره تهمة (١٩) عاقبني. إنه قائًال: الوزارة منصب من
له مالبس يغزلون كانوا نساءهم أن حني يف «آمون» معبد بنائب الخاص املجدول
شهرين لثوره عالًفا «وازموىس» بن «نبنفر» وجعل للنائب؟) أو «بنب» إىل (يشري

به). كلف الذي العمل غري يف استخدمه إنه (أي كاملني
وأقتلك. الصحراء يف سأهاجمك «حاي»: العمال لرئيس بقوله خاصة تهمة (٢١)

[وأنه]. بينهم؟ كان الذي … ب خاصة تهمة (٢٢)
التي امللكية الجبانة غرب يف مقربة سلب إنه (١) األوىل: الصفحة الورقة: ظهر متن
الذي (٣) الرسير منها ورسق مني»، «نخت العامل مقربة يف نزل فقد (٢) لوحة لها

ورسقها. للميت اإلنسان يقدمها التي األشياء نهب وكذلك تحته، كان
سطح إىل ذهب وقد (٥) ليلية حفلة يف العمال باستمرار برضبه خاصة تهمة (٤)

الناس. عىل باألحجار وألقى الجدران
اسمي يسمع الوزير جعلت إذا قائًال: (امللك) بالسيد يمينًا بحلفه خاصة تهمة (٦)
فعل وقد قال. هكذا حجر قاطع ثانية سأصري ولكني وظيفته، من سيعزل فإنه ثانية
فإنه وانظر امللكية. للجبانة يشء أي يرتك وال يرسق الوزير) (أي إنه قائًال: مثله ابنه

بتفاخره. النطق عن طريقة بأي ينقطع ال
وبعد هناك ليس إنه قالوا: وعندما األحجار، لشق كبريًا معوًال برسقته تهمة (٩)

كبري. حجر خلف وتركه أحرضه عنه البحث يف بأكمله شهر (١٠) ميض
بامللك يمينًا وحلف (١٢) أوزة ورسقته تمريع» «حنو مدفن إىل بذهابه تهمة (١١)
خاصة تهمة (١٣) بيته. يف وجدوها ولكنهم حيازتي يف ليست إنها قائًال: بخصوصها
وأرسل فيه.» أدخل لن «إني قائًال: ووالدتي والدي قرب عن باالبتعاد أحلف جعلني بأنه
أرسة من إنسان ألي ينظر فرًدا تدع ال قائًال: القرية يف يصيح بدأ الذي «ياشد» العامل
تحدث. هكذا إلههم «آلمون» قربان إلحضار يذهب عندما (١٦) «نبنفر» العمال رئيس
أحجاًرا يرمي بدأ وقد خافوه … جانب عىل (١٧) قربانًا ليحرضوا الناس ذهب وعندما

القرية. خدام عىل
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بهذه جدير غري السلوك هذا مثل أن يف شك ال (١) الثانية: الصفحة الورقة: ظهر
هو فإنه ذلك ومع (٤) (؟) املجنون كالرجل أنه مع جيدة صحة يف إنه آه (٢) الوظيفة
جعلت لقد تأمل (٦) للفرعون رسالة يحرضوا أال ألجل (٥) الرجال هؤالء قتل الذي

(حياته). حاله عن (٧) يعلم الوزير
وضعت أنها والظاهر الوزير، أمام وضعت تهم سلسلة تشمل الورقة هذه تعليق:
نسخة، مجرد بل األصيل بالخطاب ليس لدينا ما فإن حال أية وعىل خطاب. صيغة يف
من بالقرب ما مكان يف عليها عثر اآلن بصددها نحن التي الورقة أن نتخيل أن بد وال
التي وهي الحديثة، للدولة عهدها يرجع التي العمال مدينة يف املحتمل ومن املدينة» «دير
أن ألجل إما ما مكان يف الورقة املدعي خبأ وقد املدينة. دير وادي قعر يف بقاياها تزال ال

للوزير. نسخة منها أرسل أن بعد أو بعد، فيما نسخها أنه أو ينسخها
باختصار نناقش دعنا «بنب» وهو الربدية، هذه الرئييسيف الشخص أتناول أن وقبل
رئيس ابن «أمننخت» باسمه الورقة أول يف نفسه لنا قدم وقد وأرسته املدعي شخصية
معروفان أخريًا ذكرا اللذان واالسمان «نفرحتب»، العمال رئيس وأخي «نبنفر»، العمال

العرص. ذلك يف الهرياطيقية واملتون الهريوغليفية النقوش يف
«نفرحتب»، العمال لرئيس هو املدينة» «دير جبانة يف الواقع ٢١٦ رقم القرب أن فنعلم
كذلك «نفرحتب»، يسمى كان الذي جده كان كما للعمال رئيًسا «نبنفر» والده كان وقد
عىل وتقع ٦ رقم املقربة يف األكرب و«نفرحتب» «نبنفر» من كل دفن وقد للعمال. رئيًسا
األرسة، هذه نسب شجرة عىل نحصل املقربتني هاتني متون ومن ،٢١٦ املقربة من مقربة

وهي:

رئيس العمال «نفر حتب» + زوجة «يميواو»

رئيس العمال «نفر حتب» + زوجة «وبخت»

رئيس العمال «نبنفر» + زوجة «يـي»

118



الخامس رعمسيس عهد

أن وظاهر العمال. رئيس وظيفة يف والده يخلف كان االبن أن هنا البدهي ومن
كما محب»، «حور عهد يف عاش بأنه هنا ننوه أن ويمكن هنا يهمنا ال األكرب «نفرحتب»
«حور األرضني لرب العمال رئيس يسمى نجده جيث قربان مائدة نقوش من ذلك يفهم
أو الثاني»، «رعمسيس الفرعون عهد يف شأنه عظم قد أنه بد فال «نبنفر» أما محب».
عمال، رئيس األصغر «نفرحتب» أصبح وقت أي يف نعلم وال األقل. عىل منه جزء يف
«إسرتاكون» عىل نقرأ إذ الثاني»، «رعمسيس عهد أواخر يف ذلك كان حال أية عىل ولكن
وقد الوظيفة. هذه يشغل كان أنه الفرعون هذا حكم من والستني السادسة بالسنة مؤرخة
تنرش لم «إسرتاكا» ثالثة عىل دونت التي امللكية، «طيبة» جبانة يوميات يف اسمه صادفنا
الشتاء، فصل من الرابع الشهر الثالثة، السنة من متتابعة تواريخ عىل وتحتوي بعد،8
العمال رئيس ذكر نجد ذلك عن وفضًال الرابعة، السنة حتى والعرشين السابع اليوم
الثالثة السنتني من أنها عىل البحث ويدل املجموعة. نفس من «إسرتاكني» عىل «نفرحتب»
«سبتاح» امللك هو «اإلسرتاكتان» هاتان عهده يف كتبت الذي امللك أن والظاهر والرابعة.
يزال ال «نفرحتب» كان الثاني» «سيتي حكم أوائل ويف «مرنبتاح». للفرعون الثاني الخلف
من األخرية السنة يف تويف قد بد ال ولكنه العمال، رئيس وظيفة ويشغل الحياة قيد عىل
بمتحف ٢٥٥١٥ رقم «إسرتاكون» نقوش يف ذلك عىل الربهان ولدينا الفرعون. هذا حكم
هذه يف ووجوده العمال، رئيس بوصفه «بنب» ذكر جاء «اإلسرتاكون» هذه ويف القاهرة.
التالية. االعتبارات ذلك عىل تدل كما بعد، حيٍّا يكن لم «نفرحتب» أن عىل يدل الوظيفة

جانبني: ُقسموا قد امللكية املقابر يف يشتغلون الذين العمال أن املعلوم من كان فقد
كان ذلك وعىل العمال رئيس تحت جانب كل وكان التوايل، عىل و«األيرس» «األيمن»
كان العمال رئيس أن وجدنا الذكر السالفة «كرنرفون» إسرتاكا ويف رئيس. جانب لكل
األيمن، الجانب رأس عىل كان «نفرحتب» أن النقوش من وظاهر و«حاي»، «نفرحتب»
أن من بعد فيما شاهدناه ملا نظًرا ولكن األيرس. الجانب يقود «حاي» كان حني يف
مفر فال األيرس الجانب عىل دائًما كان وأنه «بنب»،9 مع للعمال رئيًسا ظهر قد «حاي»

«كرنرفون». اللورد حيازة يف كانت 8

.A. S. XXVII p. 196 راجع: 9
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قد «نفرحتب» أن أخرى بعبارة أو األيمن، الجانب يف حدث قد التغري بأن الفرض من
«نفرحتب» من لكل زميًال لهذا فكان وظيفته، يف بقي «حاي» أن حني يف «بنب» خلفه
ولدينا الثاني». «سيتي حكم من الخامس العام إىل التغيري هذا يعزى أن ويمكن و«بنب».
الفرعون حكم من الخامسة بالسنة مؤرخة ٤٩٨٨٧ رقم القاهرة بمتحف «إسرتاكون»
محتوياتها وتدل الثاني»، «سيتي ضد وجهت شتائم بعض موضوعها ويتناول يتم، لم
عىل جاءت التي الخامسة السنة إن أي الحياة، قيد عىل يزال ال كان الفرعون هذا أن عىل
الوثيقة، هذه يف ذكر قد و«حاي» «بنب» من كل كان وملا حكمه. إىل تعزى «اإلسرتاكون»
من الخامسة السنة يف األقل عىل العمال رياسة توىل قد «بنب» أن الظاهر من يصبح فإنه

الثاني». «سيتي حكم
عنه األخرى معلوماتنا فإن بصدده، نحن الذي املتن مؤلف «أمننخت» جهة من أما
نضع أن أمكن بوساطته الذي وهو املدينة، بدير ٢١٦ رقم القرب ففي الشك. حولها يحوم
رجال خمسة عليها مثل صورة توجد «نفرحتب»، أرسة يف العمال لرؤساء نسب شجرة
ثم األصغر، «نفرحتب» هو الخمسة هؤالء بني من واألول و«أنوب»،10 «ألوزير» يتعبدون
األكرب «نفرحتب» وخلف األكرب. «نفرحتب» جده هو والثالث «نبنفر»، والده بعده يأتي
الكاتب نفس نزاع بال وهو حرخبشف» «قن املسمى الصدق مكان يف امللكي الكاتب نشاهد
للشخص التابعة النقوش أن له يؤسف ومما مرتني. ورقتنا يف االسم نفس يحمل الذي
«… «أمن الصدق مكان خادم محبوبه أخوه هو منها تبقى ما وكل بعضها، هشم قد األخري
الصدق» مكان بيت «خدام بلقب ينعتون الذين األشخاص، أن جانبنا من نعلم ونحن
الضمري أن عن وفضًال امللكية،11 «طيبة» جبانة يف يشتغلون الذين العمال الحقيقة يف هم
حرخبشف»، «قن الكاتب إىل ال املقربة صاحب إىل هنا يشري أن يجوز محبوبه» «أخيه يف
وإذا املقربة. صاحب األصغر «نفرحتب» به وأعني الصورة، عىل مثل شخص أول وهو
تكملة يربر ذلك فإن األصغر»، «نفرحتب أخو هو األخري الشخص اعتبار يف حق عىل كنا

بصدده. نحن الذي «بأمننخت» موحًدا يكون وبذلك «نخت»، (أمن) االسم

.Rapport sur les fouilles de Dier el Medineh (1923-4) راجع: 10

.Revue de l’Egypte Ancienne II, p. 200–209 راجع: 11
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أصبح أنه أكدنا الذي «بنب»، العمال رئيس موضوع فحص نتناول أن يمكننا واآلن
نشري أن بد وال تقدير. أكثر عىل الثاني» «سيتي عهد من الخامسة السنة يف للعمال رئيًسا
الطريقة من نفهم ولكن نبحثها، التي الورقة يف العمال رئيس لقب يمنح لم أنه إىل هنا
بيشء توحيده يمكن ذلك وعىل لهم، فعليٍّا رئيًسا كان أنه العمال يف يترصف بها التي
وفضًال استعرضناها. التي األخرى املصادر يف اللقب هذا يحمل الذي بالرجل التأكيد من
رئيًسا فعينه رشوة الوزير أعطى قد أنه (٣-٤ ،١) الورقة وجه متن من يظهر ذلك عن
فقد الوظيفة هذه يف الحق صاحب كان «أمننخت» ألن الحال؛ بطبيعة حق بغري للعمال
للوزير شكواه وجه قد «أمننخت» أن املحتمل ومن العمال. رؤساء أرسة يف عضًوا كان
«بنب» أن عىل األحول شواهد وتدل الحقيقي. املدعي ويعطيها وظيفته من «بنب» ليعزل
السنة منذ الوظيفة هذه يف اسمه ظهر وقد بسيط، عامل بوظيفة حياته مجال بدأ قد
القاهرة «إسرتاكون» يف جاء كما الثاني»، «رعمسيس حكم عهد من والستني السادسة
ما قراءة يمكن ال الوثيقة وهذه أيًضا. «وعبت» زوجه اسم فيها ذكر التي ٢٥٢٣٧ رقم
وجه عىل نقول أن يمكننا أنه غري املقصودة، النقطة عىل التعرف بها يمكن لدرجة عليها
ذكر أن غري يمينًا، يحلفان ذلك وبعد أمًرا يتسلمان «وعبت» وزوجه «بنب» إن التأكيد:
نفس يحمل الذي العمال برئيس «بنب» العامل اسم توحيد عىل يساعد إذ مهم «وعبت»
ومعه «بنب» الصدق مكان يف فرعون عمال رئيس بوصفه ذكره جاء قد واألخري االسم،
«دير يف عنها كشف نقوش عليها الحجر من قطعة عىل «عابحتي» وابنها «وعبت» زوجه
وبذلك اآلن ندرسها التي الورقة ظهر عىل «عابحتي» وابنه «بنب» ذكر جاء وقد املدينة»،12

كاآلتي: نسبهم يكون

«بنب» تزّوج من «وعبت»

«عابحتي»

.Rapport sur les fouilles de Dier El Medineh. Ibid p. 52 راجع: 12
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الذي القرب وهو األرسة، بهذه الخاصة املقربة عىل التعرف عىل يساعدنا النسب وهذا
والنقوش لنا،13 ذكره «فيدمان» أن غري ينرش لم وهو املدينة» «دير يف ٢١١ رقم يحمل
يضيف ذلك أن عن فضًال هذا سبق، فيما املذكورين وابنها زوجة وجود تؤكد فيه التي

التالية: النسب سلسلة نستنبط ذلك وعىل لألرسة، آخرين أعضاء لنا

«كاسا» تزّوج من «س»

«نفر خمنوحب رع» تزّوج: «بيي»

«بنب» = تزّوج: «وعبت»

«…  نفرت»(االسم مهشم) «رشي رع» (؟)«حمت شو»«يي»«عابحتي»

البنتالبنتالبنتالبنتالبنتاالبن

كانت إنها أي البيت؛ ربة لقب تحمل التي «يي» االبنة لدينا البنات هؤالء بني ومن
رقم القرب يف التي الصورة يف علينا مرت التي بالسيدة موحدة نزاع بال وهي متزوجة امرأة
وليس «بنب» ربيب التأكيد وجه عىل بعد فيما أصبح الذي «كاسا»، زوج بوصفها ٢١١

االسم. نفس يحمل الذي حفيده
قليل كان يظهر ما عىل العلم هذا فإن «نفرسنت»، املسمى «بنب» والد عن أما
منه وجد ما كل أن عىل البحث دل وقد امللكية، الجبانة عمال أسماء بني االستعمال
عهد يف عاش وقد الصدق»، مكان «خادم لقب يحمل كان الذي الرجل هذا باسم موحد

الثاني». «رعمسيس
لإللهة قدمها الربيطاني باملتحف محفوظتان لوحتان له فلدينا نفسه «بنب» أما
مكان خادم بوصفه «عابحتي» ابنه ذكر جاء وقد املدينة،14 دير جبانة إلهة «مرسجرت»
أوالد له كان أنه يمنع ال هذا أن غري تضارب، األخرى األسماء يف يوجد ولكن الصدق،

.Proc. Soc. Bib. Arch. Vol. VIII p. 226 b راجع: 13

.Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae etc. Brit Museum V. pl. 42 & VII pl. 28 راجع: 14
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كما كبرية ذرية لهم كان العمال أن علمنا إذا وبخاصة قبل، من ذكر من غري آخرون
خعوي». «أنحور أرسة يف قبل من شاهدنا

عن السابقة املعلومات كل جمعنا أن بعد نفسه «بنب» شخص إىل نعود واآلن
بالقاهرة «إسرتاكون» عىل «حاي» العمال رئيس زميله مع أو وحده مذكوًرا فنجده أرسته
ولدينا الثاني». «سيتي الفرعون حكم من الخامسة السنة من أنها ويحتمل (J. 49887)

اسمه. عليها ذكر «سبتاح» امللك عهد من أخرى «إسرتاكون»
«تورين» ورقة أي اآلن، نفحصها التي والوثيقة «بنب»، نهاية عن شيئًا نعرف وال
من تكن لم امللكية الجبانة أهل إليه يوجهها التي التهم أن عىل تدل الذكر، السالفة
— كان بسببها عليه وقع الذي العقاب فإن صدقها قد الوزير كان وإذا بمكان. الخطورة
أنه املحتمل ومن ذلك، فيه حدث الذي التاريخ عن معلومات لدينا وليس صارًما، — بد ال
نسمع حكمه يف الثانية السنة يف إذ رع»، ستبن سخعنرع «سبتاح الفرعون عهد يف وقع قد
من مؤرخة وثائق لدينا ليس أنه األسف جد له يؤسف ومما «بنب». اسم عن األخرية للمرة
«رعمسيس عهد من العرشين األرسة من األوىل السنني أو عرشة التاسعة األرسة عهد أواخر
وهما عرشة، والخامسة عرشة الثانية بالسنة املؤرختني «اإلسرتاكني» أن والظاهر الثالث».
ويف الثالث»، «رعمسيس الفرعون إىل عهدهما يرجع الفرعون اسم فيهما يذكر لم اللتان
بد وال العمال. رئيس بوظيفة و«نخمموت» «حاي» من كل ذكر الوثيقتني هاتني من كل
بعد الصدق مكان يف العمال رئيس وظيفة يف «بنب» خلف الذي هو هذا «نخمموت» أن
نحن التي الوثيقة يف ذكروا الذين الوزراء، عن معلومات من لدينا وما يظهر. ما عىل موته
نهاية إىل بقليل ذلك بعد أو «سبتاح» الفرعون عهد إىل مبهمة بطريقة يشري اآلن بصددها
ال أنه غري وزيران، (١٢٤ رقم «صولت» (ورقة وثيقتنا يف ذكر قد أنه والواقع «بنب».
هما الوزيران وهذان شكواه. «أمننخت» له قدم الذي بالوزير منهما واحد توحيد يمكن
بني الوزارة يتقلد كان «أمنموىس» أن نعلم جانبنا من ونحن محب»، و«برع «أمنموىس»
«بانحيس» كان السنة هذه (ويف ذلك، بعد أو «مرنبتاح» الفرعون عهد من الثامنة السنة

.(٢٥٥٠٤ رقم «اإلسرتاكون» ذلك عىل يدل كما وزيًرا
عهد من الخامسة السنة يف كان الذكر السالف «نفرحتب» العمال رئيس وموت
نحن التي الورقة يف فعًال ذكر قد كان محب» «برع ألن تقدير؛ أكثر عىل الثاني» «سيتي

«نفرحتب». موت بمناسبة بصددها
شكوى قدم «بنب» أن لنا تذكر التي الفقرة كذلك الوثيقة هذه يف بالغة أهمية له ومما
وظيفته من «أمنموىس» عزل الذي وهو «ميس»، يدعى لشخص «أمنموىس» الوزير ضد
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من فإنه امللك، بعد البالد يف األوىل الشخصية يعد الوزير كان وملا الشكوى. لتلك نتيجة
عرشة. التاسعة األرسة أواخر ملوك أحد كان «أمنموىس» عزل الذي وهو «ميس» أن املحقق
أن غري الثاني»، «رعمسيس عىل أطلق لقب هو االسم هذا أن البعض زعم ولقد
عن هنا أوردناه الذي البحث بعد الثاني» «رعمسيس عىل تاريخيٍّا ينطبق ال الزعم هذا
قدم قد «نفرحتب» العمال رئيس أن رصاحة ذكر قد أنه ذلك إىل يضاف «بنب»، أرسة
وقعت قد األحداث هذه أن من يقني عىل أصبحنا ذلك وعىل «أمنموىس»، للوزير شكوى
مات قد بد ال كان «نفرحتب» أن نعرف شاهدنا كما أننا وذلك الثاني»، «سيتي عهد قبل
«أمنموىس» أن عىل تدل براهني لدينا ليس إذ «مرنبتاح»؛ الفرعون وبعد حكمه خالل يف
«مرنبتاح» عهدي بني ملكني بوجود نعلم واآلن «مرنبتاح». عهد أواخر قبل وزيًرا كان
أن نعلم الفرعونني هذين بني ومن األول»، و«سبتاح «أمنموىس» وهما الثاني»، و«سيتي
وعىل له، لقبًا أو له مصغًرا «ميس» اسم يكون أن يمكن اسًما يحمل يكن لم «سبتاح»
أية وعىل «أمنموىس»، الفرعون عىل يدل لقبًا كان «ميس» اسم أن نخمن أن يمكن ذلك
لقبه أن عن فضًال هذا وثيقتنا، حوادث عن بعيًدا كان الثاني» «رعمسيس أن نعلم حال
يعرف ولم طغراء يف يكتب يكن لم اللقب وهذا ج٦). القديمة مرص (راجع «سىس» كان
التنابذ طريق من عليه أطلق قد كان أنه عىل يدل مما العادة، جرت كما ملك، بمخصص
القديمة مرص (راجع للملك. مغتصبًا كان «أمنمس» أن جانبنا من نعلم ونحن باأللقاب.

الخلف. احرتام موضع ذكراه تكن لم ذلك وعىل ج٧)
يف الوزارة لقب يحمل يزال ال كان أنه فقط عنه فنعلم محب» «برع الوزير أما
عن نبحث أن أردنا وإذا .(Cairo. Ostr. 25515 (راجع الثاني» «سبتاح الفرعون عهد
رئيس وظيفة من «بنب» عزل الذي هو أنه ا جدٍّ ويحتمل محب»، «برع خلف الذي الوزير
أواخر يف التأكيد وجه عىل عاش وزيًرا أمامنا نجد فال امللكية، «طيبة» جبانة يف عمال
بنفس وزراء عدة «فيل» األثري لنا ذكر وقد «حورا»، الوزير إال عرشة التاسعة األرسة
Weil, Die Veziere (راجع واحًدا شخًصا كلهم يكونوا أن الجائز من بأن ورصح االسم،
يحدد أن أمكنه واحدة حالة يف ولكن .(des Pharaonennreiches p. 109–111, 113
إىل نضيف أن ويمكننا الثالث» «رعمسيس عهد وهو هذا «حورا»، فيه عاش الذي العهد
(راجع «لبسيوس» األثري ذكره ما حسب عىل «ستنخت» الفرعون عهد يف عاش أنه ذلك
العرشين، األرسة باكورة يف عاش «حورا» أن عىل يدل وهذا .(L. D. Texte III p. 224
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Pap. Turin (راجع «تورين» ورق من «فيل» األثري استخلصها التي األخرى والرباهني
ذكر تشمل الورقة أن عن فضًال هذا التاريخ، هذا مع تتعارض ال .(P. R. XLVII p. 10 f
قدمها شكوى هي «تورين» ورقة من سبق فيما املقتبسة والفقرة «بنب». العمال رئيس
رجال أمام الثالث» «رعمسيس عهد من والعرشين التاسعة السنة يف «بنعانوقت» العامل
محتوياتها من كان وقد امللكية، الطيبية الجبانة يف األمور زمام عىل القابضني اإلدارة
النقطة ترى «ولكنك فيه: جاء الثاني» «رعمسيس قرب من بالقرب حدثت أحجار رسقة
إن له: قيل عندما أحجار منه نزعت الذي املكان بهذا الخاصة «حورا» للوزير الهامة
ليست الفقرة هذه إن ا حقٍّ منه.» أحجاًرا يأخذون رجاًال جعل والذي «بنب» العمال رئيس
الوزير عهد من قضية إىل هنا املدعي فيها يشري يظهر ما عىل أنه غري املعنى واضحة
االقتباس وهذا معارصان. فهما ذلك وعىل مًعا، ذكرا وقد «بنب»، العمال ورئيس «حورا»
امللكي القرب من األحجار هذه نقل أن قرر قد «حورا» الوزير يكن لم إذا يعقل يكاد ال
املحاكمة أثناء يف وقع قد هنا إليه املشار الحادث أن املحتمل ومن املحرمة. األمور من كان
«أمننخت» له قدم الذي هو «حورا» يكون الحالة هذه ويف «بنب» مع جرت التي النهائية،
«حورا» الوزير أن عىل «تورين» ورقة من املقتبسة الفقرة يف جاء ما يدل وال الشكوى،
ذلك إىل يضاف الثالث»، «رعمسيس حكم من والعرشين التاسعة السنة حتى عائًشا كان
حكم من األوىل السنة يف املؤرخة بعض«اإلسرتاكا» يف اسمه ذكر جاء قد «حورا» الوزير أن
«رعمسيس عهد يكون أن يمكن ال إنه «رشني»: األستاذ ويقول باسمه. يَُسمَّ لم فرعون
«رعمسيس عهد نهاية يف كان أنه إىل اإلنسان يميل ولكن وغريها، خطية ألسباب الرابع»

املبارشين. أسالفه أحد أو الثالث»
من كثرية وثائق من واضح وهذا الفرقة، عمال يدعون «بنب» مرءسو كان وقد
امللوك أبواب مقابر يف األحجار قطع يف يشتغلون كانوا العمال وهؤالء «طيبة» جبانة
من السابع السطر يف جاء ما حسب وعىل امللكية. طيبة جبانة يف أي الحريم، وأبواب
الوزير عاقبه عندما «بنب»، أن نعلم بصددها نحن التي الورقة ظهر من األوىل الصفحة
تعيينه عىل سيحصل بأنه هدد «نفرحتب» إليه وجهها التي التهمة بسبب «أمنموىس»

وظيفته. من سيعزل الوزير وأن أحجار قاطع بوصفه ثانية
«بنب» ابن هو أنه ويحتمل «عابحتي»، هم وثيقتنا يف ذكروا الذين والعمال
مرتني ذكر وقد و«نختمني»، «بننوب» بن و«بننفر» «وازمس» بن و«بننفر» و«عانخت»
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أنهما (ويحتمل «بكي» بن و«حورمويا» و«حورمويا» و«رومع» و«نيسمني» و«نبنخت»
بن و«كاسا» و«كاسا» حرخبشف» و«قن و«قننا»؛ و«خنسو»، و«حسيسنبف» واحد)
أبواب «إسرتاكا» يف وخاصة أخرى، وثائق يف ذكرها جاء األسماء هذه ومعظم «رعموىس».
قصرية. مدًدا إال يحكموا لم الذين عرشة التاسعة األرسة ملوك عهد إىل ترجع وكلها امللوك
تؤكد كذلك إنها بل وحسب، العمال أسماء ذكر يف أهميتها تنحرص ال «اإلسرتاكا» وهذه
ذكر فمثًال اآلن؛ نفحصها التي «صولت» ورقة يف «بنب» ضد املوجهة التهم بعض لنا
املرصي باملتحف وهما ،٢٥٥٢١ رقم «اإلسرتاكون» ويف ،٢٥٥١٩ رقم «اإلسرتاكون» يف
مما «بنب» ثور بإطعام مكلًفا كان ألنه ما؛ بعمل يقم لم «وازمس» بن «بننفر» أن
من كل يف العمال من عظيم عدد ذكر جاء وكذلك ورقتنا، يف جاءت التي التهمة يثبت
يف عملهم وأهملوا «بنب»، لحساب يعملون كانوا و٢٥٥٢١ ٢٥٥١٧ رقم «اإلسرتاكون»
من يكن لم الخاص بعمله بالقيام العمال مرءوسيه «بنب» تكليف أن عىل امللكي، القرب
يلفت ومما آلخر. وقت من العمل هذا مثل «حاي» زميله يرتكب كان إذ الكبرية، الجرائم
بل وحسب، إدارته تحت كانوا الذين األيمن الجانب عمال يستعمل لم «بنب» أن النظر
و«قن-حر-خبشف»، و«حسيسنبف» بننوب» بن «نبنفر كذلك الخاص عمله يف استخدم

«حاي». العمال رئيس ألوامر وخاضعني األيرس الجانب لعمال تابعني كانوا الذين
ضد «أمننخت» وجهها التي التهم بعض صحة عىل نربهن أن يمكننا سبق ومما

«بنب».
أيًضا. مربراتها لها كان منها كبريًا جزءًا أو األخرى التهم أن نفرض أن يجب واآلن
عىل لسنا أننا إىل باإلضافة هذا وأرسته، «بنب» مصري نعلم لم أننا له يؤسف ومما
الذي بالقرب موحد القرب هذا أن أو املدينة، بدير ٢١٢ املقربة يف فعًال دفن قد أنه من يقني
Pap. Salt. (راجع اآلن عنها نتحدث التي بالورقة ذلك ذكر جاء كما لنفسه، بعناية جهزه
خاوية األرض تحت حجرة هو ٢١١ رقم املقربة من تبقى ما كل أن والواقع .(Rec. 2, 6
املياه بفعل شديد عطب أصابها قد وبعضمناظر خشنة، بصورة ملونة بعضنقوش بها
فإن النقوش، هذه يف «بنب» يحملها التي األلقاب من حكمنا وإذا املقربة. إىل ترسبت التي
ولكن بسيًطا، عامًال يزال ال «بنب» كان عندما أقيم قد كان األقل عىل منه جزءًا أو القرب
أن بد فال قربه يف الحجر من عمد أربعة أقام «بنب» أن أيدينا يف التي الورقة يف نقرأ عندما
اختفت قد وأنها الدفن، حجرة فوق عادة يبنى الذي املزار يف كانت العمد هذه أن نفرض
عمال رئيس أصبح أن بعد «بنب» وأن ،٢١١ رقم املقربة يف الحال هي كما الوجود من
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كان وإذا املدينة، دير جبانة من آخر جزء يف فخامة أكثر آخر إقامة وبدأ القديم قربه ترك
فال أزيلت قد أنها أو بعد عنها يكشف لم املقربة هذه فإن الصحيح، هو الثاني الفرض

اآلن. عليها التعرف يمكن
الذي البدائي، األسلوب بني غريبًا بينًا اختالًفا يجد هذه «صولت» ورقة عىل واملطلع
الذي الشاكي أن هنا يالحظ ولكن به، دونت الذي الجميل الخط وبني الورقة به ألفت
يف ذلك يشاهد كما بصعوبة إال يكتب أن استطاعته يف يكن لم بسيط عامل مجرد كان
وقد محرتف. كاتب إىل شكواه كتابة أمر وكل قد يكون أن املحتمل فمن ذلك وعىل أيامنا،
الذين وهم امللكية، بالجبانة الخاصني العمال قرية يف املحرتفني هؤالء من عظيم عدد كان
كما إذن املحتمل ومن ذلك، وغري والحسابات القانونية والوثائق الوصيات يكتبون كانوا
املسئول هو كان ولذلك للكاتب؛ التهم أمىل الذي هو الشاكي أن القرى يف عندنا الحال هي
التواريخ، يف الرتتيب وعدم أخطاء من فيه بما الشكوى به كتبت الذي الساذج األسلوب عن

تبديل. أو تغيري دون حرفيٍّا عليه يمىل ما كتب قد الكاتب أن بد وال
لألشياء النقط من كثري يف مطابقة صورة يجد الوثيقة هذه قارئ أن القول وخالصة
ورسقة الخاصة أعماله يف عماله يستعمل العمال فرئيس اآلن؛ ظهرانينا بني تحدث التي
نجد وكذلك عهدنا، يف منتًرشا نجده مما وغريها املباني يف تستعمل التي واملواد العمل آالت
وهتك فاشيًا، الكاذبة األيمان عقد كان كما أطنابها ضاربة املوظفني كبار بني الرشوة

الجهات. من كثري يف ملحوًظا املقابر ونهب مكان، كل يف باديًا والزنا األعراض
دلت كلها صحت إذا «بنب»، العمال لرئيس وجهت التي التهم فإن حال أية وعىل
أن القول فضول من وليس البالد. يف الحكم أداة وتفكك واالستهتار الفساد منتهى عىل
الجبانة يف العمال رئيس إىل «أمننخت» وجهها التي التهم واضحة بصورة هنا نستعرض

إليها: فاستمع بالتطويل موضوعها عن تحدثنا أن بعد «بنب»، املسمى امللكية

وظيفته. واغتصب «نفرحتب» العمال رئيس «بنب» قتل (١)
حيازته. يف ضبطت وقد مرنبتاح» «سيتي امللك قرب أمتعة «بنب» رسق (٢)

الجريمة. يف رشكائه مع وقسمه الجبانة، يف الذين اآللهة تاسوع بخور «بنب» رسق (٣)
أنه من الرغم عىل الفرعون تابوت عىل وجلس ونبيذه الفرعون زيت «بنب» رسق (٤)

فيه. دفن
تلك أثناء يف الجريمة يف رشكائه مع وُرئِي مرنبتاح» «سيتي للفرعون تمثاًال رسق (٥)

الرسقة.
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األماكن عىل وتعدى «بتاح»، اإلله ومعبد «حتحور» اإللهة معبد حرمة انتهك (٦)
الجبانة. يف املختومة

له. تكن لم مقابر ثالثة عىل آخر مع تعديه (٧)
جدار. سطح عىل عرضها وهتك امرأة مالبس رسقة (٨)

أشياء. إحضار عىل وإجباره «بننفر» العامل عىل تعديه (٩)
املواطنة مع الفحشاء وارتكابه مع العمل يطيق ال أصبح الذي ابنه عىل تعديه (١٠)
ثم وثالثة متزوجة أخرى مع الزنا ارتكابه ثم «قننا» العامل زوجة كانت التي «توي»،

«وبخت». املرأة مع اإلثم هذا ابنه ارتكب وقد وخامسة، رابعة
ونهب عليها واستوىل مرنبتاح»، «سيتي مقربة أعىل من األحجار بقطع «بنب» أمر (١١)
املعاول رسق وكذلك الصحراء، يف بالقرب مروا الذين املارة عليه وشهد الفرعون، مقربة

الفرعون. يملكها كان التي والفئوس
الذي هو أنه من الرغم عىل «أمننخت»، أخي «نفرحتب» العمال رئيس مطاردة (١٢)
هدده ألنه «نفرحتب»؛ حرسعىل أقيم وقد بحجر، كرسه ولكنه أمامه بابه أوصد وقد رباه

ليًال. رجال ثمانية رضب وكذلك ليًال، بالقتل
املالبس يغزلن نساءهم جعل كما املعبد، لوكيل مجدول رسير بصنع العمال أمره (١٣)

له.
وقتله. الصحراء يف بمهاجمته «حاي» العمال رئيس زميله تهديد (١٤)

معه. كانت التي والهدايا رسيره ورسقة آمون»، «نخت املتوىف العامل قرب إىل ذهابه (١٥)

باألحجار. املارة وقذفه السطح عىل وطلوعه ليلية حفلة يف باستمرار العمال رضبه (١٦)
فإنه وإال وظيفته من سيعزله ألنه ثانية؛ يسمعه الوزير يدع أال بالفرعون حلفه (١٧)
يف شيئًا يرتك ال وأنه بالرسقة ورماه ابنه ذلك بمثل تحدث وقد أحجار، قاطع سيصبح

الرتهات. هذه بمثل النطق عن ينقطع لم وهكذا امللكية، الجبانة
بيته. يف وجد ذلك وبعد يأخذه لم بأنه يمينًا وحلفه األحجار لشق معوًال رسقته (١٨)

يقول: أن عىل وإجباره والده، مزار عن يبتعد بأن يمني حلف عىل الشاكي إجباره (١٩)
«بننفر»، العمال رئيس بأرسة االتصال من القرية أهل تحذير عىل عمل وكذلك أدخله.» «لن
عىل األحجار يلقي كان وقد ربهم. «آمون» لإلله قربان إلحضار منهم واحد يذهب عندما

يظهر. ما عىل ألوامره يخضعوا لم الذين القرية خدم كل

يف مجنونًا كان ولكنه مظهره، يف سليًما كان الرجل هذا بأن املدعي يحدثنا وأخريًا
أمره. واقع
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عىل تدل فإنها صح وإذا العمال، لرئيس وجهت قد التهم هذه الثانية: الوثيقة
قبل من ذكرت كما أخرى15 ورقة ولدينا قلنا، كما بالحكم واستهتار العقل يف خبل
ثالثة إىل موجهة تحتويها التي التهم أن يف إال عنها تختلف وال اآلن، بحثناها للتي مماثلة
الورقة هذه أن والظاهر «بنعنقت». الكاهن هو فيها األول واملجرم مختلفني أشخاص
تهم عىل تحتوي وثائق قائمة .(J. E. A. Vol. 10, p. 117) بيت» «أرك األستاذ يقول كما
أن عىل األحوال شواهد وتدل بالتفصيل. وصفت منها وثيقة وكل مختلفني أشخاص ضد
«خنوم»؛ اإلله معبد محفوظات من جزءًا تؤلف كانت الورقة هذه يف وصفت التي الوثائق
مجرد الربدية هذه أكانت وسواء رصاحة، ذلك عىل ينص لم وإن كاهن يد يف كانت ألنها
جزءًا لتؤلف وضعت قد فإنها الذكر، السالفة «صولت» ورقة مثل أنها أم للسجل قائمة

الحقيقة. عىل يدل ما لدينا ليس ولكن آخر، موظف أو الوزير أمام اتهام من
من أصابها مما الرغم عىل محتوياتها عىل نعلق ثم الوثيقة ترجمة هنا وسنورد

ونقص: تهشيم
الذي «بنعنقت»، الكاهن حيازة يف التي الوثائق (١) األوىل: الصفحة الربدية: وجه

«خنوم». ملعبد التابع «سد» يسمى
«بنعنقت»). الكاهن هنا (يعني حيازته يف سوداء بقرة بسبب املوجهة التهمة (٢)
ثم لنفسه. عليها واستوىل الحقل يف أخذها وقد «منفيس».16 عجول خمسة ولدت وقد

للكهنة. وباعها الجنوب نحو بها سافر
به ذهب وقد حيازته. يف كان الذي العظيم «منفيس» بعجل الخاصة التهمة (٣)

منهم. ثمنه وتسلم «بجة» قلعة من لنوبيني وباعه

الرعامسة عهد يف الرضائب موضوع بحث عندما الورقة هذه عن «جاردنر» األستاذ قال وقد 15

ونقص تمزيق من الورقة هذه أصاب مما الرغم عىل يأتي: ما (J. E. A. Vol. XXVII p. 60 ff. (راجع
املعبد عن الداخلية باإلدارة يختص فيما مادة لنا تقدم التي الوثائق أكثر فإنها الكتابة يف وصعوبة
«إلفنتني» يف «خنوم» اإلله كاهن ارتكبها التي الجرائم لنا يعدد طويل اتهام وهي الرعامسة عهد يف
أن ا جدٍّ القريحة يلهب ومما الغلة، من املعبد بدخل خاصة االتهامات من وكثري له. رشكاء ومعه
لدينا بقي قد أنه غري املتن، من جزء أي من أكثر العطب نالها قد الرئيسية للفقرة اإليضاحية املقدمة
تغيريًا «بت» األستاذ وضعها التي الرتجمة يف أغري لم أني عىل كاٍف، جزء حال أي عىل القصة من

فيه. التخمني يمكن الذي الجزء إال اللهم يذكر
ج٧). القديمة مرص (راجع «هليوبوليس» يف يقدَّس كان «منفيس» العجل 16
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«رع» اإلله كان وإن … وثائق بعض وتسلم «املدينة»،17 إىل ذهب بأنه تهمة (٤)
أن غري «خنوم»، اإلله أمام ليضعها الجنوب؛ إىل أحرضها وقد األبد. إىل يفلح يجعله لم

بها. يعرتف لم اإلله
السماك زوج وكانت «باسختي»، بنت «متنمح» املواطنة عرض هتكه تهمة (٥)

«بنتاور». بن محب» «تحوت
«أعحاوتي». زوج وكانت «شوي» بنت «تبس» عرض هتكه تهمة (٦)

معبد يف مقدسة عني تميمة وهي (؟) «يم» ارتكبها التي بالرسقة خاصة تهمة (٧)
رسقها. الذي الرجل مع الكاهن) (أي عليها استوىل وقد «خنوم»،

عىل يحتوي «باكنخنسو» الكاهن بوساطة املعبد إىل صندوق تسليم تهمة (٨)
بهما اعرتف وقد «خنوم»، اإلله أمام وضعهما وقد منه، … وأخذ فتحه وقد … اثنني

اإلله). (أي
أيام سبعة إال نطرونا يرشب لم أنه حني عىل الحصن داخل إىل مجيئه تهمة (٩)
هذا «خنوم» كاهن Sic. خبشف» حر «منتو املسمى الخزانة كاتب جعل قد واآلن فقط.
ولكنه النطرون، رشب أيام يتم حتى اإلله مع يدخل أدعه «لن قائًال: بامللك يمينًا يقسم
ثالثة مدة النطرون يرشب أن عليه باقيًا زال ال أنه حني يف اإلله مع (١١) عىصودخل»

(؟). أيام
ليكون و… «باكنخنسو». الكاهن «نفررنبت» الوزير بانتخاب خاصة تهمة (١٢)
كهنة. … آخر سنقدم «نبون»: للكاهن الكاهن هذا قال ذلك وعند «خنوم»، لإلله كاهنًا
وقد فعًال، ذلك قال أنه ووجد سئل وقد «باشوتي». ابن يبعد اإلله وسنجعل (١٣)
الكاهن لهذا رشوة قدم أنه غري املعبد؛ يدخل بأال (امللك) بالحاكم يمني حلف عىل أجرب
اإلله. مع بالدخول له وسمح رشوته الكاهن هذا تسلم وقد اإلله، مع أدخل دعني قائًال:
عىل املرشف الفرعون بإرسال الخاصة التهمة (١) :٢ رقم الصفحة الورقة: وجه
رسق قد الكاهن هذا وكان خنوم»، «معبد خزانة لفحص «منمتري» املسمى الخزانة

خنوم». «معبد خزانة من رداء ستني
ترصف وقد حيازته؛ يف وعرشون أربعة منها فُوجد عنها تفتيش أُجري وقد (٢)

منها. الباقي يف

لشهرتها. فقط «املدينة» بلفظ «طيبة» هنا ذكرت 17
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علم دون «بكستيت» بن «ونمتومنفر» أذن الكاهن هذا بقطع الخاصة التهمة (٣)
الفرعون.

والخادم الصغري، «بخال» الخادم «نفررنبت» الوزير بإرسال خاصة تهمة (٤)
«قاخبش».» اإلله والد الكاهن إىل (؟) «أحرض له: قائًال (؟) منخنسو» «باتفونز

الكهنة بطائفة الخاصة الشهرية خدمتي بدور أقوم الخدم وجدني واآلن (٥)
إيلَّ. تحدثوا وهكذا الشهرية.» بخدمتك تقوم وأنت نأخذك لن «إننا قالوا: ألنهم األوىل؛
القبيل) الوجه نسيج من (وهي «دايو» مالبس أعطاهم الكاهن هذا أن غري (٦)
… ١٠٠٠ … (ثاو) الخرض من وحزمتني ذراعان، طوله عاج وسن ونعلني؟ وكرسيني
يوًما عرش مىضخمسة وقد عميل.» من تخلوني «ال لهم: قائًال خفيفة وجعة … سمكة
الذي أنا ألني أرضمرص؛ يف (٩) … ال (٨) … الرئيس … العظيم … يستويل أن دون

… أذهب (؟) يرتكونني جعلهم وقد … (؟) اإلله …
قائًال … ال … والدة … «بك» الخاصببيت … «برمع» برتك الخاصة التهمة (١٠)

اليوم. عمياوين استمرتا وقد كذلك، بنتها «بسكينت» أعمى قد (١١) … له
التابع «باكآمون» وراعيه الكاهن هذا بني نشب الذي بالشجار خاصة تهمة (١٢)
(؟) «زازا» ماتت أشهر ثالثة (١٣) مرور وبعد … له وقال أجابه عندما «خنوم»، ملعبد

… قالها وقد …
حكم من األوىل السنة يف الكاهن لهذا ثوًرا عرشين بتسليمهم الخاصة التهمة (١٤)
… ملكه هي التي الثريان عىل قبضوا وقد العظيم، اإلله آمون» ستبن ماعت «حقا امللك
الرئيس هو أعطاها وقد … الثريان وأعطى … (؟) أعىل من أحرضها وقد (١٥)

… كذلك …
وثالثة النحاس من دبنًا عرشين «بنعنقت» الكاهن بإعطاء الخاصة التهمة (١٦)

… عملها تهمة كل (؟) ينكر الكاهن وهذا القبيل. الوجه مالبس من (دايو) مالبس
يعمل أن أراد إذا قائًال: اإلله هذا أمام الكاهن هذا بوقوف الخاصة التهمة (١٧)

وقوفه. أثناء يف هو قال وهكذا لك. … صالًحا رجًال
النحاس … الكبري … برسقتهم الخاصة التهمة (١) األوىل: الصفحة الورقة: ظهر

به. والهرب «خنوم» بقارب الخاص
رسق ما ومجموع ن، امللوَّ النسيج من أثواب عرشة برسقتهم الخاصة التهمة (٢)
الخزانة كاتب فحصهم وقد «أسوان»، سيدة «عنقت» اإللهة معبد من عرش خمسة

حيازته. يف ووجدها ألسوان بالنيابة عمدة يعمل كان الذي حرخبش» «منتو
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األمري وهذا ثمنها، وتسلموا الصدق مكان يف عامل وهو «أمنتنخ» أعطوها وقد (٣)
سبيلهم. وأخىل رشوة منهم أخذ قد

خاتم تحت كان الذي «خنوم»، اإلله ملعبد مخزنًا بفتحهم الخاصة التهمة (٤)
حقيبة وثمانني به ما ورسقوا (؟) «خنوم» معبد لحساب يفتشون الذين الغالل مفتيش

منه.
نسيج من (رد) مالبس سارقني … (؟) «خنوم» … بفتح الخاصة التهمة (٥)
ضدهم. شيئًا يفعل لم ولكنه وأخذها، حيازتهم يف الكاهن وجدها وقد القبيل، الوجه

التي وهي والكهنة، اإلله، والدي الكهنة بمالبس ملئ … الخاصة التهمة (٦)
حيازتهم. يف وجدت وقد اإلله. فيها يحملون

:(J. E. A. Vol. XXVII p. 60 ff) الفقرة لهذه «جاردنر» األستاذ ترجمة
آمون») مري رع ماعت «ورس الفرعون بأن خاصة (تهمة :(Vs, 1. 7) الورقة ظهر
لإلله القمح من حقيبة سبعمائة يحرضون ليجعلهم حب … املزارعني … العظيم اإلله
لهم وتورَّد باملاء، حملها تعودوا وقد الجنوبي، اإلقليم يف هنا إىل «إلفنتني» رب «خنوم»
سنة. كل تويف؟) الذي الرجل من (أي منه تسلمت وقد اإلله، غالل مخزن يف بالكامل
األعظم اإلله آمون» مري رع ماعت «ورس عهد من والعرشين الثامنة السنة يف واآلن
أحرض «خنوم» لبيت كاهنًا كان الذي و… ومات. هذا السفينة ضابط املرض أصاب
الشمايل، اإلقليم يف هناك حبوب … سفينة) (ضابط وعينه نخت» «خنوم و… النجار
اإلله آمون» ستبن رع ماعت «حقا امللك عهد من األوىل السنة يف ولكن باملاء. نقلها وبدأ
الخاصة دبنًا ١٤٠ ال … هذا السفينة وضابط الغلة. يف اختالسات عدة ارتكب العظيم
الغلة، اختالسه عن أما «خنوم». خزانة بيت يف الذهب يكن لم وهكذا «خنوم»، بخزينة

«خنوم». … أخذها ألنه «خنوم»؛ غالل مخزن يف ليست فإنها
العظيم، اإلله آمون» ستبن رع ماعت «حقا امللك عهد من األوىل السنة (١٫١٣)

حقيبة. ٦٠٠ العجز حقيبة. مائة … السفينة ضابط يد عىل «إلفنتني» عىل ورد
األعظم اإلله آمون» ستبن رع ماعت «حقا امللك عهد من الثانية السنة (vs. 2,1)

الغالل. ملخزن يشء منها يحرض لم حقيبة، سبعمائة
العظيم اإلله آمون» ستبن رع ماعت «حقا امللك عهد من الرابعة السنة (٣ ،٢)
وكانت كبش، رأس عليها (عصا املقدسة العصا سفينة يف منها ورد حقيبة سبعمائة
عرشون «بنختتا» البحار يد عىل الناس) تقديس موضع «خنوم» لإلله ًسا مقدَّ رمًزا

وستمائة. ثمانون والعجز حقيبة،
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سبعمائة العظيم، اإلله الخامس» «رعمسيس امللك عهد من الخامسة السنة (٤ ،٢)
يحرضها. لم حقيبة،

سبعمائة العظيم اإلله الخامس» «رعمسيس عهد من السادسة السنة (٥ ،٢)
يحرضها. لم حقيبة،

يحرضها. لم حقيبة، سبعمائة الفرعون عهد من األوىل السنة (٦ ،٢)
يد عىل منها ورد حقيبة، سبعمائة الفرعون عهد من الثانية السنة (٧ ،٢)
عرشة أربع العجز فيكون حقيبة، وثمانون وست مائة «خنوم-نخت» السفينة ضابط

حقيبة. وخمسمائة
ضابط يد عىل منها ورد حقيبة، سبعمائة الفرعون حكم من الثالثة السنة (٨ ،٢)
مجموع فيكون حقيبة، وخمسمائة ثمانون والعجز حقيبة، وعرشون مائة هذا السفينة
مع باالشرتاك السفينة ضابط اختلسه الذي وهو «إلفنتني»، رب «خنوم» بيت قمح

حقيبة. ٥٠٠٤ نفسه «خنوم» ملعبد التابعني واملزارعني واملراقبني الكتبة
عىل حصل قد الجنوب يف مرصية بلدة أقىص إله أن نعلم الهامة الفقرة هذه ومن
يف جاء ما مع ذلك ويتفق (١٫١٠) الدلتا أرض يف تقع حقول من القمح من دخله
الدخل هذا أمانتهم عىل يتوقف الذين األشخاص أن وهو العهد، هذا من األخرى الوثائق
إىل األجران من املحصول بنقل املختصني السفن وضباط واملراقبني املزارعني هم كانوا
النهاية يف يعتمد كان سليًما املحصول هذا حفظ مآل أن عن فضًال هذا الغالل. مخازن

أمواله. وحفظ املعبد برعاية يقومون الذين الكهنة، أو الكاهن أمانة عىل
وكان حقيبة، بسبعمائة حدد قد السنوي املحصول نجد أن املدهش ملن وإنه
مصادر يف ذلك لوحظ وقد وفائه. يف النيل حالة حسب عىل الدخل هذا يتغري أن املنتظر
خاص عدد يُفرض أن وهي واحدة كانت ذلك يف القاعدة أن املحتمل ومن أخرى.
الرضيبة، عن زاد بما املستطاع بقدر يستفيدون ذلك وبعد الزراع، عىل الحقائب من
حسب عىل الحقائب من مخصوص عدد حقل كل عىل يفرض كان أنه اعتقادي ويف
القيمة كانت بل منخفًضا النيل كان إذا كله يحصل ال الفرضكان هذا ولكن مساحته،
يحسب كان املعبد دخل أن «جاردنر» األستاذ الحظ وقد األحوال. حسب عىل تخفض

القمح). من نوع (وهو بالحنطة
التهمة وجهت ملن نعلم ال ولكنا بالقمح، عالقة لهما تهمتان الورقة يف جاء وقد
الذي وهو «خنوم»، معبد مخازن من مخزنًا بفتحهم خاصة تهمة :(Vs, 1, 4) األوىل
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وقد «خنوم»، لبيت باملراقبة يقومون والذين الغالل، ملخزن املراقبني رقابة تحت كان
الغلة. من حقيبة ومائة ثمانني منه رسقوا

اختالساته حساب من فصلت وقد نفسه، السفينة لضابط وجهت الثانية والتهمة
دفعت حتى واختلسها ابتزها التي الرضائب بسبب حصل قد ذلك أن ويحتمل السابقة،

القمح. غري بمحصوالت
محصوًال ابتز بأنه «خنوم» ملعبد التابع السفينة بضابط خاصة تهمة :(Vs. 2, 12)
خمسون قيمته وما «بنعنقت»، بن «رومع» يد عىل حقيبة خمسون قيمته (Vs. 2, 13)

حقيبة. ومائة شخصان املجموع «بتوميب». بن «بوخد» يد عىل حقيبة
حتى األعظم اإلله آمون» ستبن رع ماعت «حقا امللك حكم من األوىل السنة ومن
ألغراضه استعملها وقد حقيبة، ألف املجموع كان الفرعون حكم من الرابعة السنة

«خنوم». ملخزن منها شيئًا يحرض ولم الخاصة
له رع» ماعت «حقا امللك عهد من الثانية السنة (١) الثانية: الصفحة الورقة: ظهر
وسبعون خمسمائة والباقي حقيبة، وثالثون مائة العظيم اإلله والصحة والفالح الحياة

حقيبة.
اإلله والصحة والفالح الحياة له رع» ماعت «حقا امللك عهد من الثالثة السنة (٢)

الغالل. مخزن إىل منها شيئًا يحرض لم حقيبة سبعمائة العظيم
وصلت حقيبة، سبعمائة إلخ … رع» ماعت «حقا امللك عهد من الرابعة السنة (٣)
وثمانون ستمائة والباقي حقيبة عرشون «بنختتا» البحار يد عىل اإلله» «رمز قارب يف

حقيبة.
القربان ألجل وصل إلخ، … رع» ماعت «حقا امللك عهد من الخامسة السنة (٤)
ستمائة والباقي حقيبة عرشون «خنوم» اإلله املقدسة» «العصا بسفينة الخاصة املقدسة

حقيبة. وثمانون
لم حقيبة سبعمائة إلخ … رع» ماعت «حقا امللك عهد من السادسة السنة (٥)

يوردها.
لم حقيبة سبعمائة والصحة والفالح الحياة له الفرعون عهد من األوىل السنة (٦)

يوردها.
قائد يد من وصل والصحة، والفالح الحياة له الفرعون عهد من الثانية السنة (٧)

حقيبة. ٥١٤ والباقي حقيبة، ١٨٦ نخت» «خنوم املسمى السفينة
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حقيبة، سبعمائة والصحة والفالح الحياة له الفرعون عهد من الثالثة السنة (٨)
وثمانون خمسمائة والباقي حقيبة، وعرشون مائة هذا السفينة ضابط يد من وصل

حقيبة.
القارب ضابط عليه تآمر الذي «إلفنتني» رب «خنوم» معبد شعري مجموع (٩)
ويستولوا ليرسقوه «خنوم»؛ ملعبد التابعني األرض وعمال واملفتشني، الكتاب مع هذا

صحيح). غري املجموع (هذا حقيبة ٥٠٠٤ الخاص الستعمالهم عليه
املخزن قمة عىل يسكن وإنه شعريه، يأخذ … (؟) نخت» «خنوم واآلن 18(١٠)

(؟). شعريًا منه تسلم
«خنوم» إله معبد رضائب ابتزاز بسبب هذا السفينة لضابط املوجهة التهمة (١٢)
حقيبة خمسني فرض وكذلك «بنعنقت»، بن «رومع» عىل حقيبة خمسني فرض وهو
األوىل السنة من حقيبة مائة ومقداره اثنان واملجموع ومابو»، «باثا بن «باوخد» عىل
العظيم اإلله والصحة والفالح الحياة له آمون» ستبن رع ماعت «حقا امللك عهد من
الشخصية، ملنفعته عليها استوىل وقد حقيبة، ألف املقدار فيكون الرابعة، السنة إىل

«خنوم». معبد إىل بعضها وأحرض
سفينة إحراق بسبب «خنوم»؛ ملعبد التابع القارب ضابط إىل املوجهة التهمة (١٥)

وأمراسها. سارياتها إحراق وكذلك «خنوم»، معبد ملك
وهو ذلك عن تقريًرا فوضعوا رشوة، «خنوم» معبد مفتيش أعطى ولكنه (١٦)

(؟). اليوم حتى عنده
إجهاض عىل حصوله بسبب إليه موجهة تهمة (١) الورقة: ظهر الثالثة: الصحيفة

… «تربت» املواطنة
لإلله املقدسة» «العصا السفينة بحار وهو «بنختتا»، إعطاء بسبب تهمة (٢)

… قط عنه يبلغوا فلم املفتشني رشا وقد … «خنوم»
مزارع وهو (فالن) زوج «بنختتا» البحار هذا إىل موجهة بالزنا خاصة تهمة (٤)

«… «با مدينة يف وهو «إلفنتني» سيد «خنوم» ملعبد تابع
ذلك فعل وقد (٧) … هذا فتح بسبب (؟) «بائري» الكاهن إىل موجهة تهمة (٦)
ملعبد التابع «تحوتحتب» اإلله والد الكاهن إرسال بسبب تهمة (٨) … عظيمة برسعة

و١١. ٩ سطري بني حرشت مالحظة األصل يف توجد 18
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… (؟) «خنوم» ملعبد اإلله والد الكاهن وظيفة بواجبات يقوم كان الذي (٩) … «منتو»
وجعلوا (١١) … بإرسال أوعزوا وقد تحتب»، «تحو املعبد لكاتب بيدهم خطاب (١٠)

… عىل تخرج جلودهم
ورقة وبني بينها يجد الورقة هذه محتويات يف يتأمل من أن يف شك ال تعليق:
تحتوي هي كما والوثيقة عظيًما. تشابًها سلف فيما محتوياتها ترجمنا التي «صولت»،
الصحائف أن عىل األحوال شواهد وتدل البعضاآلخر. عن بعضها منفصل أقسام ثالثة عىل
ذكرت وقائع قائمة هو األول والقسم منفصًال، قسًما األقل عىل تحتوي كانت املفقودة
وهو «بنعنقت»، املسمى «خنوم» اإلله كاهن إىل موجهة تهًما وتشمل األوىل الصفحة يف
Gardiner, Rames- (راجع الوثائق هذه يف األول املجرم «جاردنر»: األستاذ يقول كما
كتابة هنا سأضع «وإني يقول: حيث (side Administrative Documents p. XXIII
أن (rt 2, 16) الورقة وجه من األوىل الصفحة يف نجدها عقبة من الرغم عىل اعتقادي.»
الجزء يف أما ،(It 1, 1) الورقة جهة يف ذكر الذي «بنعنقت» الكاهن كان الرئييس املجرم
«خنوم السفينة ضابط ضد كانت الشاكون وجهها التي التهم فمعظم املتن من األخري

«بإلفنتني». «خنوم» معبد موظفي بني كثريون رشكاء له كان الذي نخت»،
كلها كانت وإذا بعيد، حد إىل األسلوب متباينة تهمة عرشة سبع إلينا وصلت وقد
املرصي للمحتال غريبًا مثاًال كان بد ال لها املرتكب الكاهن هذا فإن أساسمتني عىل ترتكز

الجرائم. فن يف ليدوَّن اسمه بقي قد الحظ ولحسن القديم،
السادس. بالسطر وينتهي الورقة، ظهر من األوىل بالصفحة يبتدئ الثاني والقسم
الوجه من الثانية الصفحة بني منه يشء ُفقد قد أنه بد وال البداية، يف ناقص القسم وهذا

طرفيها. من ناقصة الورقة هذه أن نجد أخرى وبعبارة الظهر، من األوىل والصفحة
الجرائم، ارتكاب يف تفننًا يظهروا لم الورقة يف ذكروا الذين املجرمني أن ويالحظ
كل ألن «خنوم»؛ اإلله خدمة يف كان الذي «بنعنقت»، الكاهن األعظم املجرم أظهرها كما

رسقة. جرائم كانت اآلخرين إىل وجهت التي التهم
(راجع فاعل بمثابة الفرعون اسم فيها جاء جملة بذكر فيبدأ الثالث القسم أما
مداه امتد هائل اختالس يف تنحرص األوىل والتهمة .(Gardiner. R. A. p. 78 a (48 a)
نخت»، «خنوم يدعى سفينة ضابط االختالسات هذه ارتكب وقد سنوات، عرش من أكثر
الحنطة من عينًا تدفع خاصة رضائب سفينته يف يحمل أن الضابط هذا واجب من كان وقد
لنفسه يستويل أن عىل والزراع واملفتشني الكتاب مع تآمر وقد «إلفنتني»، يف «خنوم» لإلله
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من الثانية الصفحة عرش، الثاني السطر أول من جاء ما أن ويالحظ الحبوب. كل عىل
إنه حتى ممزًقا املتن نجد ذلك وبعد منوعة، تهم يف ينحرص نهايتها حتى الورقة ظهر
شواهد وتدل فيها، نخت» «خنوم يلعبه كان الذي الدور معرفة علينا الصعب من أصبح
البحري الضابط هذا يف نجد أننا يف شك وال أيًضا. األكرب املجرم هو كان أنه عىل األحوال

النظري. املنقطعة املرصية الجرائم عالم يف أعىل مثًال
(أسوان) «إلفنتني» يف كان اآلثام هذه األشخاص هؤالء عليه مثل الذي واملرسح

البلدة. هذه يف املقام «خنوم» اإلله معبد يف وبخاصة
الخاصباملحكمة الجزء الوثيقة هذه من إلينا يصل لم أنه األسف جد له يؤسف ومما
لدينا وليس حوكموا. قد مرتكبيها أن يف نزاع ال إذ العديدة، الجرائم هذه يف فصلت التي
وهل األهلية، والجرائم الدينية الجرائم يف تفصل التي الجهة عىل يدل ما يظهر ما عىل
Pap. Mayer) «ماير» ورقة يف بعد فيما وسنرى مرص؟ كل يف موحدة محاكم فيها تفصل
يف الجريمة هذه عىل حوكموا وقد امللكية، املقابر برسقة اتهموا مختلفني كهنة أن (A
بأن الظن إىل يدعو ما لدينا وليس الدين، رجال غري فيها حوكم التي املحكمة نفس
الرغم عىل وهذا غريهم، عن مختلفة معاملة يعاملون كانوا القانون خرقوا الذين الكهنة
نفسه الوقت يف أنه عىل البالد، تاريخ من املتأخر العهد يف نراها التي املختلفة الشواذ من
ومثل خاصة. محاكم يف فيها يقىض كان البحتة الدينية الجرائم أن نتصور أن يمكن
أعضاء من كانوا أنهم ويحتمل الكهنة، من معظمها أو كلها تتألف كانت املحاكم هذه
هذه، مثل محكمة عن واحد مثال لدينا فليس ذلك ومع الجريمة. فيه ارتكبت الذي املعبد
خاصة قضية يف فصلوا قد كهنة أعضائها كل كان التي لدينا املعروفة الوحيدة واملحكمة
الكهنة أن نعلم أخرى جهة ومن ج٦). القديمة مرص (راجع للمعبد أجرت ملكية بحقوق
بعد سنرى (كما (قنبت) األهلية. واملحاكم الجنايات محاكم يف للخدمة تعيينهم يمكن كان

«إبوت»). ورقة عىل الكالم عند
«بنعنقت». الكاهن إىل وجهت التي التهم فحص إىل نعود واآلن

الجريمة وتنحرص ،(Recto I, 1–3) «منفيس» بعجول الخاصتان األوليان التهمتان
هناك أن غري ليبيعها، ملكه تكن لم أنها هو لذلك البسيط والتفسري العجول، هذه بيعه يف
الذي «هليوبوليس» ملدينة املقدس الثور وهو «منفيس» الثور أن وذلك ممكنًا، آخر تفسريًا
ولم البقرات، من إناث «أبيس» العجل مثل يظهر ما عىل له كان «رع» اإلله يتقمصه كان
التي الربدية يف جاء ما حسب عىل كانت بل وحسب «هليوبوليس» تسكن البقرات هذه تكن
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Blackman, Rock Tombs of Meir II, (راجع أخرى أماكن ويف «إلفنتني»، يف نفحصها
«منفيس»؛ الثور ينتخب كان البقرات هذه تنتجها التي الذكور العجول بني ومن (25–7

فيها. الترصف أو بيعها يحرم كان ولذلك
والظاهر رموزها. فك لصعوبة فغامضة (٤ سطر (ص١ لذلك التالية التهمة أما
كانت إنها أي و«رلن» «يل» ورقة يف جاء ما تشبه بصددها نحن التي الفقرة هذه أن
وثائق أنها الجائز من فهل وإال ج٧) القديمة مرص (راجع سحرية أغراض يف تستعمل
وعىل يملكها. يكن لم حقوًقا منحته التي وهي «مس» نقوش يف إليها أشري كالتي رة مزوَّ
البدهي الغرض وكان «خنوم»، اإلله أمام الوثائق هذه وضع قد الكاهن هذا فإن حال أية
وقد عليها. الحصول عىل العمل عىل أو لها ملكيته عىل إما يوافق اإلله يجعل أن ذلك من
من السابع والسطر برأسه. يومئ بأن أي املعتادة، بالطريقة تظهر اإلله موافقة كانت
غري مماثلة، تهمة عىل الثامن السطر يحتوي كما رسقة تهمة عىل يحتوي الصحيفة نفس
جوابًا أعطى قد اإلله أن يظهر الحالة هذه ويف تماًما. معناها تحديد يمكن لم ألفاظها أن

موافًقا.
الورقة، هذه يف النقط أهم من نقطة عىل تحتوي ١٤ إىل ٩ من التالية واألسطر
القيام يف اشرتك أنه يف تنحرص الكاهن جريمة أن نعرف ومنه املفهوم، العام فاملعنى
أيام ملدة بالنطرون الفم بغسل يجب كما نفسه يطهر أن قبل تمثاله وحمل اإلله، بخدمة
(Blackman, articles Purification (Egyptian) in Hastings Dictionary معدودات

.of Religion and Ethics § V. 7)
كانت بالنطرون التطهري مدة فإن صحيحة، هنا أوردناها التي الرتجمة كانت وإذا
معروف آخر مصدر يف يأِت لم املدة هذه تحديد أن والواقع أيام. عرشة وهو مرصيٍّا أسبوًعا

اآلن. حتى لنا
اإلله معبد داخله يف يقع الذي «إلفنتني»، حصن شك بال هو هنا املذكور والحصن

«خنوم».
(Verso 1, 2) الورقة ظهر عىل جاء الذي باملتن «حرحبشف» املسمى الخزانة وكاتب

بالنيابة. «إلفنتني» مدينة عمدة كان
والواقع الغموض، بعض فيحيطها ١٤ إىل ١٢ من األسطر يف جاءت التي التهمة أما
الكاهن انتهز وقد كاهنًا، «باكنخنسو» يدعى شخًصا عني قد رنبت» «نفر الوزير أن
باشوتي»، «طفل باسم يعرف مطهر آخر كاهن من للتخلص ما بطريقة فرصة املجرم
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انكشفت وقد وحي. بوساطة تم العمل هذا أن نفهم املتن ومن يكرهه. كان أنه والظاهر
«باكنخنسو» برشوة املعبد خدمة إىل العودة حاول أنه غري املعبد من الزعيم ونفي املؤامرة
«رعمسيس عهد من «إسرتاكا» بعض من لنا معروف رنبت» «نفر والوزير حديثًا. املعني

الرابع».
مرشف إرسال وهي أهمية، ذات نقطة عىل تحتوي (Rec, 1, 2) ذلك تيل التي والتهمة
له يزال ال كان الفرعون أن نفهم ذلك ومن «خنوم»، اإلله معبد مالية لفحص الخزانة

العهد. ذلك حتى املعابد عىل الرقابة
بيده كان الذي هو الفرعون أن يظهر (Recto 2, 3) السابقة تتلو التي التهمة ومن
مرصالقديمة (راجع «نوري» منشور يف ذلك شاهدنا كما أذنه، أو املجرم أنف بقطع األمر

ج٦).
رسولني أرسل الوزير أن وذلك أهمية، ذات تهم تسع إىل أربع من األسطر وتحتوي
كاتب أنه عىل األحوال شواهد وتدل «قاخبش»، املسمى اإلله والد الكاهن أمامه ليحرضا
كانت منها كل طوائف أربع مقسمني كانوا معبد كل كهنة أن املعلوم ومن الربدية. هذه
يف الحراسة بواجب يقوم كان «قاخبش» أن الرسوالن وجد وملا شهًرا، بالحراسة تقوم
التخلص يريد كان الذي املجرم ولكن خدمته، تتم حتى يتنظرا أن عىل صمما الفرتة تلك
أن له يؤسف ومما الرسولني. رشوة وحاول «قاخبش» هو من يفرس لم ما لسبب منه
السبب نعلم وال النقطة. هذه عند تمزيقها بسبب الورقة لغموض تعرف لم ذلك نتيجة
تقل ال مدة ينتظرا أن الكبري املوظف هذا رسويل عىل كان ملا ولكن له، الوزير طلب يف
كانت عظيمة قداسة أن نستنبط أن يمكننا فإنه أمره، ينفذ أن قبل يوًما عرش خمسة عن
الربملانية الحصانة تشبه (وهذه شهر مدة املعبد يف خدمته تأدية أثناء يف بالكاهن تحيط

اآلن).
الورقة. لتمزق غامض الصفحة هذه يف التهم وباقي

النظر يلفت ما وكل رسقات، مواضيع يعالج الربدية من القسم هذا (ب): القسم
ملقاطعة بالنيابة أمريًا كان الذي خبشف»، حر «منتو املسمى الخزانة كاتب أن فيها

مرتشيًا. نفسه كان «إلفنتني»
التالية، الرسقات فيها ارتكبت التي األحوال لنا يصف القسم هذا (ج): القسم
اإلقليم يف غلة تزرع أرض بعض يملك «خنوم» اإلله معبد كان يأتي: فيما وتتلخص
سنوية رضائب عنها ويدفعون «خنوم»، ملعبد تابعني األرض هذه مزارعو وكان الشمايل،
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إىل النيل عىل وتحمل تجمع الحنطة هذه وكانت الحنطة، من حقيبة سبعمائة تبلغ للمعبد
«رعمسيس حكم من والعرشين الثامنة السنة يف مات سفينة ضابط بوساطة «إلفنتني»

نخت». «خنوم يدعى آخر معبد كهنة أحد محله حل ذلك إثر وعىل الثالث»،
«رعمسيس عهد من الباقية املدة بأمانة عمله يؤدي بقي الرجل هذا أن والظاهر
مقادير يختلس أخذ الرابع» «رعمسيس خلفه مدة من األوىل السنة يف ولكن الثالث»،
بعض أن والظاهر «خنوم»، معبد ومزارعي واملفتشني بتغايضالكتاب الشعري من عظيمة

أيًضا. الخيانة يف مشرتكني كانوا السفينة رجال
الفرعون عهد من الثالثة السنة حتى سنة، كل يف باالختالسات قائمة تأتي ذلك وبعد
خاطئ مجموع وهو حقيبة اختلس٥٠٠٤ ما مجموع بلغ وقد الخامس». «رعمسيس أي:

حقيبة. ٥٧٢٤ يكون أن ويجب
يمكن ما وكل فهمها، الصعب فمن (Vers II, 12–14) لذلك التالية التهم عن أما
مادة بعض من سنويٍّا حقيبة مائة لنفسه استحل قد السفينة ضابط أن هو معرفته

و«بوخد». «رمع» شخصان: للمعبد يورده ما مقدار وهي شعري، أنها يحتمل
املعبد مفتيش أن هنا نجد إذ الفهم، فسهلة ١٦ إىل ١٥ من األسطر يف التي التهم أما

بالرشوة. رصاحة اتهموا قد
ويحيط منوعة، الورقة ظهر من الثالثة الصفحة يف التي التهم أن نالحظ وأخريًا
التهمتني ولكن السفينة، ضابط ضد األوىل فالتهمة الورقة، تمزق بسبب الغموض بها
رأيٍّا، منه ن نكوِّ أن يمكن ال ى تبقَّ وما يظهر. ما عىل «بنختتا» بالبحار خاصتان التاليتني
ملعبد اإلله والد كاهن أن من والتاسع الثامن السطرين يف جاء ما هو النظر يلفت ما وكل
«خنوم»، معبد يف اإلله والد الكاهن بها يقوم كان التي بالواجبات يقوم أن يمكنه «منتو»

واحد. منهما كل عمل إن أي
«تورين» وورقة «صولت» ورقة من كل يف جاء ما بأن القول يمكن أنه والخالصة
أنحاء يف الحكم أداة وانحالل األخالق وفساد الرشوة انتشار عن حية صورة أمامنا يضع
اآلثام ارتكاب يف القيايس الرقم رضبوا الذين الدين رجال بني وبخاصة كلها، البالد
ملوك خلفوا ملا أنهم بعد فيما نرى أن يف إذن غرابة وال اآلخرين، املوظفني معهم وأرشكوا
إال البالد قيادة يف االستمرار مقدورهم يف يكن لم البالد، يف الحكم زمام وتولوا الرعامسة،
انتهزوا أقوياء غاصبني أجانب فئة واستيالء أيديهم، من امللك بضياع انتهت وجيزة فرتة

املنحل. عهدهم يف وتدهورها البالد ضعف فرصة

140



الخامس رعمسيس عهد

١٢٩٠ق.م) (حوايل الرعامسة عهد يف األطيان رضائب (1)

هذا، يومنا حتى التاريخ فجر منذ الكنانة أهل ثروة موارد أعظم تزال وال الزراعة كانت
عنه نقلها التي املشهورة جملته قال عندما األصل اليوناني أبدري» «هكاته أصاب وقد
يتدفق الذي الفيضان رهن الواقع يف مرص فحياة النيل.» منحة «مرص وهي: «هريودوت»
والنهار كالليل املحدد ميقاته يف انقطاع بال أفريقيا أواسط جبال من سنويٍّا البالد عىل
والخصب بالحياة بشريًا البالد يف حلوله أصبح حتى الطبيعة، مظاهر من وغريها والفصول
الظاهرة هذه قدس عمليٍّا رجًال املرصي كان وملا والفناء. بالقحط نذيًرا واختفاؤه والثراء،
سنويٍّا للبالد يأتي كان الذي (الفيضان) «حعبي» عبادة إىل أفىض بالًغا تقديًسا الطبيعية
املرصي حافظ ذلك أجل من منها؛ يفيض بما ويثرون األهلون منها يعيش التي بالغلة
وعلم، مقدرة من إليه وصل ما بكل العظيم اإلله هذا بمياه االنتفاع عىل تاريخه فجر منذ
وعلمه. جهده إليه وصل ما بقدر بقعة كل يف السدود ونصب الرتع وحفر الجسور فأقام
كانت التي املقاطعات حكام إن حتى النيل مياه بأمر العناية يف بحق القوم بالغ ولقد
املرصي نرى أن يف إذن غرابة وال الرتعة». «حاكم يدعى منهم كل كان البالد منها تتألف
فإذا وانخفاًضا، صعوًدا النيل مقياس حسب عىل ومنتجاتها األرض رضيبة يقرر كان
اإلله لهذا األناشيد وأُنشدت البالد، الفرح وعم القوم رس عاليًا (الفيضان) «حعبي» جاء
فيه تلقى كانت وحيل صغرية تماثيل صور يف مكان كل يف القربات له وُقدمت العظيم،
يف ذلك أوضحت كما قط لها أصل ال التي النيل» «عروس خرافة نشأت ثم ومن سنويٍّا،

املكان. هذا غري
القديمة األزمان كل يف النيل حالة حسب عىل تجبى األطيان رضيبة ظلت ولقد
شافية معلومات قريب زمن حتى تصلنا لم األسف جد له يؤسف مما أنه غري والحديثة،
استنباط يمكن ال صغرية نُتَف منها إلينا وصل ما وكل توزيعها، وكيفية الرضائب هذه عن
مرص األرضيف رضائب تاريخ ملخصيف وضع يريد عندما الباحث عليها يرتكز معلومات
هكذا الحالة ظلت ولقد القومي. تاريخنا يف العصور من بعده ملا أساًسا ليكون القديمة؛
عليها ما وتقدير مرص، أرض من جزء مساحة فيها فذة بربدية مرص تربة جادت أن إىل
فريد علمي نظام من فيها جاء ما لدقة اآلثار علماء أدهشت علمية بطريقة رضائب من
من درجات؛ إىل األرض ترتيب حسب عىل الرضائب فئات وضع يف روعي وما جهة؛ من
الربدية هذه محتويات جعل مما أخرى، جهة من الري وطرق األهلني وقدرة الجودة حيث

األطيان. أصحاب عىل توزيعها وكيفية الرضائب، عالم يف جديًدا كشًفا
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علماء عىل بابها يف غريبة مرص يف األطيان رضائب عن إلينا وصلت التي واملعلومات
معضالتها، بعض حل يف أمرهم من حرية يف يزالون ال الباحثني إن حتى املرصية، اآلثار
الرضائب حيث من املرصي االقتصاد عالم يف جديًدا فتًحا يعدُّ فيها جاء ما مجمل أن غري

ونظمها.
يف معلوماتنا به تسمح ما بقدر الورقة هذه ملحتويات ملخًصا نضع أن هنا وسنحاول
تنطوي التي العويصة الدقائق كل إىل تصل القادمة األجيال ولعل القديمة، املرصية اللغة
البحث، سياق يف اآلتية الهامة النقط إىل هذا بحثنا يف عنايتنا وسنوجه الوثيقة، هذه عليها

وهي:

جودتها. حسب عىل أقساًما الزراعية األرايض تقسيم (١)
ونقًدا. عينًا املذكورة األرايض فئات من فئة كل عىل املختلفة الرضائب أسعار (٢)

الحالية. املرصية واملقاييس باملكاييل وقرنها واملكاييل املقاييس وحدات (٣)
التصاعدية. بالرضائب وعالقتها امللكيات توزيع (٤)

ومحتوياتها. الوثيقة هذه تاريخ بذكر أوًال وسنبدأ

األرايضوفرضالرضائب بمساحة الخاصة «فلبور»19 ورقة (1-1)
الرعامسة عهد يف عليها

بالخط مكتوبة بردية األقرص تجار أحد للبيع عرض ١٩٢٩م عام يف الورقة: تاريخ
بعد وبخاصة رشائها، يف الشأن أصحاب تردَّد وقد املرصي»، «املتحف عىل الهرياطيقي
محتوياتها معظم وأن تذكر، علمية قيمة ذات ليست الورقة أن الهرياطيقية علماء قرَّر أن
التاجر من الوثيقة هذه رشاء يف «كابار» األثري رشع مدة بعد ولكن حسابية، أرقام
الورقة سميت الذي وهو «فلبور»، األثري أموال من األمريكي «بركلني» متحف لحساب
فسمح تصديرها يف املرصي» «املتحف استأذن أمريكا إىل نقلها وقبل باسمه. بعد فيما
أنها عىل العلمي البحث دل إذا رشائها، يف الحق املرصي» «للمتحف يكون أن برشط له
الكتابة يف املتمكنني العلماء أعظم بوساطة فحصسطحي وبعد عظيمة. أثرية قيمة ذات

أجزاء. ثالثة يف الورقة هذه عن «جاردنر» األستاذ كتبه مما ملخص التايل املوضوع 19
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مدير تنحى ذلك وعىل يذكر، شأن ذات ليست بأنها هؤالء أقرَّ وقراءتها الهرياطيقية
محتوياتها ودرس املطوية، صفحاتها نرش أثر عىل ولكن رشائها. عن املرصي» «املتحف
عالم يف الفذة الربدية األوراق من وأنها ينتظر، كان ما فوق العلمية قيمتها أن اتضح بدقة

الدينية. املوضوعات دائرة عن خارج موضوعها ألن اآلثار؛
تعد «جاردنر»20 األستاذ األوىل للمرة نرشها التي العظيمة الوثيقة هذه أن والواقع
الحقيقي وحجمها الفرعوني، العهد من وصلتنا التي الدينية غري الربدية األوراق أهم من
الكربى» «هاريس ورقة طول أمام تتضاءل فإنها ذلك وعىل فقط، طوًال أمتار عرشة هو
يفوقها وكذلك مرتًا، أربعني عن طولها يزيد والتي الربيطاني»، «باملتحف اآلن املحفوظة
حيث من ولكن مرتًا، عرشين وتبلغ ليبزج» «متحف يف املحفوظة «إبرس» ورقة الطول يف
الكبري الجزء يحتويها التي فاألسطر النظري. منقطعة فإنها عليها تشتمل التي املادة كمية
ومائة أربعة عىل موزعة سطًرا ٤٥٠٠ بنحو يقدر الورقة منهما تتألف اللذين الجزأين من
خمسوعرشين عىل يحتوي املتن من الثاني والجزء معلوماتضخمة، عىل وتحتوي عمود،

سطًرا. ٧٢٣ وتشمل صفحة،
تلك عىل مفروًضا كان وما أطيان، ملكيات عن بابه يف فريًدا سجالٍّ الورقة لنا وتقدم

رضائب. من األطيان
من يقلل ال ذلك أن غري التناول، سهل موضوًعا ليس الورقة هذه موضوع إن ا حقٍّ

ييل: فيما سنرشحها خاصة ألسباب أهميتها
الحقول مساحة يف تبحث ضخمة وثيقة األوىل للمرة لدينا أنه والواقع الورقة: أهمية
باإلدارة الخاصة العظيمة العمليات من وهذه عليها. تجبى كانت التي الرضائب وتقدير
لألرض النهائية السجالت تؤلف كانت الوثائق هذه مثل من أنه يف نزاع وال املرصية،
السجالت هذه مثل أن بد وال البالد. مالية منتجاتها عىل تعتمد كانت التي وهي املنزرعة،
حكم إىل تاريخها يرجع التي املشهورة «مس» قضية نقوش وتدل سنويٍّا. تعمل كانت
عند امللكية إلثبات سنًدا لتكون سنني؛ لعدة تحفظ كانت أنها عىل الثاني» «رعمسيس
مر عىل كانت التي كلها املساحة عمليات وثائق بني من فإن ذلك ومع منازعات، أية قيام
اآلن أيدينا بني التي الوثيقة تعد — مرصيني موظفني بوساطة حتًما تدون ال — القرون

The Wilbour Papyrus. Edited by Alan. H. Gardiner in three Volumes. Published راجع: 20

.for the Brooklyn Museum at the Oxford University Press
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يزيد ومما بعيد؛ حد إىل سليمة الفراعنة عهد من لنا بقيت التي الكبرية، الوحيدة النسخة
التي اإلدارية، املتون كمعظم «طيبة» إقليم ال الوسطى مرص إقليم تتناول أنها أهميتها يف

العصور. كل من باآلثار املليئة املدينة هذه من إلينا وصلت
الحضارة نواحي من متعددة نواٍح عىل جديًدا ضوءًا يلقي «فلبور» ورقة ومتن
قبل، من معروفة تكن لم باملئات تعد أعالم أسماء فيها ورد قد أنه نجد فمثًال املرصية،
عندما شك، بال تصبح فإنها التقريب وجه عىل موطنها معروًفا األسماء هذه كانت وملا
وبخاصة املحلية، العبادات عن النقاب كشف يف عظيم أثر ذات علميٍّا، فحًصا تفحص
كانوا الذين أنفسهم اآللهة أسماء مع مزجيٍّا تركيبًا ركبت قد األعالم هذه أن نعلم عندما

اإلقليم. هذا يف يعبدون
ضخم الورقة يف وردت التي الجديدة املادة مقدار فإن الجغرافية املسائل عن أما
كبري، وفحص درس إىل يحتاج يزال ال الباقي أن غري عظيم، جزء منها حل وقد ا، جدٍّ
مصادر عرفنا وكذلك قبل، من معروفة تكن لم جديدة معابد أسماء منها عرفنا فقد
األرض زراعة عىل املرشفني املوظفني عرفنا كما املعابد، لتلك ملًكا كانت التي املاشية علف
املستعمرين وجود تعدد إىل هذا املالك؛ طبقات بها تقوم التي واألعمال محاصيلها، وجمع
غري واملكاييل، املوازين عن جديدة معلومات ذلك إىل يضاف املرصية، الرتبة يف األجانب

قبل. من كانت كما معقدة تزال ال أنها
— القاطع الربهان وجود يف تنحرص حال أية عىل الوثيقة لهذه العظيمة واألهمية
جهة، من املالك وصغار والتاج املعابد بني املشرتكة االلتزامات عن — أمامنا تضعه الذي
جهة من كلها األنظمة هذه عىل تسيطر كانت التي املوحدة املالية السلطة رقابة وبني

أخرى.
ظهرها. ثلث وعىل الورقة وجه عىل َن ُدوِّ (أ) األول متنني: فلبور» «ورقة وتشمل

الورقة. ظهر من تبقى ما عىل كله ن دوِّ وقد (ب) الثاني واملتن
وعامًلا ماهًرا كان كاتبه أن عىل املتن هذا به كتب الذي الخط يدل (أ): املتن

املرصية. الكتابة بمصطلحات
ما وتقدير الحقول من عظيم عدد مساحة يشمل (أ) األول واملتن املتن: موضوع
مكان يف الحقول هذه يف املساحة أعمال بدأت وقد الوسطى. مرص يف رضائب من عليها
ويحتمل اليونان، قدماء يسميها كان كما التمساح، مدينة أو الفيوم» «مدينة شمال يف ما
«املنيا» مدينة من قريبة مسافة عىل الواقعة «طهنا» بلدة من قريبة نقطة عند انتهت أنها
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وثمانني خمسة بني ما تبلغ املساحة شملتها التي األرض رقعة تكون ذلك وعىل الحالية،
عليها حصل التي والنتائج كيلومرت، ومائة أربعني عىل يربو ما أو ميًال، وتسعني وخمسة
صورة يف أسطًرا تكتب كانت فقد ثابتة؛ بصورة دونت قد األرض لرضائب املقدرون
مساحة أو … يف عملت مساحة التالية: بالكلمات منها كل يبدأ األحمر باملداد عناوين
عن تفاصيل يقدم منها كل أخرى أسطر ذلك يتبع ثم … كذا جنوب أو شمال يف عملت
قطعة مالك اسم أحيانًا تشمل التفاصيل وهذه املقصودة. الجهة يف األرض من قطعة
— تقدير يوجد كان إذا — وتقديرها مساحتها دائًما تذكر وكذلك وصناعته، األرض
الفصول عناوين من تعرف املطرد التصميم هذا يف الرئيسية واالستثناءات بالغلة. وذلك
وعىل التقسيم. ذات التسجيالت سنسميه ملا خصصت مفردة أسطر وجود ومن والفقرات،
الطبوغرايف، التسلسل حسب عىل حتًما يسري كان الحقول يف املساحني عمل أن من الرغم
تحت توضع كانت أنها وذلك الورقة، متن يف أخرى بطريقة تنظم كانت نتائجه فإن
أخرى وملؤسسات املعابد، وبخاصة األمالك أصحاب مؤسسات من عظيم لعدد عناوين
بني الذي واملتن األرض. ملالك بالنسبة ن دوِّ قد حقل كل أن نجد ذلك وعىل للتاج؛ تابعة

مساحة. سجل منه أكثر األستاذ» «دفرت الواقع يف يشبه (أ) يدينا
ثالثة أو سطرين أو سطًرا تشغل التي العناوين يف املذكورة األطيان ذات واملؤسسات
الورقة يف ذكر قد أنه يعني ال هذا أن غري — فقرة ٢٨٠ إىل املتن تقسيم إىل أدت قد —

لسببني: ذلك من أقل املؤسسات عدد أن الواقع بل أطيانًا، تملك مؤسسة ٢٨٠
مختلفون موظفون بإدارتها يكلف كان الكبرية للمعابد األرضالتابعة إدارة أن (أوًال)
منفردة، فقرة ضيعة لكل خصص وقد خاصة؛ ضيعة إدارة عن منهم واحد كل يسأل
ملعبد خصصت متتالية فقرات خمس (٦٤–٦٨) الفقرات تحت املخترص يف نجد فمثًال
من (٦٤–٦٨) الفقرات يف فقط يوجد ال «هابو» مدينة معبد أن والواقع الثالث» «رعمسيس
الفقرات ويف الثالث، الفصل من (١٢٧–١٣٨) الفقرات يف يوجد كذلك بل الثاني، الفصل
مؤقتًا، وبحثها الفقرات ترك من ذلك لتفسري لنا بد فال الرابع، الفصل من (٢٢٠–٢٣٠)
يجب الورقة هذه فصول عن نتكلم أن وقبل فصول. إىل الورقة تقسيم إىل نظرنا ونوجه

تاريخها. نحدد أن
من الرابعة السنة يف يوًما وعرشين ثالثة عىل تربو مدة يف املساحة عملية أنجزت فقد
التاريخ هذا صحة عىل ويدل ١١٥٠ق.م). (حوايل الخامس» «رعمسيس الفرعون حكم
من االختالف بعض فيه مزدوًجا تسجيًال السجالت دفرت يف سجلت التي األمثلة بعض
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«لرعمسيس السنني ماليني «قرص األول: التسجيل يف جاء فقد واالختصار، الطول حيث
وهنا الفرعون.» «قرص اآلخر: التسجيل يف يقابل وهذا آمون».» مري خبشف حر آمون
«الفرعون» لفظة نجد تلته التي العصور ويف الرعامسة، عرص يف أننا نالحظ أن يجب
الزمن، من الفرتة تلك يف العائش الفرعون عىل تدل لها نعت أي غري من تذكر عندما
املثاالن ذلك عىل يدل كما الورقة، هذه زمنه يف كتبت الذي الفرعون عهد لنا حدد ثم ومن

السابقان.
ينطبق ال قد املساحة هذه فيه أجريت الذي الشهر أن إىل هنا النظر لفت من بد وال
من بدًال يوًما ٣٦٥ السنة حساب عند الخطأ من يحدث ما إىل ذلك ويرجع الواقع، عىل
منها الواحد وحل أماكنها غريت قد الشهور أن واأليام السنني كر عىل نجد إذ يوًما؛ ٣٦٥ ١

٤

مع حال أية عىل ينطبق ال الفيضان فصل من الثاني الشهر أن نجد فمثًال اآلخر، محل
الخامسعرش اليوم أن القاعدة هذه عىل حسب وقد النيل. ارتفاع بداية بعد الثاني الشهر
أن قبل أي يوليو؛ شهر من والعرشين الثالث يقابل الفيضان فصل من الثاني الشهر من
يف كانت إذ املساحة، لعمل مالئم غري طبًعا الفصل وهذا الظهور. يف النيل زيادة تبتدئ
مايو أوائل يف األكثر عىل أو أبريل يف أي: املحصول ضم عند تُجرى األرض مساحة العادة

.(J. E. A. Vol, XX. P. 54–6 (راجع
األطيان هذه رضائب بتقدير كلفوا الذين املوظفني أسماء أن الورقة هذه يف ويالحظ
رأسهم عىل وكان عندنا، «رشحه» كلمة تقابل عالمة بكتابة يُكتفى كان بل تذكر، لم

الورقة. يف رصاحة يذكر لم اسمه أن غري الرضائب» موظفي «كبري بلقب رئيس
فصول: أربعة إىل الورقة من الجزء هذا متن ينقسم (أ): الورقة من األول املتن
بتاريخ منها واحد كل ويبدأ فسليمة، التالية الثالثة الفصول أما أوله، ُفقد قد األول الفصل
من الثاني الفصل عنوان يف جاء ما وهاك األخرى. الفصول يف مشرتكة موحدة وصيغة
مدة أي عرش، الخامس اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر الرابعة «السنة املتن: هذا

«… بوساطة عمل الذي التقدير أيام، ستة
الشهر. نفس من ٢١–٢٨ يوم من ُعملت التي التقديرات يشمل الثالث والفصل
الشهر من األول اليوم إىل ٢٩ يوم من ُعملت التي التقديرات، يشمل الرابع والفصل

الثالث.
النصف منها يتألف التي الورقة أو «فلبور» ورقة أن نستنبط أن يمكننا ثم ومن
املقاييس نتائج فيها يظهر مجاميع، أربعة يف ُدوِّنت قد املتن من األول الجزء من األول

يوًما. وعرشين ثالثة مدتها تبلغ متوالية فرتات يف تمت التي والتقديرات
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كالٍّ أن أوًال فنالحظ الفقرات، مناقشة إىل اآلن ونعود وفروعها: الفقرات رءوس
ذلك مع يذكر كما الكرنك، يف الكبري «آمون» معبد عن بفقرة يبدأ الكاملة الفصول من
للملكة أقيم الذي املحراب وكذلك الثالث»، «رعمسيس فيه أضافها التي الشهرية اإلضافة
«موت» اإللهة معبد وكذلك قبل، من لنا معروًفا يكن ولم الثاني» «أمنحتب زوج «تيعا»

.(§ 213) املقدسة الكرنك مباني من الجنوبي الجزء نهاية يف الواقع «إرشو» يف
عملت التي األرايض، من أمالكها لها منفصلة وحدات كانت كلها املؤسسات وهذه
منها تتألف التي الفصول رأس عىل رع» «آمون معبد ووضع فلبور»، «ورقة يف مساحتها
يف الرتتيب حيث من «هاريس» ورقة مع األوىل للمرة دقيًقا تشابًها فيه ونجد الورقة،
الورقة هذه يف إلينا وصلت والتي لآللهة، الثالث» «رعمسيس منحها التي اإلنعامات تعداد
الوثيقتني من فكل القديمة. مرص من السابع الجزء يف فيها القول فصلنا التي العظيمة
الصغرية املعابد ُدوِّنت ذلك وبعد التوايل، عىل و«منف» و«هليوبوليس» «طيبة» تناولت
بعض يف إال النظام هذا تطبيق يشذ ولم عظيمة، ممتلكات كذلك لها كان التي األخرى

بسيطة. نقط
منفصلة مؤسسة بوصفه ممتازة مكانة العظيم الكرنك» «معبد احتالل أن يف شك وال
األستاذ ألن بالغة؛ أهمية له املدينة» «إهناسيا جوار حتى شماًال تمتد التي أمالكها لها
أمالك كانت الثالث» «رعمسيس امللك حكم يف بأن القائلة: النظرية استنبط قد «برستد»
الزعم هذا دحضنا وقد «هابو»، بمدينة امللك هذا معبد أمالك يف مندمجة وإدارته الكرنك

القديمة. مرص من السابع الجزء يف
األخرى الطيبية واملعابد قاطعة. بصفة رأينا يعزز هنا «فلبور» ورقة يف ذكر وما
مبتدئة العكيس التاريخي الرتتيب حسب عىل تباًعا تأتي فلبور» «ورقة يف ذكرت التي
«هابو» مدينة ثم ،(§ 60) الرابع» «رعمسيس ثم (§ 58) الخامس» «رعمسيس بمعبد
محب» «حور معبد وأخريًا (§ 69) الثاني» «رعمسيس والرمسيوم الثالث» «رعمسيس
باسم اآلن تعرف التي هي املرصية املتون يف «حوت» قصوًرا تسمى التي واملعابد .(§ 70)
أقام حيث الغربية»، «طيبة من الغربية الصحراء حافة عىل تقع التي الجنازية، املعابد

الجنازية. معابدهم الحديثة الدولة فراعنة من كثريون
«رعمسيس عهد يف سابقني مللوك عديدة جنازية مؤسسات وجود أن والواقع
خاصة منفصلة إدارات ولها عهده، يف طيبة يف موجودة تزال ال وأنها — الخامس»
أال املعقول من كان سنني بضع فمنذ لنا؛ املدهشة بل املفاجئة األمور من يعدُّ — بها
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أمالك بعض عىل استوىل قد «هابو» مدينة يف املقام الثالث» «رعمسيس معبد أن يف نشك
مىض يكن لم عظيم معبد وهو (الرمسيوم) أي له؛ املجاورة الثاني» «رعمسيس معبد
الثاني» «رعمسيس الفرعون أقامه قد وكان الزمان، من قرن من أكثر وقتئذ إقامته عىل
أطوار كل يف يقلده كان كما واحرتام، تقدير أعظم الثالث» «رعمسيس له يكنُّ كان الذي
«رعمسيس عهد يف أنه «فلبور» ورقة من نعلم ذلك من الرغم وعىل .(§ 69 (راجع حياته
أقدم أخرى معابد كذلك بل املزدهر، املعبد وحده «الرمسيوم» معبد يكن لم الخامس»
عىل ينطبق كذلك سنجده ومعابدها «طيبة» عن صحيًحا نجده وما آهلة، نامية كانت منه
وقتئذ. الدينية العاصمة كانت األوىل ألن طبًعا؛ أقل بدرجة و«منف» «هليوبوليس» معابد
املؤسسات بعض أن عىل يدل ما (J. E. A. XX VII, 43-4) «أمني» ورقة يف ذكر وقد
الثامنة األرسة أوائل إىل عهدها ويرجع الكبري، «الكرنك» معبد جدران تضمها التي الثانوية
يمكننا وال العرشين، األرسة منتصف يف نسبيٍّا مستقلة بإدارة تتمتع تزال ال — عرشة
هذا مع يتعارض معنى يف «فلبور» ورقة برهان استخدام يمكن حد أي إىل نعرف أن
املعابد كانت إذا بأنه هنا: نقول أن حقنا من أصبح العكس عىل بل شك ذلك يف إذ الرأي،
تزال ال الثالث» و«أمنحتب الثالث» «تحتمس مثل العظماء بالفراعنة الخاصة الجنازية
لها تجد أن املنتظر من فإنه الخامس»، «رعمسيس عهد حتى شعائرها بإقامة محتفظة

آنئذ. رضائبه وقدِّرت مساحته عملت الذي اإلقليم يف أمالًكا
وهي «فلبور»، ورقة يف املذكورة «هليوبوليس» ل التابعة واملعابد هليوبوليس: معابد
العظيمة البلدة هذه إله «رع» لضيعة تابعة تعد الجهة هذه يف موضعها نفس من التي
ومن جنازي. معبد أو بيت اسم عليها يطلق لم مؤسسة حسبنا إذا سبعة أو ستة عددها
كانت بل نفسها، «هليوبوليس» يف تكن لم منها الكبرية املؤسسات من ثالثًا أن املدهش

املدينة. من مختلفة مسافات عىل تقع لها ملحقات
شك بال وهو حوراختي» «رع اإلله معبد هو فأعظمها أوًال: املدينة معابد وسنتناول
ورقة يف كذلك ذكره جاء وقد وإجالًال، قداسة وأكثرها «هليوبوليس» معابد أعظم
الرائني أعظم امللقب الشمس إلله األكرب الكاهن إرشاف تحت وكانت وغريها، «هاريس»
و«مرنبتاح» (§ 76) الثاني» «رعمسيس بناها معابد كذلك هناك كانت وقد (ور-ماو)
ترش ولم الورقة، هذه من إال نعرفه ال إذ لنا؛ بالنسبة جديد األخري واملعبد بالتوايل. (§ 79)
الفاتح البخور فيه أحرق قد كان الذي «آتوم»، لإلله الصغري املحراب إىل «فلبور» ورقة
تذكر لم وكذلك ٧٤١ق.م، عام مرص غزوه أثناء يف به مروره عند «بيعنخي» األثيوبي
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(A. Z. LXXI, «تورين» لوحة يف ذكرها جاء التي نفرحتب» «حتحور اإللهة مقصورة
.p. III ff)

معبد «فلبور» ورقة يف «هليوبوليس» مدينة خارج ذكرت التي األماكن بني ومن
شمايل «رع» معبد يف إيون» حقا «رعمسيس ملعبد التابعون هؤالء اسم: عليه يطلق
طائفة مقر كان ألنه االسم؛ بهذا سمي وقد وأغناها، أكربها يعد وهو «هليوبوليس»،
أقامها التي املؤسسة وهذه العادية، التسمية يخالف اسمه جاء ولذلك املستعمرين؛ من
عىل الواقع اليهودية» «تل يف بقاياها عن كشف التي شك بال هي الثالث» «رعمسيس
اسمها ألن جديدة؛ أهمية اكتسب وقد «هليوبوليس»، شمايل كيلومرتًا عرش ثمانية مسافة
قد التسمية وهذه للمعبد) التابعون هؤالء (أي حو» «نات مرتني: الورقة يف اخترص قد
التي «ناتحو» كانت إذا فيه املشكوك من أنه غري ،Natho «ناثو» بلفظة اإلغريقية يف بقيت
.(Herod. II, 115) «هردوت» ذكرها التي «ناثو» بلدة نفس هي «فلبور» ورقة يف جاءت
النيل21 إله ملعبد (§ 238) فقرة خصصت «فلبور» ورقة من الرابع الفصل ويف
وقد أيًضا، «هاريس» ورقة يف «لهليوبوليس» تابع بأنه ذكر وقد اآللهة، والد «حعبي»
مسافة عىل للنيل، األيرس الشاطئ عىل الواقع النبي» «أثر عند املعبد هذا موقع عىل عثر

ج٧). القديمة مرص (راجع العتيقة مرص جنوبي كيلومرتين
،(§ 237) «رع». مثل محبوبه آمون» مري «رعمسيس معبد يدعى آخر معبد ولدينا
الواقعة غراب» مدينة «كوم بجوار اآلن موقعه نحدد ألننا الشك؛ حوله يحوم موقعه ولكن
وجدت ممزقة ورقة عىل املعبد هذا ذكر جاء وقد ذلك. من نتأكد أن دون الفيوم مدخل عند
عىل ذكره جاء كما ،(Ramesside Administrative Documents p. 28) الجهة هذه يف

ج٧). القديمة مرص (راجع إزن». «ابن املسمى «مرنتباح» الفرعون ساقي لوحة
معابدها أقدم رأسها عىل جاء محاريب سبعة فتشمل «منف» معابد أما منف: معابد

.(§ 80) تاوي» عنخ رب جداره جنوبي العظيم بتاح «معبد وهو
اآلخر؛ عن أحدهما تمييز يمكن «منف» يف الثاني» «لرعمسيس معبدان يوجد وكذلك
أي: (§ 149) بتاح» «بيت باسم فقط ينعت واآلخر بتاح»، مثل «املحبوب يلقب فاألول
الثاني» الخاص«برعمسيس املنفى املعبد وهذا بتاح». بيت يف آمون «رعمسيسمري معبد

ال العايل النيل أي الفيضان مع موحد هنا أنه النيل إله عىل التحدث عند هنا يالحظ أن ويجب 21

وحسب. النهر
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Brugsch. (راجع املرصي». «باملتحف لوحة عىل ذكره جاء وقد األوىل، للمرة هنا ذكر
(Porter & ال أم باملدينة تزال ال بقاياه بعض كانت إذا نعلم وال (Dic. Geog. p. 235
للفرعون املنسوب املعبد يظهر، ما عىل املجموعة هذه يف يوجد وأخريًا .Moss III, p. 217)
القديمة مرص (راجع «فرش» األستاذ منه عظيم جزء عن كشف الذي وهو «مرنتباح»،
معبًدا يظن ما عىل كان إنه أي (§§ 232, 240) «قرصا» يسمى آخر معبد وكذلك ج٧)
أنه غري «لطيبة»، الغربي الشاطئ عىل تقام كانت التي املعابد مثل الفرعون لهذا جنازيٍّا

«قرص». لفظة عليه يطلق كان املعابد من النوع وهذا «منف»، يف هنا أقيم قد
يف ذكرت التي الصغرية املعابد بني ملموًسا تشابًها كذلك ونجد الصغرية: املعابد
كل يف الصغرية املعابد هذه ذكر جاء وقد «هاريس»، ورقة يف ذكرت والتي «فلبور»، ورقة
املعابد هذه عن معلوماتنا أن غري الشمال؛ إىل الجنوب من الجغرايف الرتتيب حسب عىل
أن (أوًال) فنجد عدة، ألسباب وذلك «هاريس»، ورقة يف جاءت التي تلك عن وضوًحا أقل
االستنباط طريق عن إال الحقيقي موقعها من التأكد يمكن ال الصغرية املحاريب من عدًدا
الفصول عىل موزعة الصغرية املعابد هذه أن نجد (ثانيًا) قوية، أدلة عىل يرتكز ال الذي
ورقة يف الحال هي كما واضحة ظاهرة نجدها ال ولذلك الورقة؛ تشتملها التي األربعة

«هاريس».
الورقة من األول املتن يف الشمال إىل الجنوب من الصغرية املعابد ترتيب أن والواقع
ألنها مرص؛ جغرافية حيث من عظيمة أهمية لها الحقيقة وهذه ثابت، أساس عىل يرتكز
فمثًال الورقة، هذه يف إال تذكر لم التي املعابد بعض تحديد عىل التقريب وجه عىل تساعدنا
مسافة عىل تقع (§ 23) بعيد من يسمع الذي «آمون»، مقصورة أن األول الفصل يف نجد

إلخ. … غراب» «كوم مدينة من قريبة
أو فالن، اإلله معبد) (أي «بيت» بكلمة كلها الصغرية املعابد هذه عادة وتوصف
«عنتي» واإلله مختلفة) (بنعوت «آمون» هي املعابد هذه يف ذكرت التي واآللهة كذا، اإللهة
«إهناسيا يف األرضني ملك (أرسفيس) «حرشف» واإلله صقر) صورة يف يمثل (الذي
واإلله «حتحور» واإللهة املقدس، والتاسوع «باتا».22 واإلله كبش، برأس ويمثل املدينة»
بوصفها «نفتيس» واإللهة «مننو» واإلله وحدها، و«إزيس» مًعا، و«إزيس» «حورمني»

يف كيلومرتًا عرش خمسة مسافة عىل وتقع الحالية) القيس (بلدة «ساكو» بلدة رب «باتا» اإلله 22
.(§ 139) البهنسا من الرشقي الجنوب
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واإلله (§§§ 11, 87, 250) «أوزير» واإلله (§ «توريس»23(102 واإللهة «ست»، اإلله زوج
(§§ 89, 90, «تحوت» واإلله (§§ 12, 20, 21) «سبك» واإلله (§§ 159; 254) رع» «سبك
تعداد من ويخرج ،(§ 86) املؤله الثالث) (سنورست كاورع» «خع للملك خالًفا هذا ،40)
الجغرايف، الرتتيب خارج ذكرا وقد «أنحور» واإلله الفيضان، إله «حعبي» اآللهة هذه
عنها تكلمنا التي الثالث العواصم معابد آلهة إىل باإلضافة هذا «حوراختي»، اإلله وكذلك

سبق. فيما
رع «مظلة يسمى املحاريب، من نوع الصغرية املعابد أسماء بني حرش وقد
(§ 162, (القيس) و«ساكو» (§ 263) «منعنخ» بلدة مثل املدن بعض يف حوراختي»
صور من ويظهر «أخناتون»، عهد قبل تذكر لم املحاريب وهذه ،(1 §) و«إهناسيا» 272)
خارج الكبرية املعابد دائرة حول أقيمت قد عمد ذات صغرية معابد أنها العمارنة» «تل يف

األصيل. املعبد
لها كان لإلله خو) (سشم محمية تماثيل أن عىل تدل براهني األول املتن يف ونجد
(راجع خفيف قارب عىل تحمل محاريب يف توضع كانت التماثيل وهذه بها، خاصة حقول

ج٧). القديمة مرص
الوزير مؤسسة :(§ 10) العارشة للفقرة عنوانًا نجد وأخريًا األخرى: املؤسسات
تخلد وهي كنهها، تحديد الصعب من مؤسسة إىل تشري العبارة وهذه املتوىف، حتب» «رع
مثاالن ولدينا ج٦). (راجع الثاني» «رعمسيس حكم يف عاش الذي املعروف الوزير ذكر
لضابط أولهما األول». «رعمسيس عهد من إهداء لوحة عىل املؤسسة هذه ملثل آخران
إىل وتشري الشهري حبو» بن «ألمنحتب ينسب مثال لدينا وكذلك ،(A. Z. LVI p. 56) جنود
املؤسسات هذه أن عىل تتفق كلها الثالثة واألمثلة لنفسه. ببنائه أمر الذي الجنازي مزاره

ألنفسهم. أقاموها ألفراد كانت
لم الورقة هذه يف مساحتها عملت التي األمالك ذات كلها املؤسسات أن املعلوم ومن
مواني من كثريًا أن أوًال فنجد األهلية؛ املؤسسات نذكر أن هنا وسنحاول دينية، كلها تكن
أو يوسف» «بحر عىل كانت التي هي املواني وهذه بها. خاصة حقول لها كانت الفرعون
،(§ 37) الفيوم مدخل مقربة عىل الواقعة غراب) مدينة (كوم «مي–ور» عند النيل عىل

وهي البحر، فرس صورة يف وتمثل البطاملة، عهد يف الفيوم يف محاريب لها (تاورت) اإللهة وهذه 23

الوالدة. إلهة
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«حرادي»، عند تقع كانت يظهر ما عىل التي وهي (§§, 85, 154) «عنينة» قلعة وعند
عنوان من ونعلم الحالية. «فضل» الشيخ شمايل من كيلومرتات ثمانية مسافة عىل التي
يدير يظهر ما عىل وكان محيل، عمدة يد يف كانت اإلدارة أن (§ 155) املواني هذه إحدى

امليناء. بضيعة عالقة لها التي الفرعون حقول بعض
خاصة منزلية إدارة لها كانت امللكة أن عىل األحوال شواهد وتدل امللكات: حقول
تدعى أخرى ملكة لدينا وكذلك ،(§§, 109, 153, 172) تملكها التي الحقول تدير
نجد حني عىل «كانفر»، الكاهن إرشاف تحت الخاصة ضيعتها لها (§ 276) «تورتنرو»
كان الفرعون هذا أن أخرى مصادر من ونعلم مشرتكة. أمالكها كانت الفرعون حظيات
األرسة منذ موجودة كانت واألخرية مايض) مدينة (كوم «مي-ور» ويف «منف»، يف نساء له
(راجع أمالك لها مؤسسات لهنَّ كان النساء هؤالء أن املهم الجديد ولكن عرشة، الثانية
يديرها كان وأراضيهنَّ (§§ 39, 111–12, 278-9) يف ولألخرية (§§ 38, 110, 277 لألوىل
(§§, 38, 110) محيل عمدة أو (B, 19, 8) امللك حجرات عىل املرشف لقب يحمل موظف

.(§§ 111, 277, 279) «آمون» ماشية عىل املرشف أو ،(§ 39) بسيط مراقب أو
التي الحقول، تملك التي والدنيوية الدينية املؤسسات كل استعراضنا بعد واآلن
أن إال علينا يبَق لم «فلبور» بورقة الخاصني املساحني يد عىل رضائبها وُقدِّرت مسحت
كان التي املؤسسات لهذه التابعة الحقول إلدارة وضعت التي الفرعية، العناوين نفحص
هذه يف املرصي استعملها التي الفاحصة والكلمة مختلفون، موظفون تنفيذها عىل يقوم
إدارة تحت ووضعت مختلفة، أماكن يف التي الحقول كل وتعني «رمنيت»، هي املناسبة
يخص ما «كل يظهر ما عىل الحريف ومعناها إدارية» «ضيعة إذن تعني فالكلمة واحدة.
يمكن كان الواحدة الضيعة أن ويالحظ واحدة». يد أي واحد؛ زارع مراقبة تحت يكون أو

فرعية. ضيعات ضمنها تشمل أن
سلطته، تحت آخرين موظفني بوساطة كبري موظف شئونها يدير ضيعة كل وكانت

وهكذا. الكبرية الضيعة من جزء هي صغرية ضيعة يدير منهم واحد كل
هذه إدارة عن املسئولني واملوظفني الكهنة عن مخترصة بعضمالحظات يأتي وفيما
يشاهد كما املسئول هو كان الكهنة أحد نجد املعابد من بكثري يختص ففيما الضيعات،

إلخ. … (§ 91) (القيس) «ساكو» ويف (§ 4) املدينة» «إهناسيا يف
وجه عىل بعينه واحًدا كاهنًا أن نستنبط أن الحاالت من حالة أية يف لنا يتسنَّ ولم
من الثاني املتن يف نجد الواقع بل صغريًا، كان مهما ما ملعبد الوحيد املدير هو كان التأكيد
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ويف ،(§ 4) كهنة خمسة معبدها حقول يدير كان مثًال املدينة» «إهناسيا أن الوثيقة هذه
لقب أن نجد أننا إىل هذا ،(§§ 12, 14) كاهنان «الفيوم» معبد يدير كان أنه نجد األول املتن
حقيقة وهذه «أناشا»، يف رع» سبك «ست اإلله معبد بمناسبة ذكره جاء قد الثاني الكاهن
غري كهنة، رؤساء كانوا األلقاب عن مجرَّدين يُذكرون كانوا الذين بعضالكهنة بأن توحي
نخت» «رعمسيس املسمى األكرب للكاهن فقط تستعمل الحقيقة يف كانت التسمية هذه أن
(§§ 51, 117, 208) الكرنك يف اآللهة ملك رع» «آلمون الكبري املعبد رئيس وهو الشهري،
الخامس»، «رعمسيس للفرعون الجنازي املعبد بإدارة مكلًفا كان األكرب الكاهن وهذا
والكاهن ،(§ § 127, 214) البناء دور يف يزال ال يظهر ما عىل اآلونة هذه يف كان الذي
أما الرائني». «أعظم الخاص بلقبه آنًفا ذكرنا كما إليه يشار «هليوبوليس» ملعبد األكرب
أخرى مصادر من معروف هو كما — كان فقد هابو» «مدينة معبد يف الرئييس الكاهن
األكرب «منف» كاهن عىل أصًال يطلق كان اللقب وهذا «ستم»، الكاهن لقب يحمل —
من األول املتن يف مذكورين غالبًا نجدهم (وعبت) العاديون والكهنة ،(§§ 127, 220)
كاهن ملصلحة معبد أرايض برعاية يكلفون غالبًا وكانوا أراٍض»، «مالك بوصفهم الورقة
كان وربما املتن، يف الفرعية أو األصلية الفقرات من فقرة يف قط يذكروا لم أنهم غري كبري؛

منفردين. بالسلطة للقيام كفايتهم لعدم ذلك
ال مدنيني موظفني أن منها نعلم بحقائق الورقة هذه يف الفقرات عناوين نا وتمدُّ
معابد بإدارات التأكيد وجه عىل متصلني ذلك مع كانوا ولكنهم دينية ألقابًا يحملون

بهم. خاصة
أخرى. لفرصة عنهم التحدث فسنرتك املعابد بإدارة وعالقتهم املاشية مديرو أما
ضيعات إدارة عىل يقوم كان أنه العظيم «طيبة» إله «آمون» ضيعات يخص فيما ونجد
موظف (§§ 131, 223) هابو» «مدينة معبد أو (§§ 52, 117, 152, 208) الكرنك» «معبد
البيت مدير لقب يحمل أخرى ويف آمون»، بيت «مدير األماكن بعض يف يلقب ا جدٍّ كبري

نخت». رع ماعت «ورس
عظيمة ثقة حازت التي الشخصية هذه أن نجد الورقة هذه من (ب) الثاني املتن ويف
أنه والواقع «خاتو»، أرض اسم عليها يطلق التي امللكية لألرايض الرئييس املدير هو كان
«ورس أن منه نعلم ١٩٣٥م عام «األشمونني» يف باب عتب عىل كتب نقش عىل عثر قد
(Mitt. D. الذكر السالف نخت» «رعمسيس آلمون األكرب للكاهن ابنًا كان هذا رع» ماعت
اللقب هذا نفس يحمل آخر رجل ويصادفنا ،Deutschen. Instit VII, 33 f. PI. X b)
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رع ماعت «ورس سلف كان أنه ويحتمل ،(§ 226) هابو» «مدينة ملعبد ضيعة بإدارة يقوم
نخت».

وإن األحيان، بعض يف ما حد إىل غامض اللقب وهذا «نائب» لقب نجد وكذلك
النائبان يحمله كان وكذلك العام»، القائد «نائب بوصفه الجيش يف مستعمًال نجده كنا
أن إذن املحتمل ومن النوبة»، بالد كوشيف صاحب امللك «ابن يمثالن كانا اللذان اإلقليميان
،(§ 212) الكبري» الكرنك «معبد بمناسبة «فلبور» ورقة يف ذكر الذي محب» «بتاح النائب
عضًوا وكان الطبقة، هذه من كان (§ 215) الجنازي الخامس» «رعمسيس معبد يف وكذلك
الحقول شئون يرعى كان الذي محب» «برع النائب كان وكذلك املعبد، إدارة يف دائًما
«رعمسيس ملعبد تابعة ضيعة وأدار هابو»، «مدينة يف الثالث» «رعمسيس ملعبد التابعة

.(§ 216) الخامس»
غلة، املزروعة األرايض رعاية املخازن عىل املرشف يكلف أن الطبعي من كان وقد
وكذلك ،(§ 56) الكرنك» «بمعبد الخاصة الفقرة يف ذكر الذي «نفرحو» يكون ذلك وعىل
«مدينة ضياع برعاية يقومان كانا اللذان (§ 229) نخت» و«آمون (§ 129) «خعمواست»

املعبدين. هذين يف موظفني هابو»
يف ذلك يالحظ «مراقب»، لقب منهم كل عىل يطلق املوظفني من أخرى طائفة ولدينا
(§ 250) املدفونة» «العرابة يف وكذلك ،(§§ 51, 53, 58, 51) «بطيبة» الخاصة الفقرات
يعملون كانوا املراقبون وهؤالء ،(§§ 77, 79) «هليوبوليس» بمدينة خاصتني فقرتني ويف
نجدهم ال أجله من الذي السبب هو ذلك كان وربما الرئييس، عملهم محل عن بعيًدا

مبارشة. جوارها يف عادة تقع شك بال حقولها كانت التي الصغرية باملعابد متصلني
الفرعون يهبها أن بمجرد كانت التي هي املعابد أن عادة لدينا املعروف كان وقد
(راجع خارجي تدخل أي دون شئونها بإدارة تقوم واملوظفني واملعدات واملاشية الحقول

.(Erman-Rnke Aegypten 341–3 Lefebure, op. cit. chap. 2.
محتويات عن الكشف قبل حتى تعديل بعض إىل يحتاج الرأي هذا أن والواقع
املنفي «أمنحتب» العظيم البيت مدير تمثال عىل التي النقوش يف جاء ملا وذلك «فلبور»،
أقام الثالث» «أمنحتب الفرعون أن علينا يقص حيث ج٥) القديمة مرص (راجع األصل.
فرد أي سلطة تحت أبديٍّا يبقى أن أمر وقد «منف»، من بالقرب جنازيٍّا معبًدا لنفسه
Petrie, Tarkhan I; Memphis V, Pls. (راجع الوقت هذا يف امللكي املدير لقب يحمل

.(79-80
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حالة وأهم السابق، من أوضح النوع هذا من آخر إثبات عىل تحتوي «فلبور» وورقة
وقد هابو»، «مدينة معبد حقول ببعض الخاصة الحالة هي النظر تلفت الصدد هذا يف
هذا أن «فلبور» ورقة يف فقرتني من ونعلم الفرعون، رسائل كاتب هو مديرها أن ذكر
إىل هذا §)؛ 137) نائبًا كان أنه نعلم ثالثة فقرة ومن ،(§§ 64, 65) مراقبًا كان املوظف
كانت أنها الرابع» «لرعمسيس الجنازي املعبد بحقول الخاصة ٦٠ رقم الفقرة يف جاء أنه
وجه عىل لنا تؤكد هنا تويف» «الذي وعبارة تويف، الذي «نفرعب» يدعى فرد إدارة تحت
وأن (§ 56, 46 & B. 17, 13 (راجع السابق. «حارداي» عمدة هو املقصود أن التقريب
خلف يعني أن إىل عنه نائبًا عني قد كان «نائب» لقب يحمل كان الذي «إبا» املوظف

«لنفرعب».
كان الخامس» «رعمسيس للفرعون «طيبي» معبد إىل ١٢٤ الفقرة عنوان ويشري
الذين املدنيني املوظفني عن الواضحة األمثلة وهذه الفرعون، غالل مخزن كاتب يديره
املرشفون كان إذا فيما عقولنا، يف الشك تبعث أن يمكن املعبد أمالك إدارة يف يد لهم كانت
مجرد ال حكوميني موظفني سوى قط يكونوا لم سبق فيما ذكرناهم الذين املخازن عىل
ملرشفسابق بالنسبة السؤال نفسهذا اإلنسان يسأل وقد ال. أم املعبد موظفي بني أعضاء
يف ولكن (§ 126) الرابع»؟ «رعمسيس معبد ضيعات عىل مراقبًا أصبح قد الخزانة عىل
إنه أي باإلثبات، الجواب يكون أن يمكن (§§ 125, 217) السجالت حفاظ رئيس حالة
تابعة برعايتها مكلًفا كان التي األرايض ألن وذلك وحسب؛ حكومي موظف مجرد كان
نصفه. من أكثر بنائه من يتم لم يظهر ما عىل كان الذي الخامس»، «رعمسيس ملعبد

إصطبل «رئيس لقب الباب هذا يف مصادفتها املنتظر من يكن لم التي األلقاب ومن
«معبد لقربان خاصة املحفوظة الحقول أمور رعاية عليه كان الذي وهو امللك»، مقر
بمالحظة يقومان اثنان يحمله كان وقد بسيط، جندي لقب وكذلك ،(§ 121) الكرنك»
.(§ 274, 275) «مرنبتاح» للفرعون وكذلك الحاكم، الفرعون ملؤسسات التابعة الحقول
ملالحظة مدنيني موظفني تابعني وجود بأن هنا نرصح أن يجب املوضوع لهذا وختاًما
وجه عىل املعبد إدارة يف كلمة لهما كانت التابعني هذين أن يحتم ال بعيدة، ريفية ِضياع

عام.
نظام يف أثر لها كان التي املبادئ ومن للماشية: العلف بتوريد الخاصة الضياع
يف جاء فقد حدة؛ عىل ضيعة كل من بها القيام يُطلب كان التي الخدمة، نوع املعبد ِضياع
فصول (٤ سطر (أ) ٥١) واملنفي (٧–١١ (ص١٠، الطيبي القسمني يف «هاريس» ورقة
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من مختلفة قطعان بينها ومن الثالث»، «رعمسيس يقدمها كان التي املعينة الهدايا تعدد
لكل كان أنه والواقع املدينتني. كلتا يف لها مماثلة كأنها املختلفة املعابد مع ذكرت املاشية
ورقة يف وردتا حالتني يف املاشية وكانت خاصون. موظفون الثانوية واملعابد القطعان

املاشية». عىل «مرشف مالحظة تحت توضع (٤ (أ) ٥١ ،١١ (ه١٠، «هاريس»
تذكر لم أنها فمع «فلبور»، ورقة يف جاء ما املعابد قطعان إدارة استقالل لنا أكد وقد
أو طعامها تورِّد كانت التي للضيعات بأكملها فقرات خصصت قد نفسها القطعان لنا
ماعت «ورس معبد كأل كاآلتي: منها كل عنوان التي الفقرات أن ذلك من وأهم ثمنه، تدفع
التي للمعابد مخصصة فقرات من جزءًا تكن لم (§ 32) آمون» بيت يف رع ستبن رع
§§ 31–33, 104–107, (راجع واحدة. سلسلة يف وضعت بل املنتظر، كان كما تدرس
والطوبوغرايف، التاريخي الرتتيب السلسلة هذه يف روعي وقد .(174–186 V 243–46

املعابد. تعداد يف ذلك روعي كما
عن سلسلة أطول بعد مبارشة أتت (§ 178–195) فقرات سلسلة عىل ذلك وينطبق
وتسمى (§§ 187–8, 190–3, 247 (راجع األبيض. املاعز لطعام خصصت وقد الكأل،
بأسماء متصلة ثانية ونجدها (§§ 189, األبيض(5–194 املاعز ضيعة التوايل عىل منها كل
أن املدهش ملن وإنه بدعة، يعدُّ أبيض ملاعز املعابد تملك أن يف نزاع وال مختلفة، معابد
من (ب) الثاني املتن يف ذلك عىل براهني ولدينا بها، خاصة حقوًال تملك كاملاشية نراها
لرعي وجدت التي لألرايض إدارة وجود باحتمال القول الصعب ملن وإنه الورقة، هذه
هذا أن غري القطعان، هذه لها التابعة املعابد إدارة عن منفصلة واملاعز املاشية هذه
الفقرات سلسلة يف ونجد هذا الحقيقة. هذه ينفي واضح برهان لدينا وليس الواقع، هو
«ضيعة التايل: الطراز من عناوين األوىل الدرجة من ليست التي املعابد ببعض الخاصة
املدينة» «إهناسيا يف مثًال ذلك ونجد فالن»، املاشية عىل املرشف إدارة تحت البيت هذا
،(§ 149) «منف» يف الثاني» «رعمسيس معبد يف وكذلك إلخ، … (§ 18) والفيوم (§ 5)
هذا وجه يف يقوم أنه غري املراعي»، «ضيعات بأنها الضيعات هذه عن التعبري ويمكن
فقرات عىل تحتوي املعابد ببعض الخاصة النقوش أن وبخاصة الصعاب؛ بعض الرأي
حال أية وعىل أيًضا. باملراعي خاصة فقرات عىل تحتوي كما الوضع، بهذا عنوانان بها
كل من حاسمة بنتيجة منه نخرج أن يمكن ولكن معقد، يظهر ما عىل املوضوع فإن
أهمية، ذات قطعانًا يملك كان معبد كل أن وهي «فلبور»، ورقة يف جاءت التي املقدمات
يحمل كان «عاشمحب» أن نجد فمثًال بها، للعناية املاشية هذه عىل مرشف كذلك له وكان
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الكرنك» «معبد يف نخت» و«رعمسيس (B § 42) املدينة» «إهناسيا معبد يف الوظيفة هذه
إلخ. … و(٢٤) هابو» «مدينة الكرنك معبد يف و«رعموىس» (§§ 210, 270)

وهذا معينة، بحقول خاصة الفقرات وهذه الحصاد. برضيبة خاصة فقرات ولدينا
الحجم. املتوسطة أو الصغرية املعابد مع مذكوًرا نجده الفقرات من النوع

فقرة له معبد مع يوجد ال الفقرات من النوع هذا أن هامة بصفة النظر يلفت ومما
من األخري النوع وهذا املؤجرة.» أو املقسمة البيت هذا «ضيعة التالية: بالعبارة مفتتحة
الكبرية، العواصم إحدى يف عظيمة مساحة ذات الغالب يف تكون بمعابد خاص الفقرات
§§ 3, 54, 59, 68, 69, 76, 80, 118, 119, (راجع بها، الخاصة الحقول عن بعيدة أي
الحصاد رضيبة فقرات مع تتحد الفقرات وهذه .(123, 134, 138, 144, 145, 150, itc
يحدث كان وإن ملعبد املخصصة السلسلة نهاية يف أو مقربة عىل توضع أنها خاصية يف
التي الوحيدة الفقرة هي املؤجرة أو املقسمة الضيعة فقرة أن (Eg. § 69, 76) أحيانًا

يبحث. الذي للمعبد املعني الجزء هذا يحتويها
الكبرية املعابد إىل تؤدي املقسمة الضيعة فقرات بأن يشعر أن إال اإلنسان يسع وال
أصبح حتى الصغرية، للمعابد الحصاد فقراترضيبة تؤديها التي الوظيفة نفس والبعيدة

مختلفة. صورة يف منهما كل صيغ واحًدا نوًعا الفقرات من النوعني كال
إىل يدعو أثًرا نفوسنا يف تركت قد أنها نجد كلها السابقة الفقرات عناوين ومن
وثيقة يف اآلخر بالبعض بعضها اختلطت قد والفرعون املعابد ممتلكات أن وهو الدهشة،
مؤسسات إىل إما تسري املدنية باألحوال الخاصة الفقرات كل أن فنجد واحدة، إدارية
مشتقة بوصفها للفرعون بتبعيتها تخصص التي وهي واملواني، الخزانة مثل حكومية
الفرعون لضيعة تابعة أنها أي النعت، بنفس محددة حقول إىل تشري أو التاج سلطة من
واملصالح وكبريها، صغريها املعابد نظرنا وجهة من بارزة بصفة هذا ويتعارضمع نفسه،
يفهم عام وجه وعىل معها، ذكرت أنها من الرغم عىل أراضيها إلدارة أنشئت التي املنفصلة
كاستقاللها اآلخر البعض عن بعضها مستقلة كانت املختلفة املعابد أن ذلك من اإلنسان
إلنكار سببًا نجد ال فمثًال محس، بمثال إليه نقصد ما وسنوضح الفرعونية. املؤسسات عن
العظيم املعبد كاستقالل أرضه، ملكية يف مستقًال كان مرو» «سرب بلدة يف «ست» معبد أن
«منف» يف الفرعون حريم أخرى جهة من كان وكما هابو»، «مدينة يف الثالث» «لرعمسيس
فبطبيعة واحدة؟ إدارية وثيقة يف مًعا متباينة مؤسسات وجود نفرس كيف واآلن مستقًال.
غري تمسح؛ كانت التي األرض رقعة يف حقول تالصق لذلك الظاهرة األسباب من الحال
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كل أن مالحظة رضورة ذلك إىل يضاف بل كافيًا، تفسريًا يعدُّ ال وحده الحقول تالصق أن
عىل الرضائب تقدير مهمتها لسلطة بخاصة املالية الوجهة ومن تابعة، األرايضكانت هذه
بعد أنه فيه نزاع ال ومما التاج. من أوامرها تتلقى نظريٍّا كانت السلطة وهذه املساواة. قدم
الحضيض، إىل عظيمة برسعة الفرعون سلطة انحدرت بقليل الثالث» «رعمسيس موت
غري «الكرنك»، يف رع» «آلمون األكرب الكاهن يد يف لعبة مجرد خلفائه من كل أصبح وقد
الكبري املعبد أن فيه نجد إذ «فلبور»، ورقة من األول املتن يف يظهر لم هذا من شيئًا أن
الخزانة حقول وكانت الريفية، املحاريب أصغر مع تماًما تساوى قد بالكرنك رع» «آلمون
هي وهذه املعابد. تلك حقول مثل تماًما املساواة قدم عىل حقولها رضائب تقدِّر الفرعونية
ملعلوماتنا بالنسبة غرابتها ننكر أن يمكن وال سبق، مما نستخلصها التي األوىل الفكرة

الورقة. هذه كشف قبل السابقة
منها لكل أن عىل دلت قد املساحون مسحها التي األماكن إن مسحت: التي األماكن
الحقول أن نجد ثم ومن واحد، سطر عن تزيد ال قد قليلة، كلمات ينحرصيف ا خاصٍّ عنوانًا
أن دون املعلومة الحدود أو القرى لبعض بالنسبة وبخاصة مبهًما، وصًفا وصفت قد
ذلك بعد ظهرت التي الهبات لوحات يف نجدها خاصية وتلك املجاورة، امللكيات تسمى

العهد.
أسماء من مئات بضع لنا تقدم ال «فلبور» وورقة الجغرافية: األسماء أو التعابري
ثمينة معلومات أمامنا تضع كذلك بل وحسب، قبل من معروفة تكن لم التي األماكن
عهد يف عاش الذي الزائر نظر حتًما اسرتعى الذي املرصي، الريف نواحي لنا ر تصوِّ
وما الصدد. هذا يف جديدة طوبوغرافية بمصطلحات كذلك الورقة هذه نا وتمدُّ الرعامسة.
املرصية البالد عن الجغرافية معلوماتنا أن عىل مقنعة داللة يدل ذلك من هنا سنورده

ضيق. نطاق تنحرصيف القديمة
وكذلك األوىل، املكانة يحتل األصلية الجهات ذكر أن األرايض هذه تحديد عند ونجد
الرشقي الشمال مثل املركبة األصلية الجهات التحديد يف استعمل قد املرصي أن نجد
«الجنوب» اتخذ قد املرصي أن إىل هنا ننوِّه أن بد وال كبرية، بدرجة الغربي والجنوب
الجهة يف يقع كان ما ولذلك عندنا؛ الشمال من بدًال األربع الجهات تحديد يف أصلية نقطة
القاعدة هذه أن غري خلفه، كان الشمالية الجهة يف يقع كان وما أمامه، الذي هو الجنوبية

عامة. تكن لم
«األرض الورقة هذه يف استعملت التي الجغرافية األلفاظ ومن الرتبة: أنواع
أطرافها أحد من محاذية األرض من طويلة قطعة عىل عادة وتطلق (أدب) الشاطئية»
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ليس التي األرض من أعظم قيمة ذات بدهيٍّا كانت األرض هذه ومثل القناة، أو النهر
قطع من كثريًا جعل الذي هو بعينه االعتبار هذا أن والواقع املياه. عىل مبارش منفذ لها
كان مالك كل ألن وذلك ضيًقا؛ طويًال شكًال تأخذ الحديثة مرص يف املنزرعة األرايض
من ليتمكن مبارشة؛ للمياه املواجهة األرض من أمتار بضعة عىل الحصول عىل يحرص

.(H. G. Lyons The Cadastral Survey of Egypt p. 31 (راجع أرضه ري
أنها املحتمل ومن «باعت»، يسمى كان األرض من آخر نوع ولدينا أرضالجزيرة:

باملياه. تغمر كانت ألنها خصبة؛ أرًضا تعني
كلمة السابقني األرض لنوعي مشابهة الورقة هذه يف وردت التي الكلمات ومن
يف يقع الذي الجزء يشمل ال األرايض من النوع وهذا االستعمال. شائعة وهي «جزيرة»،
للماء. واملنخفض العايل املنسوبني بني تقع األرايضالتي كل كذلك يشمل بل النهر، مجرى
نشأت جديدة جزيرة عىل يدل القديمة املرصية يف الخاصبذلك التعبري فإن حال أية وعىل
التي املنبسطة، األرض عن األرض من النوع هذا نميز أن بد وال النهر، مجرى تحوُّل من

اآلن. الفالحون يسمه كما النيل» «طرح أو النيل رواسب من نشأت
«األرض عبارة «فلبور» ورقة تحتويهما اللذين املتنني يف كذلك ونجد األرضالعالية:
ورقة ويف «نوري» منشور يف مستعملة وجدناها قد الكلمة وهذه (قايت). العالية»
فإن ذلك وعىل محاصيلهم، لزيادة لآللهة ُمنحت األرض من نوًعا بوصفها «هاريس»
والحقول بأرضها. بأس ال زراعية حقوًال تعني أنها بد ال الفني معناها يف الكلمة هذه
األرض هي أخرى بعبارة أو الجزائر» «حقول يقابلها األرايض من النوع هذا من التي
الفيضان. من سنويٍّا بالراحة تروى التي واألرض العالية) (األرض باآلالت تروى التي
تقابل العالية) (األرض «قايت» لفظة أن املحتمل ومن البطاملة. عرص يف نعلمه ما وهذا
عرص يف قط تقرن لم الكلمة ألن عليه؛ الربهنة يمكن ال ذلك أن غري الرشاقي، األرض اآلن

الجزيرة. بأرض الرعامسة
تميز األرضالعالية أن نجد أخرى جهة من ولكن واألرضاملستعملة: األرضالبكر
لفظ الثانية وعىل «نخب»، اسم منهما األوىل عىل يطلق األرض من آخرين نوعني عن دائًما
ذلك وعىل املتعبة»، «األرض معناها والثانية بكر» «أرض معناها األوىل واللفظة «تني».
(األرض «نخب» واألرض للزراعة، الصالحة األرض (قايت) العالية األرض تسمية يمكن
اآلن الفالحون يسميها التي وهي املستعملة، أي امُلتَعبة) (األرض «تني» واألرض البكر)
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الرضائب مقدِّري أن إىل مؤقتًا هنا نشري أن ويجب زراعتها. لكثرة العيَّانة» «األرض
من ونصًفا وسبعة الغلة من مكاييل عرشة البكر األرض من «أرورا» كل عىل فرضوا قد
األرض من «أرورا» كل عىل مكاييل وخمسة األرضاملستعملة، من «أرورا» كل عىل املكاييل
املتن يف املذكورة األرض رضائب تقدير يف الثالث الدرجات هي وهذه العادية، الزراعية
«أرورا» لكل الرشاء أثمان نسبة بداهة تمثل ال التقديرات وهذه «فلبور»، ورقة من األول

املذكورة. األرض من األنواع ثالثة من
األرض ثمن بنصف يقدَّر ثمنها كان املستعملة األرض أن عىل تدل براهني ولدينا
األرض من النوعني هذين رشاء أثمان نسبة تكون ذلك حسب وعىل للزراعة. الصالحة

لبعضهما. بالنسبة معكوسة
النقطة هذه عند «فلبور» ورقة عىل املطلع يالحظ أن يجب الجغرافية: األلفاظ
تمسح كانت التي املركبة، األماكن أسماء ذكر عند نقرر أن غالبًا علينا املستحيل من أنه
ذلك مثال وحسب، لها وصًفا ذكرت أنها أو منها، جزءًا األوىل الكلمة كانت إذا ما وقتئذ،
جديدة أرض عن نتحدث أن حال بأية لدينا املؤكد من ليس إذ الجديدة»، سامت «أرض
نقطة اتخذ معني ثابت مكان عن نتكلم الوقت ذلك يف ألننا الخامس»؛ «رعمسيس عهد يف
عند املكان عىل األمر بادئ يف تطلق كانت األعالم هذه أن والواقع أرض. قطعة تحديد يف
فهذه الجديدة» «املنشية أيامنا يف ذلك مثال األيام، مر عىل عليه علًما تصري ثم نشأته،
إلخ. … لنا بالنسبة جديدة ليست ولكنها نشأتها، لزمن بالنسبة جديدة تعد كانت القرية
األحوال؛ حسب عىل معناها نرتجم أن واألماكن البالد أعالم ذكر عند هنا وسنحاول
املرصية من حروفها نطق نقل من بدًال وذلك أنفسهم، املرصيني عند معناها القارئ لريى
يف طريقة اآلثار علماء من لكل أن هنا أذكر أن يفوتني وال وحسب. العربية إىل القديمة
أو املرصيني، عند األلفاظ نطق عىل تساعد التي الحركات النعدام وذلك األسماء، هذه نطق
العربية اللغة يف حركات من نشاهده ما إذ جميعها، السامية اللغات كل يف أخرى بعبارة
Gardiner Egyptian (راجع أصلية ال وضعية حركات إال ليس الحبشية أو العربية أو

.(Grammar p. 434 ff 2nd Edit.
العربية اللغة يف بقيت سامية كلمة وهي «بركت»، كلمة العرص هذا ألفاظ يف فنجد
مكان اسم يف ذكرها جاء وقد املرصية. القرى يف كثري اآلن منها ويوجد «بركة» باسم
يدل مكان اسم هذا أن يف شك وال .(٦٣ رقم القائمة (راجع قرصحتب» «بركة عليه يطلق
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ال ذلك وعىل هذه.24 أيامنا يف نشاهد كما وجففت بركة فيه كانت أو فيه بركة وجود عىل
أو كذا بركة يف عملت التي املساحة الورقة هذه كاتب يذكر عندما الواقع يناقض ما نجد
(راجع مىض فيما بركة كان الذي املكان نفس عىل التعبري يدل ذلك كل يف إذ كذا، بحرية

.(W. P. II, 627 Note 3
أكرب كانت ماء قطعة بوصفها البحرية أن عىل وحديثًا قديًما األحوال شواهد وتدل
ماء قطعة األصل يف كانت الفيوم إن إذ معروفة. بالفيوم «بحرية» كلمة وعالقة الربكة. من
البداية) (بحرية شا» «تاوب االسم يف ذلك ويظهر تقريبًا، الواحة هذه كل مساحة تغطي
إىل يشري أنه ويحتمل (٧٧ ،١) «بيعنخي» لوحة طريق عن أوًَّال إلينا وصل االسم وهذا
«بحر فيها يتجه التي النقطة من مقربة عىل الواقعة «الالهون» بلدة حول الذي اإلقليم
أماكن أسماء مع مركبة بحرية كلمة ونجد «الفيوم» ليدخل الغربي الشمال نحو يوسف»

.(Table, II, No. 126–30 (راجع
أيًضا ركب ومنها «حنت» إىل االسم اخترص وقد مر–ور»، «حنت أخرى كلمة ولدينا
تعرب أخرى كلمة ولدينا البحرية». «فم ومعناها الحالية «الالهون» وهي «راحنت» اسم
حرف الذي االسم وهو «مي–ور»، أو «مر–ور» االسم ركب ومنها «مر» وهي القناة عن
ونخص «فلبور» ورقة يف كثرية أسماء يف «مر» كلمة ركبت وقد «موريس». إىل اليونانية يف
وال تمساح) صورة يف يمثل إله (اسم «خانتي» اإلله وقناة «التمساح» قناة منها بالذكر
بالتماسيح، تزخر منها القريبة أو «الفيوم» يف التي القنوات كانت ما وقت يف أنه يف نزاع

الجهة. هذه يف التمساح عبادة ذلك ويعزز
الرعاة» «برئ مثل أماكن أسماء مع ركبت وقد (برئ) ومعناها «خنم» كلمة لدينا وكذلك
الحديثة مرص يف موجودة تزال ال التسمية هذه وأمثال .(A 20, 26. B, 15, 13 (راجع

إلخ. … سبع» «برئ مثل الرشق بلدان من وغريها
فيها ركب التي األسماء إىل املرواة واألرض املاء عىل الدالة الكلمات من ننتقل واآلن
منها الجميز، شجرة وبخاصة حدوًدا بوصفها الشجر أسماء فيها ركب التي األسماء
يسمى مكان ولدينا .(A. 78, 24) البحريات وجميزة (A. 83, 17, 94, 24) القرب» «جميزة
الغربية، بمديرية «الجميزة» يسمى قرية اسم لدينا يزال ال أنه الطريف ومن «الجميزة»،
وحسب التسمية ملجرد ذلك بل املكان، هذا يف جميز وجود عىل يدل ال االسم هذا أن عىل

إلخ. … السبع وبركة الفيل بركة هذا مثال 24
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و«سوسن» «سوزان» اسم اشتق ومنه (سوسن) «سشنى» بلدة اسم يف الحال هي كما
.(No. 124, Table II (راجع

تعيني يف استعملت قد األشجار أو األعشاب أسماء بعض نجد أن الطريف ومن هذا
إلخ. … كذا قمح جنوب أو كذا برسيم شمال يف أيامنا يف يقال كما الحدود

(املرعى). ومعناها «باشا» تسمى بلدة كذلك ولدينا
األماكن من عظيم عدد فلدينا اإلنسان، أعمال إىل تشري التي األلفاظ إىل ننتقل واآلن
وكذلك «أمينموىس» قرية ومنها قرية، معناها التي «وحيت» كلمة مع أسماؤها ركبت التي
يف قضية أجلها من أقيمت التي الضيعة نفس أنها ويحتمل (B 9, 22, 24) «نىش» قرية
Inscriptions of (راجع «مس» بمتن يعرف متن عنها كتب وقد الثاني»، «رعمسيس عهد
أنها ويحتمل «سنوهيت»، وقرية (Mes, in Sethe, Untersuch. Vol. IV p. 25 note, 3
تدعى قرى ثالث ولدينا هذا املشهور. «سنوهيت» قصة لبطل تذكاًرا االسم بهذا سميت
األسماء هذه أن ويحتمل (مازوي) الرشطة وقرية الجيش، وقرية الجنود، قرية التوايل عىل
ما، يوًما فيها سكنوا قد كانوا الحربية شبه أو الحربية الطوائف هذه من رجال إىل تشري
ساكنيها أسماء األحياء بعض عىل نطلق عندما اآلن الحال هي كما باسمهم سميت ثم
أماكن بأسماء تسمى القرى بعض نجد وكذا إلخ. … الصعايدة وحي املجاورين حي مثل
… كثرية نوبية أماكن عىل يطلق اسم وهو (Table II No. 50) «أركاك» قرية مثل أجنبية
تشبه فإنها بدوية، بقبيلة املرصية اللغة يف وثيقة عالقة لها «وحيت» كلمة كانت وملا إلخ،
أيامنا يف مزار» و«بني سويف» «بني مثل املرصية األماكن أسماء تركيب يف «بني» كلمة
يف التي األسماء بني من ووجد الكلمة. هذه من مشتق واحة اسم أن نضيف وأخريًا هذه.
مرص يف الحال هي كما (إيات) تل أو «كوم» كلمة مع مركبة أسماء كذلك الورقة هذه

ناحيحو». و«كوم إننا» و«كوم أمون» و«تل رع» «تل فيقال: الحديثة،
موقع عىل للداللة وسيلة مباٍن أو منفردة بيوت أسماء املساحون استعمل وكذلك
مس) بتاح (بعت موىس» بتاح «بيت ذلك مثال بمساحتها. يقومون كانوا التي الحقول
تستعمل كانت الحالة هذه ويف .(Table, II No. 32–9 (راجع إلخ … السائسني وبيوت
كان الذي القرص عىل لتدل «بخن» كلمة استعملت وكذلك بيت. عىل للداللة «بعت» كلمة
يف استعملت اللفظة فنجد (Ibid. 66–8 (راجع ووجهاؤهم القوم عظماء فيه يسكن
.(Text. A 9, 1. 19 (راجع الوزير» «قرص من الرشقي الجنوب يف عملت التي املقاييس
الذي التلميذ نجد حيث «النزنج»، ورقة يف جاءت التي الفقرة نذكر أن يفوتنا وال
نجده التالية الفقرة ويف قرص(بخن) ببناء أستاذه فيعد البالغة عالم سماء يف يحلق نقلها
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Late Egyptian Miscellanies p. 109 (راجع لنفسه «رعيا» بناه الذي القرص يصف
وحظائر الغالل مخازن إىل إشارة نجد الفقرتني هاتني ويف (Sect. 9 & p. 110 Sect. 10
مزينة طبقات عدة من حتًما تتألف كانت التي الريفية، القصور بهذه امللحقة املاشية

بأناقة.
يف املوظفني كبار حياة عن خاطفة ملحات نستمد «فلبور» ورقة محتويات ومن
العظماء هؤالء أن عىل براهني لدينا يكن لم وإن راقني، أفراًدا بوصفهم املرصي الريف
يناقض ما لدينا ليس أنه كما الحياة، قيد عىل يزالون ال كانوا الورقة إليهم تشري الذين
كما عائًشا يزال ال أنه عىل يدل قد اسمه ذكر دون الوزير كلمة ذكر أن عىل ذلك.
مباني يتخذ املساح كان وكذلك اسمه، ذكر دون الفرعون كلمة ذكر عن الحال هي
واملعابد. واملقابر الغالل ومخازن البقر حظائر مثل يمسحها التي لألرايض حدوًدا أخرى
يرجع وقد الصدد، هذا يف االستعمال قليلة كانت املعابد أسماء أن هنا النظر ويلفت
يفضل كان وقد القرى، أو املدن داخل يف عادة تقام كانت أنها إىل ذلك يف السبب
كان وكذلك الرابع) رعمسيس عهد (راجع املعابد عن التحديد يف املدن أو القرى ذكر
(القيس) ساكو» «ملجأ مثل ملجأ أو مأوى كلمة مع مركبة أماكن أسماء املساح يستعمل
مساحة عند للحدود مميًزا الحصون أسماء تتخذ كانت كما (Table II, Nr. 29 (راجع
إلخ … «حاثي» وحصن «عارو» حصن مثل حصون سبعة «فلبور» يف ذكر وقد األماكن.

.(p. 35 (راجع
هو القديمة بالجغرافيا املشتغل أنظار إليه ترنو ما أهم إن مسحت: التي األماكن
لديه بما وذلك الحديث، الجغرايف املصور عىل القديمة األماكن أسماء وضع إىل يصل أن
حد إىل ا شاقٍّ عمله يكون املصادر هذه تعوزه عندما ولكن النقوش، من معلومات من
وردت التي الجغرافية األسماء معظم أن له يؤسف ومما مستحيًال. أحيانًا يكون بل بعيد،
يف يزال ال املرصية اآلثار علم أن عىل يدل مما اآلن، حتى لنا معروفة غري «فلبور» ورقة يف
مذكوًرا األسماء بعضهذه نجد أن املنتظر كان وقد القديمة. الجغرافيا حيث من طفولته
ملوك أحد «سيشنق» عهد إىل ترجع التي املرصي»، «باملتحف املحفوظة الوثيقة نقوش يف
Melanges Maspero (راجع «ترسون» حديثًا نرشها التي وهي والعرشين. الثانية األرسة
«إهناسيا مقاطعة يف قرية أو بلدة ثالثني حوايل ذكر فيها جاء الورقة وهذه (I, p. 817 ff
تتحدَّث التي «فلبور» وورقة الوثيقة، هذه يف مشرتكة أسماء نجد لم أننا والواقع املدينة».
وعىل مباًرشا، سببًا لذلك نعلم ال أننا والواقع أماكن، أسماء ستة إال املقاطعة هذه نفس عن

163



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

تخمني موقف «فلبور» ورقة يف التي الجغرافية األسماء أمام موقفنا أصبح فقد حال أية
التقريب. وجه عىل أماكن مواقع بعض معرفة إىل إال نصل لم ولذلك محض؛ واستنباط

«هرموبوليس» بني «فلبور» ورقة يف مساحتها تمت التي الرقعة تنحرص الظاهر ويف
شواهد تدل ولكن شماًال، «الفيوم» بلدة بعد ما نقطة وبني الجنوب يف (األشمونني)
«هرموبوليس» من كيلومرتًا ستني نحو يمتد الرقعة لهذه الجنوبي الحد أن عىل األحوال

(األشمونني).
األخرى، واملواقع املعابد أماكن عليه وضع األول جغرافيني: مصورين هنا وسنورد
الرقعة يبني الثاني واملصور الورقة، هذه يف جاءت التي الفقرات رءوس يف ذكرت التي
تحتويها التي الدوائر أربع يف تقع التي الهامة واألماكن املساحون بمساحتها قام التي
يف وبخاصة النقط، من كثري يف دورهما لعبا قد والتخمني الحدث أن ويالحظ الورقة،

ران). املصوَّ هنا (يوضع الثاني املصور
ذكرنا تقسيم: ذات ليست وأخرى مقسمة أرٍض إىل األرايضاملمسوحة ترتيب
خاص األول الجزء األرض: نوع حيث من قسمني تنقسم «فلبور» ورقة أن سبق فيما
بأرض«خاتو». تسمى كانت التي خاصبأرضالفرعون الثاني والقسم واألفراد، باملعابد
األول القسم وهو (أ) حرف إليه يرمز الذي األول املتن تحليل يف اآلن وصلنا وقد
وإذا املطلوبة. وخالصته املوضوع لب وهي نفسها، والتقديرات املساحات إىل الورقة من
تقسيمها يحتم تدوينها شكل يف اختالًفا الحال يف ملس الورقة هذه لوحات الباحث بحث
عىل يحتوي امللكي بالحريم خاص ثالث آخر نوع إىل هذا مميزين، نوعني من فقرات إىل

العدد. قليلة فقرات
وذلك املتن، يف النظر بمجرد بسهولة الرئيسيني النوعني هذين أحد تمييز ويمكن
تحتويها األرقام من املجاميع وهذه األحمر، باملداد مدونة األرقام من مجاميع ثالثة لوجود
يتحدَّث النوع هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل الرضيبة. تقدير فيها ذكر التي األسطر
عمال بواسطة وذلك املعابد، تملكها التي املؤسسات لحساب تزرع كانت التي الحقول عن
غري «الفقرات اسم فيها جاء التي الفقرات عىل سنطلق األرض من النوع وهذا مزارعني،
ال إذ األول عن فيختلف الثاني النوع أما حصص، إىل أرضها تقسم التي أو التقسيم» ذات
رقمني عىل يحتوي العادة يف ولكنه األحمر، باملداد املدوَّنة األرقام مجاميع ثالثة فيه يظهر
«الفقرات اسم فيها جاء التي الفقرات عىل أطلق وقد األسود، باملداد كتب رقم يسبقهما
من عظيم عدد ذكر وهي هامة بميزة األرض من النوع هذا فقرات وتمتاز التقسيم»، ذات
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معنى إىل نعود واآلن مًعا. ونساء رجاًال ويشملون مختلفة، ألقابًا يحملون الذين املالك
أمامنا ذلك ولتفسري التقسيم»، ذات «الفقرات وكذلك التقسيم»، ذات غري «الفقرات عبارة

عنهما: اإلجابة تجب أصليان سؤاالن
التقسيم؟ هذا يحدث كان من بني (٢) يقسم؟ كان الذي اليشء ما (١)

املالكة املؤسسة وبني املالك أفراد بني يجري كان التقسيم هذا أن عىل البحث دل وقد
التي األرض يف فائدة له يكون أن دون فقرة يف مالك يذكر أال إذن البدهي فمن لألرض.
األفراد. يؤجرها التي العظيمة الضيعات يف عهدنا يف ذلك نشاهد كما املؤسسة، تملكها

نفسها. األرض أوًَّال اآلن سنبحث ولكن
للمقدر بالنسبة الفرد يزرعها كان التي األرض أن عىل بعد سنرى كما األرقام وتدل
يكون ذلك وعىل منها، معفاة والثانية رضائب، تدفع واحدة حصتني: تنقسم املثمن أو
موضع هي كانت الفرد أرض أن هو سبق فيما وضعناهما اللذين السؤالني عىل الجواب

نوعني. إىل الرضائب بحسب مقسمة األرض هذه وكانت التقسيم،
تحتويها التي األطيان أنواع تقديرات عن نتحدث أن وقبل واملكاييل: املقاييس
أوًَّال بنا يجدر التقسيم ذات والفقرات التقسيم ذات غري الفقرات وهي «فلبور»، ورقة
البالد تاريخ من الفرتة تلك يف مستعملة كانت التي واملكاييل، املقاييس عن نتحدَّث أن

بحثنا. يف لرضورتها
األحجام. مقاييس من واثنان طولية، مقاييس ثالثة أنواع: خمسة منها ولدينا
املرت، من ٠٫٥٢٣ ويساوي الذراع هو وأوَّلها صعوبة، أية فيها ليس الطول ومقاييس
عهد يف تنطق كانت الكلمة هذه أن املحتمل ومن «ستات»، هو األبعاد مقاييس وأهم
مربع بمثابة يمثل وكان «أرورا» اليونان عند نظريه له املقياس وهذا «سوتي»، الرعامسة
ألفني أو ذراع، آالف عرشة يساوي «األرورا» كان ذلك وعىل ذراع، مائة منه ضلع كل طول
(بالضبط مرصي فدان ثلثي من أقل يساوي وهو مربًعا، مرتًا وثالثني وخمسة وسبعمائة
هو «األرورا» كان (أ) «فلبور» ورقة من األول القسم يف أن ويالحظ الفدان). من ٠٫٦٥

األبعاد. مساحة يف العادي املقياس
يف يستعمل كان الذي األريض» «الذراع هو الطول يف «األرورا» ييل الذي واملقياس
يذكر لم األرض ذراع أن ويالحظ مرتًا، ٢٧٫٣٥ أي األرورا من ١

١٠٠ ويساوي األرض قياس
«فلبور». ورقة من (ب) الثاني القسم يف
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والسوائل الجافة السلع لكيل املرصيون يستعملها التي الوحدات كانت املكاييل:
ببعض اإلدالء من بد ال ذلك وعىل كيلها، يطلب كان التي املادة نوع حسب عىل تختلف

نفسها. الوحدات فحص قبل هنا املالحظات
كانت التي الحقول محصول عىل بسيًطا ضوءًا إال تلقي ال «فلبور» ورقة أن والواقع
ففي غلة. كلها مزروعة تكن لم الحقول هذه أن املؤكد من أنه غري رضائبها، وتقدر تمسح
قطع بعض أن نجد نصيب محصولها من يؤخذ كان التي باألرايض الخاصة الفقرات
برعي الخاصة األرايض تتناول التي الفقرات وكذلك الخيل، لرعي تستعمل األرايضكانت
الحقول بعض أن ذلك إىل يضاف مراعي. مستعملة كانت حقولها معظم أن نجد املاشية
إىل يشري التقدير كان وإذا وخرضة. كألً زرع اآلخر وبعضها كتانًا مزروعة وجدت قد
األرض محصول نوع من تدفع كانت العادة يف هذه فإن نوع أي من إيجار أو رضائب
عهد يف وجدناها كما العهد ذلك يف كانت التقديرات فإن ذلك ومع رضائبها. قدرت التي
املعادن مع وحدة يستعملونها الرعامسة وكان األرض، تنتجها التي بالغلة تحسب البطاملة
يتخذ القمح كان مرص يف الروماني اإلغريقي العهد ويف والنحاس. والفضة الذهب مثل
تستعمل كانت الحنطة أن عىل األحوال شواهد وتدل الرضائب، لتحصيل عملة أي قاعدة

الرعامسة. عهد يف القمح مكان
رأينا وقد «الويبة»؛ هي الرعامسة عهد يف مستعملة كانت التي املكاييل ووحدة
الفاكهة لكيل ج٧) القديمة مرص (راجع «هاريس» ورقة يف مستعملة كانت الويبة أن
الحاالت بعض ويف بالحقيبة، يقدر كان القمح أن حني عىل وغريها، والصمغ والحبوب
عىل الدالة العالمة «فلبور» ورقة يف يستعمل املرصي كان وقد الويبة. تستعمل كانت
للداللة الويبة عىل الدالة العالمة يستعمل كان كما بالحقائب، املحصول تقدير عند حقيبة

بالويبة. قدر املحصول أن عىل
حقيبة. ربع تعادل التي والويبة الحقيبة من كل سعة نحدد أن علينا بقي

والحقيبة الويبة قبل يأتي الذي الصغري املكيال هو كان «هن» مكيال أن والواقع
وقد املعدن، أو الفخار من صغري إناء األصل يف هو و«الهن» الحجم، صغر حيث من
تساوي «خار» الحقيبة تكون ذلك وعىل ويبة، تعادل «ِهنًا» أربعني أن عىل الفحص دل
اآلن محفوظة وهي «الهن» سعة بمقدار مستعملة مكاييل وجدت وقد «هن». ومائة ستني
تسع الويبة إن أي لرتًا، ٠٫٤٦ يساوي كان «الهن» أن عرف املكاييل هذه ومن باملتاحف،
«الهن» سعة حديثًا «لوكاس» الكيمائي قاس وقد لرتًا. ٧٣٫٦ تسع والحقيبة لرتًا، ١٨٫٤
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«باملتحف محفوظة املكاييل وهذه البطاملة، عهد إىل ترجع «بالهن» معلمة مكاييل من
تكون ذلك وعىل لرتًا، ٠٫٥٠٣ يساوي «الهن» أن وجد املقياس هذا حسب وعىل املرصي»،
موضوعنا، يف بال ذات ليس االختالفات وهذه لرتًا. ٨٠٫٤ والحقيبة لرتًا، ٢٠٫١ الويبة سعة
(تساوي والحقيبة لرتًا) ١٨٫١٧ (تساوي جالونات أربعة تساوي الويبة أن حسبنا وإذا
باب ويسد لفرضنا تماًما يكفي التقريبي التقدير هذا فإن لرتًا) ٧٢٫٦٨ أي: بوشل ٢

االحتماالت.
اإلغريقي الربدي علماء وضعها التي التقديرات، هذه نقرن كيف نتساءل واآلن

Choinix؟ منه املتفرع و«الخونكس» «لإلردب» الروماني
أقل كان حجمها ولكن البيزنطي25 العهد حتى مستعملة بقيت الويبة أن نعلم ونحن
اإلغريقي العهد يف املتغرية تقديراتها أحد كان ملا ولكن فاريس أصلها إردب وكلمة بكثري.
يقرب معناها «خونكس» كلمة أن إىل باإلضافة هذا «خونكس»، أربعون هو الروماني
قد اإلردب أن السعة حيث من املؤكد من يجعل ذلك فإن املرصي، «هن» إناء من كثريًا
البطاملة عرص يف اإلردب أن أخرى جهة من نعلم ونحن للويبة. القديمة القيمة إليه نقلت
املكاييل وحدة أن «فلكن» ذكر وقد «خونكس»، ٢٤ ،٢٦ ،٢٩ ،٣٠ ،٤٠ بني يرتاوح كان
حاصل نتيجة إال ليس اإلردب وأن «الخونكس». هي كانت بل اإلردب تكن لم الدائمة
أن نجد عندما ندهش ولكننا بدهي، االستنباط هذا وصدق «الخونكس»، من عدد رضب

بحث. إىل يحتاج املوضوع هذا أن غري مرصيني. «هنني» نحو يساوي «الخونكس»
فيما قلنا أرضها: وخواص فلبور»، «ورقة يف أرضها تقسم لم التي الفقرات
«أوًال» وتميز منفصلني نوعني تنقسم «فلبور» ورقة من األول الجزء فقرات إن سبق:
فنجد التقديرات، بها وضحت التي بالصورة و«ثانيًا» ندرتهم أو املزارعني عدد بكثرة
من ومساحتها األرض قطعة تعريف فيها جاء التي للفقرات أعطيت قد األولوية أن مثًال
هابو»، «مدينة يف الثالث» «رعمسيس ملعبد التابعة الحقول فيها دونت التي الفقرات بني
«أرض التايل: النحو عىل األرض مساحة مكان فيه ذكر الذي السطر بعد مبارشة فكتبت
يعرب األول الرقم أن هنا فنجد مكياًال.» ٥٠ مكاييل، ٥ أرورا، ١٠ فالن: املزارع زرعها
عدد عىل يدل خمسة وهو الثاني والرقم األرض، قطعة تحتويها التي األرورات عدد عن

أرورا. كل عىل رضيبة ُفرضت التي الحب مكاييل

كيلة. ١٢ ويساوي ويبات ٦ يساوي فاإلردب مرص، يف اآلن حتى مستعملة تزال وال 25
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(٥٠ = ٥ × ١٠) األخريين الرقمني حاصلرضب فهو مكياًال، ٥٠ وهو األخري الرقم أما
املكاييل ووحدة الحب، من مكياًال ٥٠ يدفع األرضأن من القطعة هذه صاحب عىل إنه أي
يف الشك بعض هناك أن غري ويبات؛ ٤ أو بوشل ٢ وتساوي الحقيبة أنها يحتمل هنا

املرصية. الويبة هو هنا املكيال يكون أن يمكن إذ األمر،
زرعها «أرض وهي: عنها، تحدثنا التي لألرقام السابقة الكلمات إىل اآلن ونعود
أنه نجد أرض قطعة زرع إنسان ألي يعطى قد الذي هذا «مزارع» ولقب فالن»، املزارع
لألرض، زراًعا يُعدون كانوا هؤالء فكل «الرشدانا»؛ لقب مثل آخر لقب محله يحل أحيانًا
كان وإن أهمية، أعظم كان يظهر ما عىل الذي وهو الفقرات من األول النوع وخواصهذا
تقدير ومعدَّل املساحة، أي: ذكرها سبق التي األرقام ثالثة وجود «أوًال» هي: ظهوًرا أقل
األرض. قطعة عىل كلها الرضيبة مقدار تمثل التي رضبهما حاصل ونتيجة الرضيبة،

املزارع. لشخص تعطى التي نسبيٍّا األهمية عدم و«ثانيًا»
التي للمؤسسة ممثًال أو وكيًال إال يكن لم املزارع هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل
التي والفقرات هو. لفائدته األرض يزرع مالك أو بمستأجر ليس إذن فهو األرض، تملك
قريبًا. سيظهر لسبب أرضها مقسمة غري فقرات تسمى النوع هذا من أرض عىل تحتوي
خمسة وهي األرض، هذه ملثل فئات ثالث فقط يوجد كان أنه هنا نذكر أن علينا بقي
قطع وعدد مكاييل، وعرشة ونصف، مكاييل وسبعة بالغة، بكثرة شائعة كانت مكاييل

قليل. الفئتني بهاتني سعرت التي األرض
مكاييل بخمسة رضيبتها قدرت التي األرض، أن عىل الورقة من الثاني املتن ويدل
رضيبتها قدرت التي واألرض عادية، أرًضا أو «قايت» أرض تسمى كانت «أرورا» كل عن
قدرت التي األرض وأخريًا البكر، األرض أو «نخب» أرض تسمى كانت مكاييل بعرشة
املتعبة أي: «تني» أرض تسمى كانت ونصف مكاييل بسبعة «أرورا» كل عن رضيبتها
«األرض اآلن الفالحون يسميها ما أو امُلتَعبة أي: «تني» كلمة أخذنا وإذا املستعملة. أو
بهذه هنا املقصود أن وأظن شك. موضع يكون لها وضع الذي التقدير هذا فإن العيانة»،

البكر. األرض وتقابل املستعملة األرض هو الكلمة
مزروعة كانت هنا رضيبتها املقدرة الحقول أن عىل مؤكدة، ولكنها قليلة أدلة ولدينا
بمثابة يستعمل القمح كان كما عملة، بمثابة يعد كان بالغلة التقدير فإن ذلك وعىل حبٍّا،

البطاملة. عهد يف عملة
يف الرضائب تقديرات أن أوًَّال هنا نالحظ أن يجب للرضائب: الواقعية التقديرات
أن يالحظ كما ويبات. و١٠ و٧٫٥ ٥ وهي فئات ثالث أرضها تقسم لم التي الفقرات
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وجاء حقوًال، معابدها تملك التي والقرى البالد توضح :١ رقم الخريطة إيضاح: :2 شكل
«فلبور». ورقة يف (أ) حرف املتن يف ذكرها

حرف املتن يف وردت التي الحقول فيها التي األقاليم عليها موضح (١) :٢ رقم الخريطة
تخميني. موضعها الفاريس بالخط ُكتبت التي والبالد «فلبور»؛ بورقة (ب) حرف واملتن (أ)
مسحت، التي األربع املناطق حيز يف تقع (أ) حرف املتن يف ذكرت التي الحقول كل (٢)
تخمينية. وهي منقطة بخطوط رسمت املناطق هذه وحدود ٤ ،٣ ،٢ ،١ باألعداد بينت وقد
عىل لتدل وضعت وقد موقعها، مؤكد غري الفاريس بالخط كتبت التي والقرى البالد (٣)

التقريبي. مكانها
(أ) حرف املتن يف حقوًال تملك معابد فيها التي والقرى البالد أسماء تحت خط وضع (٤)

عام. وجه عىل فقط (ب) حرف املتن يف الحقول كانت إذا مموج وخط
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٤٥٠ من أكثر عىل مطبًقا وجد وقد ا، جدٍّ كثري «أرورا» كل عن ويبات ٥ فئة من التقدير
٧٫٥ فئة أن فنجد قليلة، حاالت عىل طبقتا قد األخريني الفئتني أن نجد حني عىل حالة،
إال تطبق لم «أرورا» كل عن الويبات عرش وفئة حالة، وعرشين خمس يف إالَّ توجد لم ويبة
الثالثة، األرض أنواع تقابل قبل من ذكرنا كما الثالثة الفئات وهذه حالة. عرشة ست يف
وبهذه «نخب». البكر واألرض «تني»، املستعملة واألرض «قايت»، الزراعية األرض وهي:
الرضيبة أي التقسيم، ذات األرض يف املستعملة الفئة كانت مكياًال ١ ١

٢ أن نذكر املناسبة
بعد. سنرى كما أرورا كل عن تؤخذ كانت التي

الحقول تربة تنتجه ما مقدار عىل ترتكز كانت بد ال الرضائب تقديرات أن والواقع
ولذلك كثريًا؛ تربتها تتغري لم مرص أرض أن التقريب وجه عىل نعلم ونحن املرصية،
الرتبة خصب حسب عىل الحايل املرصي الفدان محصول مقدار لدراستنا أساًسا سنتخذ

عام. وجه عىل
أرايض من الخصبة األرض يف الفدان أن عىل عام بوجه الحديثة اإلحصاءات دلت وقد
ثمانية فينتج الجهات بعض يف أكثر يكون وقد القمح، من أرادب ٦ ينتج البحري الوجه
يزرع ال والشعري أرادب، ثالثة إنتاجها فمتوسط العادية األرض أما أرادب، تسعة أو
يف ويالحظ أكثر. أو أرادب ستة الفدان ينتج البحري الوجه ويف القبيل، الوجه يف تقريبًا
الحبوب ونقل الرضائب حيث من املرصية الحديثة الدولة عهد يف درست التي كلها الوثائق
كثريًا يذكر كان الشعري أن من الرغم عىل الرئيسية الغلة هي كانت Emmer الحنطة أن
البعض إىل بعضها يضاف االثنني من تنتج التي الكميات وكانت قليلة، بكميات بجانبها
وليس الواقع، مع يتفق ال ذلك أن غري متساوية، قيمة ذو محصول كأنها أحيانًا اآلخر
محصول مع موحًدا كان والشعري البلدي القمح محصول أن نفرض أن إال خرية لدينا
واإلردب الحديث. والعهد القديم العهد يف واحًدا أرضمرصكان إنتاج وأن الحايل، القمح
قبل من أرشنا كما والفدان لرتًا، ١٩٨ أي «بوشالت» ٥٫٤٤٧٤ يساوي الحديث املرصي
هذه من نوع أي من الفدان محصول متوسط أن فرضنا وإذا مرت، ٤٢٠٠٫٨٣ يساوي
هو محصول وأقل أرادب، ثمانية هو محصول أكرب أن زعم عىل أرادب، خمسة هو الحبوب
املرصية املكاييل حساب عىل األرورا محصول يكون األساس هذا عىل فإنه أرادب، ثالثة
وأقل لألرورا، ويبة ٥٨ هو محصول أكرب أن فرضنا إذا هذا املتوسط، يف ويبة ٣٦ القديمة
بالويبة، محسوبة التقدير معدل يف أعطيت التي األرقام أخذنا وإذا ويبة. ٢٢ هو محصول
عندما ولكن املحصول، ١

٧ تعادل الرضيبة يجعل أرورا كل عن ويبات خمس تقدير فإن
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املحصول كان إذا ١
٤ وتكون املحصول، من ١

١١ تعادل فإنها ا، جدٍّ جيًدا املحصول يكون
أي: املعتاد املعدل فإن حقائب إىل تشري الرضيبة معدل أرقام كانت إذا أما ا. جدٍّ رديئًا
واآلن املحصول. نصف من أكثر الرضيبة يجعل ويبات، خمس من بدًال حقائب خمس
القطعة خمسمائة يف أنه فنجد رضيبتها، قدرت التي الحقول ملساحة ملخًصا سنضع
من أقل واحدة قطعة بينها من ليس التقسيم ذات غري الفقرات يف رضيبتها قدرت التي
التي للقطع كبريًا تفضيًال ونجد أرورا. ثمانني من أكرب قطعة توجد ال كما واحدة، أرورا
فعددها أرورا أربعني من أكثر مساحتها التي القطع أما أرورا. و٢٠ و١٠ ٥ مساحتها

ا. جدٍّ قليل
االختالف كل مختلفة صوًرا تأخذ التقسيم ذات والفقرات التقسيم: ذات الفقرات
التقسيم؛ ذات الفقرات اسم األول النوع عىل أطلق وقد التقسيم. ذات غري الفقرات عن

فقراتها. من كثري يف تقسيم فعًال وجد ألنه
هذا ضيعة الكبرية: املدن بمعابد الخاصة العناوين يف فنجد مثًال؛ لذلك ولنرضب
يف ويقابلها عادية. الصيغة وهذه ما). مقاطعة إدارة يذكر (هنا … يف املقسمة املعبد
أو املعبد بهذا الخاصة املقسمة الحصاد رضيبة املقاطعات: يف الواقعة الصغرية املعابد
سجلت األرض من معلومة قطعة بكل خاصة بعد سنرى كما هنا تقسيم وكلمة ذاك؛
إيجار، أو رضيبة عليه تدفع منها صغري جزء خصص وقد بها، الخاص العنوان تحت

منها. أعفي فقد األكرب الجزء أما
أن يستحسن التقسيم ذات الفقرات أرايض عىل الرضائب تقديرات نصف أن وقبل
غري الفقرات يف نجد ال أننا حني ففي النوع، هذا يف دونت التي امللكيات أنواع عن نتحدث
التقسيم» ذات «الفقرات أن أخرى جهة من نجد فإننا واحًدا، مزارًعا إال التقسيم ذات
األرض يزرعون كانوا وهؤالء مختلفة، وألقابًا أسماء يحملون الذين األفراد بأسماء تزخر

إخوانهم. مع باالشرتاك وأحيانًا الخاص لحسابهم
من النوع هذا يف إليها املشار امللكيات هذه أن عىل تدل متناثرة معلومات ولدينا
واللقب لنساء. قطًعا امللكيات هذه بني وجدنا ملا وإال وراثية كانت أنها يحتمل الفقرات
يف جاء وقد فالنة»، «املواطنة هو مالكة بوصفها الحالة هذه يف املرأة تحمله كانت الذي
ونجد األول. املتن يف ألرض مالكة مواطنة ومائة وثالثني إحدى عن يقل ال ما ذكر الورقة
كانوا الذين هم أوالدها وأن توفيت بأنها عنها عرب قد لألرض املالكة أن قليلة حاالت يف
األرسة نفس يف امللكية استمرار عىل الرباهني لدينا تتوافر ثم ومن األرض، بزراعة يقومون
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وعندما الحال. بطبيعة الرجال مع الظاهرة هذه نفس ونجد أجيال. ثالثة عن تقل ال ملدة
ضيعة بوجود إلينا يوحي ذلك فإن أخواته، أو إخوته مع ذكر قد املرأة أو الرجل أن نجد
هذا عىل كثرية قطع ورثت قد كانت وإذا والديهم. وفاة بعد كثريين أوالد بني قسمت قد
امللكية، نقل إمكان عىل دليًال يتخذ أن يمكن ذلك فإن التقسيم ذات الفقرات يف األساس
وكذلك هنا، تذكر لم ذلك إىل الوصول يف استعملت التي الطريقة أن من الرغم عىل هذا

تبني.26 لم لذلك دعت التي األسباب
بعض أن عىل تدل 27(p. 59) «فلبور» ورقة من الثاني املتن يف فقرات بعض ولدينا
أفراد ملك سبق فيما كانت «خاتو» أرض تدعى كانت التي الفرعون، أرايض من الحقوق
كان حقول عن أمثلة لدينا وكذلك التاج. أو الحكومة عليها استولت ثم الشعب، عامة من

.(p. 76) غريهم بأسماء نقلت ثم أفراد يملكها
بدًال الطبعي من كان وقد األرض، مالك أسماء بني أسماؤهم ذكرت عظماء ولدينا
مستخدمني بوصفهم بإدارتها آخرين يكلفوا أن بأنفسهم أمالكهم شئون يديروا أن من
وكان و«هليوبوليس»، «طيبة» من لكل األكرب الكاهن يملكها حقوًال مثًال فنجد عندهم.
امللكي. واألمري وقتئٍذ الوزير أرض يف الحال كانت وكذلك مزارع، فعًال بإدارتها يقوم
الكتَّاب أن الجائز ومن الزراعية، أمالكه إدارة يف كاتبه للملك األول السائق استعمل وقد
كانت امرأة أن حالتني يف ونجد آخرون. لهم يزرعها أرض قطع يملكون كانوا أنفسهم
(وهم «رشدانا» قوم من رجاًال أن عىل تدل أمثلة ولدينا األرض، هذه مثل بزراعة تقوم
أشخاص عن بالنيابة أرض بزرع يقومون كانوا بعد) فيما «رسدينيا» استوطنوا الذين
مسئولني، مديرين أو حقول زراع بوصفهم القوم هؤالء وظيفة نعرف ال ونحن آخرين.

أرض. مالك الواقع يف كانوا أنهم بعد فيما سنجد ولكنا
مكانة يحتلون كانوا فإنهم الجنود، وبخاصة مذكورة الحرف أنواع كل وجدنا وقد
منهم تتألف كانت بالخيل يعنون كانوا الذين وهم اإلصطبالت رؤساء ولكن املقدمة، يف
رؤساء أن منها نعلم «فلبور» ورقة يف فقرات بعض ولدينا املالك. صغار من طائفة أكرب
الوقت، ذلك يف أيديهم تحت تكن لم أرض عىل أيديهم وضع يف الحق لهم كان اإلصطبالت
خطاب ولدينا غامضة، بصورة الورقة هذه يف قدمنا كما إليه أشري قد االمتياز وهذا

خاصة. ملكيات توجد وال للفرعون ملًكا كانت األرض كل أن ذلك قبل املفروض كان 26

.٢ جزء «فلبور» ورقة إىل تشري الصفحة أن هنا يلحظ 27
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الحياة عىل الضوء بعض ويلقي الغموض، هذا لنا يفرس الرعامسة عهد من نموذجي
الفرعون خزانة سجالت كتاب رئيس «إن فيه: جاء فقد املظلم. الرعامسة عهد يف الزراعية
«أمنمويا» إن ليقول: إليك به جيء قد الخطاب وهذا «بنتاور».» الكاتب يحيي «أمنموبي»
للمقر التابع آمون» مري «رعمسيس ملك العظيم اإلصطبل حظرية مدير «أمنموبي» بن
لزوجني طعاًما لزرعها حقوًال أرورا ثالثني أعطيت قد «إني يأتي: ما أبلغنا قد امللكي
قد األرض هذه إن تأمل! واآلن رعايتي. يف اللذان وهما الفرعون يملكهما الخيل من
عند فاقصد إلخ. … رع» ماعت «ورس امللك بيت مدير «نودم» وأعطيت مني، اغتصبت
التابع العظيم لإلصطبل الحظرية مدير «أمنموبي» بن «أمنمويا» إليكم خطابي وصول
أن وجب ثانية ذلك مثل إليكم وصل وإذا امللك، ملقر التابع «آمون» محبوب «لرعمسيس»
وحقوًال ملكه، من الفرعون إلصطبالت تابعة تكون الفرعون ضياع من حقوًال له تحددوا
يكون أال رشط عىل الفرعونية «خاتو» أرايض من وحقوًال الفرعونية، «منى» أرايض من
ستعملونه يشء أي من بنسخة لنا تأتوا أن ويجب يريد. مكان أي يف آخرون زرعها قد
(أي الفرعون غالل مخزن إدارة يف كتابة وستدون فيها، نزاع ال قانونية وثيقة بصفة
مما وفاصل، عام الخطاب هذا يف جاء الذي األمر أن والواقع الفرعونية).» املالية مخزن
أن بد وال الفرعون، لبيت عظيًما مديًرا أو وزيًرا إال يكون أن يمكن ال كاتبه أن عىل يدل
الذي املوضوع بمادة عالقة له ليس النموذجي الخطاب هذا أمثال أن إىل هنا النظر نلفت
للمرءوس الرئيس يعطيها دروس بمثابة كانت الخطابات هذه ألن وذلك بصدده؛ نحن
لهم كان الفرعون إصطبالت رؤساء أن إذن والظاهر له. تلميذًا نفسه الوقت يف كان الذي
وكل التي الخيل لرعي إليها احتاجوا كلما األرض هذه مثل عىل أيديهم وضع يف الحق
زرعها قد يكون أال رشط عىل الشخصية منفعتهم إىل باإلضافة هذا إليهم، بها العناية أمر

ذلك. قبل آخرون أفراد
أن التقسيم ذات الفقرات يف رأينا االجتماعية: األرضومراكزهم مالك وظائف
يوجد أنه والواقع مختلفة. ومراكز حرف أصحاب كانوا نساء أو رجاًال لألرض املالكني
وسنتحدث منهم، كل تكرار عدد ونحدد نرتبهم أن هنا وسنحاول لهؤالء لقبًا خمسني نحو

والعمال. املساعدين جانبا سنرتك إننا أي هنا؛ الهامة األشخاص عن
صفًحا سنرضب ولذلك (١٣١) أرًضا يملكن الالئي النساء عن سبق فيما تحدثت

عنهن.
هذه يف كثريًا اإلصطبالت رؤساء ذكر جاء لقد الحرب: ورجال اإلصطبالت رؤساء
بنعت ينعتون كانوا أنهم نجد وأحيانًا وحده، اللقب هذا يحملون كانوا وقد الورقة،
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يكن لم إن — اإلصطبالت رؤساء من كثريًا أن املحتمل ومن امللك». ملقر «التابعني
ومن امللكي). القرص (أي امللك ملقر تابعني كانوا الورقة هذه يف ذكروا الذين — كلهم

العربات». و«سائقو «السياس» بالخيل صلة لهم الذين األشخاص
يف منها الحرب زمن يف املنفعة كثرية كانت وعرباته الفرعون خيل أن يف نزاع وال
األفراد عن ونتحدث بهم بالعناية يقومون الذين أولئك نرتك أن فيستحسن السلم، وقت
وخمسني ثالثة عن يقل ال ما وجدنا أننا والواقع حربية. وظائف يشغلون كانوا الذين
لسفن تابع وآخر امللك، ملقر تابع بأنه أحدهم وصف وقد حقوًال، يملكون جندي ومائة

.(٤٧ ،١٩) حربية
وتسعة تابًعا عرش سبعة غري «الرشدانا»، قوم من وأربعون اثنان لدينا وكذلك
املتون يف ذكروا الذين األجانب وهؤالء .(p. 80) القوم نفس من األعالم حملة من
وما العمارنة عهد منذ املرصي الجيش يف مرتزقة وجنوًدا أعداءً بوصفهم املرصية
عليها اسمهم وأطلقوا «رسدينيا»، جزيرة استعمروا الذين القوم شك بال هم بعده،
(Bessing die Uberlieierunk Uber die Scherdani inو ج٦) مرصالقديمة (راجع

.Wien Zeitschift j. d. Kunde d. Morgenlandes XXXIV, 230 ff)
أنهم عىل العريضة النصال ذات وسيوفهم القرون، ذات الغريبة قبعاتهم وتدل
عن مرص إىل وصلوا قد أنهم يف نزاع وال األصيل، موطنهم وهو «قوقازي» أصل من
هذا أن وهي هامة، مالحظة حديثًا «وينريت» األثري الحظ وقد األبيض. البحر طريق
J. E. A. XXV. p. (راجع «الخيتا» عند معروًفا يكن لم يظهر ما عىل «رشدانا» االسم
مروا قد هؤالء البحر» «رشدانا بأن القائل الزعم ظهريا نلقي أن يمكن ذلك وعىل .(151
أرض استوطنوا أنهم هنا منهم ويعنينا «رسدينيا»، إىل طريقهم يف الصغرى» «بآسيا
يطلق األجانب املستعمرون هؤالء كان وقد البطاملة. عهد ومقدوني الفرس مثل مرص
ولكنا أجنبي»، بلسان «املتكلمني أدق وبتعبري همج، أو أجانب اسم مرص يف عليهم
هذا ونجد فقط. املجاورة واألقاليم «الفيوم» يف مستعمًال «رشدانا» القومي اسمهم نجد
(Petrie, املدينة» «إهناسيا يف «برتي» عنها كشف لوحة عىل لقبًا بوصفه مكتوبًا االسم
(J. E. A. XXVI, حديثًا عنها كشف التي التبني ورقة يف وكذلك ،Ehnasya, 27, 2 etc)
هبة لوحة كذلك ولدينا .Spermeru «سربمرو» بلدة األصيل مكانها أن ويحتمل ،24)
عىل للنيل الرشقي الشاطئ عىل عليها ُعثر والعرشين الثانية األرسة إىل عهدها يرجع
«رشدانا»، حقول ذكر فيها جاء وقد «حلوان»، جنوبي كيلومرتًا عرش خمسة مسافة
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ذلك قبل ما زمن يف يوجد كان األقل عىل ذلك مع ولكنه مكان، اسم هذا أن املحتمل ومن
(A. S. XV. p. 141 (راجع املكان هذا من بالقرب الجنس هذا من مستعمرون الوقت
العارشة املقاطعة يف أسس قد الثالث» «رعمسيس أن عىل «أمني» ورقة تدل وأخريًا
املرتزقة «الرشدانا» جنود ملنفعة ضياًعا — غريها يف املحتمل ومن — القبيل الوجه من

.(J. E. A. XXVII p. 46 (راجع
بعضالتابعني وكذلك (١٢) اآلخرين األعالم حملة من بعًضا أن كذلك املحتمل ومن
«الرشدانا» مستعمري من هم الورقة من األول املتن يف ذكروا الذين من (١٦) اآلخرين
الناس كل أن نلحظ معلومات من إلينا وصل ما قدر وعىل اسمهم. يذكر أن دون
يحملون الورقة من األول املتن يف ذكروا الذين من عالقة بهم لهم الذين والضباط
العسكري الحرس من نوع وهو «تابع»، لقب ذكر كذلك جاء وقد مرصية، أسماء
يحمله وكان لجاللته، التابعني جنود ضابط لقب ولدينا عظيمة، لشخصية أو للفرعون
لقب (٣١ ،٢٨) نجد وكذلك (٥٥ ،٤٢ ٦٦؛ ،١٩ ٧٠؛ ،١٩) «سبكنخت» يدعى شخص

«تابعه». أو القائد «حرس»
شواهد وتدل «ثك». لقوم العلم حامل ويلقب «نبوع» يدعى علم حامل ولدينا هذا
هذه ترجمت قد حيث ج٧) القديمة مرص (راجع اللوبيني من «ثك» أن عىل األحوال

«إدجرتون». رأي حسب عىل «مغمى» الكلمة
التي «شيشنق»، لوحة يف وجد آخر حربي لقب كذلك الورقة يف ويصادفنا هذا
وقد «ثر»، قوم من املحاربني رئيس وهو وغريها،28 املدينة» «إهناسيا يف عليها ُعثر
أنهم املحتمل ومن أطيانًا. يملكون ثالثة اللقب هذا يحملون الذين بني من وجدنا
إذ أجانب، أنهم بسبب الفرعون اسم مع مركبة طنانة مرصية أسماء يحملون كانوا
نبننفر» و«رعمسيس رع) بيت يف (رعمسيس مربرع» «رعمسيس يسمى أحدهم كان
هؤالء أن عىل بوضوح «شيشنق» لوحة يف جاء ما ويدل إلخ. … طيب) سيد (رعمسيس
مرص يف ضياًعا يملكون كانوا الذين هم عالية ألقابًا يحملون الذين األجانب، الجنود

الوسطى.

Melanges Maspero I, 882; pap. Brit. Mus., 10068. rt. 4. 4. 16. = Tombs Robberies راجع: 28

.p. 90
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أي: «املازوي» من اثنني أن األجانب عن نتكلم ونحن هنا نذكر أن يفوتنا وال
كانوا وهؤالء (٦٩ ،٣٠ ٧١؛ ،٨) «فلبور» ورقة يف حقول إليهم عزيت قد الرشطة

نوبية.29 قبيلة عىل يدل «مازوي» اسم كان وإن شك، بال مرصيني
أرًضا يزرعون أنهم ووجد مرصي، أصل من الذين الحربيني الضباط بني ومن
آللهة ُمنحت أرًضا يدير أنه ذكر وقد (٤٧ ،٢٩ ٦١؛ ،١٩) الفرسان» قائد «نائب

الفرعون.
ورقة يف ذكره جاء وقد «سكت»، وهو حربي لضابط نادر لقب كذلك ولدينا
«ضابط لقب منهم كل يحمل ضباط أربعة يوجد كما (p. 81 note 6 (راجع «بولوني»
الضباط أو الدرع»، «حامل لقب منهم كل يحمل وآخرون (27, 4, ff (راجع املهمات»
«حامل آخر حربي لقب ويوجد حقوًال. يملكون كانوا وكلهم للفرعون، الدرع حاملو

.(٢٢ ،٣٢ ،٤١ ٣٠؛ ،٣٦ (راجع أرًضا يملك وكان السيف»،
جديد مثال وهو (٤١ ،١٣) «جاسوس» أو «كشاف» لقب وجود املدهش ومن
«قادش» موقعة يف وردت واحدة حالة يف إال الفني املعنى بهذا قبل من يعرف لم للعداء
حقوًال يملكان حربيني كاتبني ذكر الورقة يف جاء وأخريًا ج٦)30 القديمة مرص (راجع

.(٦٥ ،٢٣ ٨٤؛ ،٧ (راجع
ولدينا أرض. مالك بوصفهم ماهرين صناع أسماء الورقة لنا تذكر ولم الحرف: أصحاب
ونجار (٨٩ ،١٨) فخار؛ صانع أو بناء، التالية: الحرف أصحاب من كل من واحد مثال
وعىل .(٢٤ ،١٢) مرمر أواني وصانع (٤٦ ،٢٧) ونساج (٩٢ ،٣) ونحاس (٨٢ ،١١)

.(٧٧ ،١١ ٨٩؛ ،٢٢) محنطني أسماء ذكر حال أية
األرض مالك من عظيم عدد الحال بطبيعة كان وقد وغريهم: املحرتفون املزارعون
من ذكرت وقد اسم. ومائة تسعة عن يقل ال ما الورقة يف ذكر وقد محرتفني، مزارعني
مستأجر «مزارع عىل أو بسيط فالح عىل تطلق أن يمكن هنا «مزارع» كلمة أن قبل
يقومون الذين املراقبني عمل يماثل بعمل األحيان غالب يف يقومون كانوا وهؤالء أطيانًا».

للمعبد. التابعة البعيدة األطيان زراعة بإدارة

.Gardiner, Onomastica vol. I. p. 173 & II. p. 269 راجع: 29

كان الوصف بهذا نعت الذي الرجل أن نجد الكلمة هذه فيه ذكرت الذي املكان يف أن ويلحظ 30

.(p. 82 notes 4 (راجع جواًدا ممتطيًا
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آخر ويف الورقة، من مكان يف «مراقبني» لقب عليهم يطلق األفراد بعض ولدينا
الحقول يزرع كان الذي الفرد أن هنا نذكر أن بد وال «مزارعني». لقب عليم يطلق
يقابل يظهر ما عىل كان الوصف وهذا مزارًعا، صار قد لغريه أم لنفسه أكان سواء
يف ذُكر الذي «حوري» املزارع أن نجد فمثًال يشغلها. وظيفة أعظم أو األصلية، وظيفته
،(§ 253) الفقرة عنوان يف إليه أشري الذي الكاهن نفس هو كان ٢٣ سطر ٩٣ الفقرة
،(B 24, 1) االسم هذا يحمل الذي الكاهن نفس هو (٣٩ ،١٧) «مننفر» املزارع وكذلك
رعاة ونجد .(٨٥ ،٣٤) الحربي بلقبه ال اللقب بهذا ذكر قد املزارع «خنسو» والجندي
الصناعة هذه يف يعملون كانوا األحيان بعض ويف «مزارعني»، لقب يحملون كثريين
املاعز، أو املاشية يرعى كان يظهر ما عىل ومعظمهم يملكونها، كانوا التي األرايض يف
أطلق باملاشية عالقة لهما آخران لقبان ولدينا .(٦٧ ،١٨) «رشدانا» قوم من راٍع ولدينا
،٢٢) البقر حظرية ورئيس (٢٧ ،٣٤) املاشية» «مسمن لقب واحدة مرة منهما كل عىل
من الرغم وعىل (٣٧ ،١٨) الكي) آلة (حامل املاشية» «كاوي لقب كذلك ولدينا .(٣٦

شك.31 بال للماشية هنا اإلشارة فإن املاشية مثل يكوون كانوا العبيد أن
(٢٨ ،٤٢ ٣١؛ ،٣٦ ٦٩؛ ،١٧ (راجع عرش ثمانية منهم فنجد النحل مربو أما
ثالثة لدينا ولكن أرًضا، يملكون البحارة نجد أن املنتظر من يكن ولم حقوًال، يملكون
(راجع أرورات بضعة منها كل مساحة التي الحقول بعض يملكون سفينة بحارة من

الرشدانا. قوم من كان هؤالء وثالث (٤٧ ،٣٩ ،٤٩ ٤٨؛ ،٣
حقوًال، يملكون كانوا الذين املختلفة املهن أصحاب عىل نظرة نلقي واآلن املهن: أصحاب
كان فقد حقوًال، يملك كان الذي نوعه من الوحيد هو (٩٢ ،٢٢) طبيبًا أوًَّال فنذكر
غري كانت الحظ لسوء أنها غري أرورات، عرشة مساحتها تبلغ أرض قطعة صاحب

منتجة.
ينسبون الكتاب من آخر وعدد العاديني، الكتَّاب من األرضثالثون مالك بني ومن
بعض إىل هذا قبل؛ من ذُكرا قد الجيش من كاتبني نجد فمثًال مؤسسات، أو إدارات إىل
آخرين أن عىلحني (٧٦ ،٢٦ ٩٥؛ ،٢١) اإلله» بيت «كاتب منهم واحد يدعى معابد كتاب

W. b. I, 6, 23; Admonitions of an Egyptian Sage. p. 87; Davies Tombs of Two راجع: 31

.Officials pls. 31–2
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«أناشا» إله سبك» «معبد وكاتب (٧٥ ،٣٩) الكرنك» «آمون بيت كتاب بأنهم ينعتون
لدينا وكذلك .(٦٧ ،٨ ٧٠؛ ،٤) «سربمرو» إله «ست» معبد وكاتب (٨٨ ،٤٤ ٩٦؛ ،٢٧)
«عبابدي» للفرعون األول السائق وكاتب (٦١ ،٤١ ٨١؛ ،٣٦) «نفررنبت» للوزير كاتبان
رسائل كاتب وكذلك ملكهم، حقول لهم كانت هؤالء وكل (31, 48, cf, 31, 39–42)
٧٧؛ ،٥٠) الفرعون غالل ملخزن كاتبني إىل هذا الفرعون، خزانة وكاتب الفرعون، إدارة
حياة يف الغالل أهمية أخرى مرة لنا يوضح اآلخرين الكاتبني هذين ولقب (٦٩ ،٤٠
كانت األخرى املواد كل أن حني يف خاصة إدارة إىل تحتاج كانت الغالل هذه ألن مرص؛

املال). (بيت الخزانة إدارة إىل تورد يظهر ما عىل
لآللهة. موهوبة أراٍض بإدارة يقومون كانوا من آنًفا ذكروا الذين الكتَّاب بني ومن
كاتب لحسابهم حقوًال يملكون الذين الكتاب بني من نذكر أن أخريًا علينا بقي
،٣٤) (؟) للحصرية وكاتبان (٧٧ ،١٥) والعلمية الدينية للكتب كاتب وهو الحياة، بيت
خاصيف بوجه يشتغالن وكانا القضائية، لألمور تابعان أنهما والظاهر (١٧ ،٣٨ ٨٢؛

الزراعية. باألمور املتعلقة املنازعات
يديرون كانوا الذين املراقبني إىل عدة مرات سبق فيما أرشنا املالك: وكبار املراقبون
وقد بأنفسهم. إدارتها يمكنهم ال وبذلك عنها، ا جدٍّ بعيدة ملؤسسات أو ملالك أرًضا
،٢٠ (راجع حقول مالك بصفتهم املراقبني هؤالء من ثمانية «فلبور» ورقة يف ورد
الواحة أهل من بوصفه بعد فيما (٥٣) منهم واحد ذكر وقد (٢٣ ،٤١ ٢٨؛ ،١٣ ٧٥؛
بعض غري أرًضا يملكون الذين الدينيني غري األفراد بني من أمامنا يبَق ولم الشمالية.
املساحة عظيمة ليست يملكونها كانوا التي األرايض قطع ولكن الراقية، الشخصيات
رأس وعىل أمالكهم، إلدارة عنهم نائبني استعملوا بأنهم سبق، فيما بعضهم وذكرنا
بعد فيما أصبح أنه واملحتمل (٣٧ ،١٤) خبشف» «أمنحر امللك ابن الشخصيات هؤالء
الوزير ثم «أرورا». عرشين حوايل تقدير أكثر عىل يملك كان وقد السادس»، «رعمسيس
غري األمري، من حظٍّا بأحسن يكن ولم (٧٦ ،١٣-١٤ ٩٠؛ ،١٣ ٩٢؛ ،٢٧) «نفررنبت»
تقسيم ذات أرض صورة يف دونت قد أرضه بأن يمتاز كان أنه عنه يقال ما أقل أن
الفرعون مراسالت كاتب من حاًال أسعد يكن لم ذلك يف أنه عىل اآللهة. أمالك طراز من
أغنى (٨٢ ،٨–٧٢ ٨٦؛ ،١٧) «خعمتري» الخزانة عىل املرشف كان وقد (p. 59 (راجع
معروًفا املرشفكان وهذا التقسيم، ذات الفقرات يف وصفت األرايضالتي من النوع بهذا
التي عرشة الست القطع كانت وقد سبق؛ فيما عنها تحدثنا التي «ملت» ورقة من لنا
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يملك كان أنه يحتمل ولكن «أرورا»، ومائة وتسعني أربعة عن مساحتها تزيد ال يملكها
أبناء أحد وهو نخت»، رع «ورسماعت البيت مدير أما البالد. من أخرى أماكن يف أرًضا
لثالثة كان وكذلك السالفة. املساحة ١

٣ يملك كان فقد نفسه «آمون» لإلله األكرب الكاهن
((a) 6,7 x + 15; 8, الحقول بعض مختلفة ملعابد التابعني املاشية عىل املرشفني من

.20; (b) 59, 11, 14, 71; 14, (c) 71, 44; (c) 71, 44)
لدينا ليس أنه والواقع «املمثل»، أو «النائب» لقب سبق فيما ذكرنا ومعناه: نائب لقب
أن يمكن الذين املوظفني لكثرة وذلك وحده يذكر عندما معناه تحديد من يمكننا ما
نائب ولدينا معبد. أو مدينة إلدارة أو بالجيش نائبًا يكون فقد عنهم، نائبون لهم يكون
يملكون آخرين نوَّاب خمسة تقدير أقل عىل يوجد وكذلك للفرسان، قائًدا كان أنه ذكر

.(٢٤ .١٧ ،٢٨ ١٩؛ ،٢٣ (راجع أرًضا
االجتماعية الهيئة من األسفل الطرف يف نجد أخرى جهة ومن األمالك: ذوو الخدم
خمسة ولدينا خاصيميزه، بنعت ينعت ولم وظيفته تحدد لم كذلك أنه غري «الخادم»؛
نجد حني يف (٢٣ ،١٠ ٨١؛ ،٣٤ (راجع أرًضا يملكون الناس من الصنف هذا من
(22, 17. 19 cf. 15; ملؤسسة حقول بعض برعاية ويقومون خدًما، يدعون أشخاًصا

.85, 42)
خاصة أمالك ألفرادها يكون أن منتظًرا يكن لم التي الطائفة أن غري العبيد: من املالك
،١٨) «فلبور» ورقة يف ذكروا عرش أحد عن يقل ال ما منهم فلدينا ذلك ومع العبيد، هم
ملن وأنه حقيقيني، عبيًدا كانوا هؤالء أن يف شك لدينا وليس .(٨ ،٥٢ ٢٦؛ ،٣٥ ٧٨؛
إال املرصية املتون يف ذلك يماثل ما لدينا وليس أرًضا، يملكون نجدهم أن ا جدٍّ املهم
«وادي يف عليها ُعثر املعتادة غري بالهرياطيقية كتبت القراءة صعبة لوحة عىل وجد ما
عبيد ملك أرض بيع يظهر ما عىل فيها نقش فقد القاهرة»، «بمتحف اآلن وهي حلفا»

القاهرة». بمتحف ٢٧
٢٤ + ٣

٦ الرتقيم تحمل اللوحة «وهذه إسكاف اشرتاها
بهم لنختم أرًضا يملكون الذين الكهنة جانبًا تركنا وقد الكهنة: األرايضمن مالك
عادي كاهن عرشومائة اثني من يقرب ما فلدينا الطائفة، هذه من األرايضالذين مالك
فيها يقومون كانوا التي املعابد لنا تعني لم أنه غري املناسبة، بهذه ذكروا قد (وعب)
«والد لقب يحملون كهنة أربعة الورقة لنا ذكرت ذلك وبعد قليلة، حاالت يف إال بالخدمة
عن معلوماتنا من أحسن عنهم فمعلوماتنا اإلله) (خدمة الكهنة أما وحسب. اإلله»
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بالعناية «املكلفني بوصفهم الفقرات عناوين يف يذكرون ما غالبًا ألنهم وذلك سابقيهم؛
املتن يف اإلله) (خادم كاهنًا ثالثون منهم لنا ذكر وقد يخدمونه»، الذي اإلله بمعبد
«آمون» لإلله األكرب الكاهن هؤالء بني ومن خاصة، أرًضا يملكون كانوا وكلهم األول،
هذه يف الكهنة رئيس وهو «هليوبوليس»، يف الرائني أعظم الكاهن وكذلك «طيبة»، يف

.(W. Pap. II, Table III (راجع املدينة
أنه غري أهميته، له املوضوع هذا إن األرايض: مالك يحملها التي األعالم أسماء
يجب ما وأول عميق، ودرس طويل بحث إىل يحتاج ألنه القول؛ فيه نفصل أن يمكن ال
املركبة األسماء يف ذكروا الذين اآللهة أسماء ينسب أن املوضوع: هذا يف الباحث عىل
ركبت التي األسماء من فمثًال فيها، وجدت التي األماكن إىل اآللهة باسم مزجيٍّا تركيبًا
الحالية، (القيس) «ساكو» بلدة يف يعبد كان وقد األخوين.32 قصة بطل «باتا» اإلله مع
(القيس) «ساكو» إله أن عن الكشف أن والواقع عيد) يف (باتا محب» «باتا اسم ونجد
كثريًا ونجد (W. P. p. 50 Note 6 (راجع «فلبور» ورقة يف جاء ما أكده قد «باتا» كان
و«بتاح»، و«برع» «آمون» مثل: املحليني اآللهة أعظم أسماء تحتوي لرجال مركبة أسماء
«الفيوم» ويف سيدات. أسماء معهما ركب اللتان و«حتحور» «موت» اإللهتان ويقابلهم
مشهوًرا «ست» اإلله كان كما عظيمة بشهرة يتمتع كان «سبك» اإلله أن نالحظ و«أناشا»
أسماء يف انعكست قد اإللهني هذين عبادة انتشار أن نذكر ألن داعي وال «سربمرو»، يف
= البحر) (جاموس «تاور» اإللهة اسم ونجد اسميهما. مع أسماؤهم ركبت الذين الرجال
املذكر «بنتاور» اسم أن من الرغم وعىل النساء. أعالم يف مزجيٍّا تركيبًا مركبًا (توريس)
مع املركبة املؤنثة األسماء فإن اإللهة، هذه اسم مع مركب وهو البالد، كل يف شائًعا كان
معبد اسم ذكر جاء وقد قرى، أو بالد يف اإللهة هذه عبادة عىل يظهر ما عىل تدل اسمها
مرصالوسطى.33 يف عبادتها انتشار عىل أدلة ولدينا (§ 102 (راجع الورقة يف اإللهة لهذه
نجد «حرشف» اإلله فيها يعبد كان التي املدينة) (إهناسيا «هراكليوبوليس» ويف
الوحيد االسم وهو ،(Eg. 8, 38) قوي) حرشف (اإلله «حرشفنخت» االسم يف مركبًا اسمه

«حرشفي». الكبش الصورة يف ويمثل البلدة لهذه الرئييس اإلله مع ركب الذي

.٨٧ ص ج١ القديم املرصي األدب كتاب راجع 32

.Rœder. Art. Thueris, D. in Roscher. Lixikon راجع: 33
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ُعثر وقد عيد، يف «عنتي»34 اإلله أي (٨٠ ،٤٣) محب» «عنت يدعى فرد ولدينا
اإلله مع مزجت التي األسماء ولكن مسحت، التي الجهات من الرابع القسم يف عليه
إىل الكثرية اإلشارات الحظنا إذا غريب وهذا واضح، بشكل هنا قليلة أنها نجد «أونوبيس»

بوليت». «سينو املقاطعة عاصمة «حارداي» بلدة
قد االسم يكون عندما العلم، االسم تركيب يف اإلله اسم نجد أن ا جدٍّ الصعب ومن
«بنخو االسم يف يظهر (املساعد) «بنخمنوت» فمثًال فقط، اإلله صفات من بصفة مثل
«آمون» اإلله صفات من الصفة وهذه طيبي، إله أنه املدينة) يف املساعد (ومعناه منوت»
الشكل يف ذلك ويشبه ،(w. b. II, 304, 16. 17; 305, 1) «برلني» قاموس يف جاء كما
وقد .(E. g. 36, 42; 48, 27; 59, 15 (راجع مختلفة أسماء مع ركب فقد «بابو»، النعت
أخرى جهة ومن الشهواني، ومعناه الجهة هذه يف الوصف بهذا يوصف «ست» اإلله كان
منتًرشا التذكري بعضو ممثًال «مني» اإلله صورة يف «آمون» اإلله إىل الوصف هذا يشري قد

.(W. P. II, p. 90 (راجع
وكلمة «مزوسعنخ» مثل «مزوت»، اإلله مع ركب ما الجديدة املركبة األسماء ومن
عرص يف البقر حلب عىل ترشف كانت إلهة اسم أنه ويحتمل البقر، حظرية تعني «مزوت»

القديمة. الدولة يف «يات» اإللهة كانت كما الرعامسة
يدعى له كاهنًا وجدنا وقد ثور، صورة يف يمثل كان الذي «باتا» اإلله ذكر وقد
«ستنخت» للملك تمثال يوجد كان «منعنخ» بلدة من وبالقرب الجميل). (الثور «كانفر»
الكاهن هذا واسم حقول، (٨٢ ،٩) نخت» «ورسخعرع للكاهن كان كما (§ 262) للعبادة
املسمى املزارع يكون أن يمكن ال وكذلك الثالث». «سنورست الفرعون بلقب يذكرنا
،٢٣) يسكن كان ألنه بل الصدفة؛ باب من الفريد االسم هذا يحمل املهلة؟) (رب «نبوزفا»
٣٥؛ ،٢١) النعت هذا نفس ويحمل «آمون»، اإلله فيه يعبد مكان من بالقرب (٢٦ ،٥ ٣٤؛

.(٢٣ ،٣٠
«بعاننسو» يسمون الذين الرجال ثالثة أن اقرتحنا إذا الصواب جادة عن نحيد ولن
املدينة»، «أهنليسية أهايل من كانوا (٧ ،٨ ١٨؛ ،٢١ ٢٧؛ ،٩ (راجع ننسو) (عظيم
واإلسكندراني، والدمياطي، اإلهنايس، فالن فيقال اآلن، حتى عندنا توجد التسمية وهذه

إلخ. … والرشيدي

األظافر. صاحب ومعناه صقر صورة يف إله 34
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كتابه يف «رنكه» األستاذ يقول كما سعيًدا مرسًحا تعد األعالم أسماء أن والواقع
أراد ملن الورقة هذه يف واسع واملجال الخالبة، والتلميحات الغريبة لألفكار األعالم أسماء
من يعرف لم مذكر علم ذكر من بد ال املوضوع هذا نرتك أن وقبل األسماء، هذه درس

فائدة». «ال معناه أن املحتمل ومن (٢٩ ،٣٣ ٣٦؛ ،٢٢ ٣٧؛ ،٣٢) «بننكا» وهو قبل
األرضاملوهوبة من النوع هذا إن الهبات: تسجيل آلهته: أو الفرعون الهباتلغله
عىل املتن يف عنها ويعرب الورقة، من األول القسم يف موزعة مثًال وثالثني سبعة يشمل
يذكر (ثم إرشاف تحت الفرعون (آللهة) أو إلله حبست أو ُوهبت أراٍض كاآلتي: عام وجه
األطيان هذه إلدارة عينوا الذين األشخاص أن املتن من استنبط وقد واسمه). املرشف لقب
الحربيون الضباط بينهم من فكان يأتي: كما عظيمة ألقابًا يحملون يظهر ما عىل كانوا
،١٤) السوريني املحاربني أو «الخيتا» من ورئيسان (١٧ ،١١) الفرسان قائد وكيل مثل

.(٤٨ ،٩ ٨٥؛
تربهن تصفهم التي النعوت أن غري عديدين، كانوا الكتاب طائفة أن نجد وكذلك
قربان مائدة كاتب «رعموىس» بينهم من فنجد قروي، كاتب بينهم من يكن لم أنه عىل
«يش» يف الفرعون حجرات كاتب ويلقب االسم نفس يحمل وآخر (٤٠ ،١٠) الفرعون

.(٢٨ ،٤٣ ٣٠؛ ،٢٥) «بنتار» الخزانة وكاتب غراب) كوم (مدينة
يشغل كان الذي «نفروعب»، املتوىف املدنية اإلدارية الوظائف يحملون الذين بني ومن

.(٧٦ ،٢٤) «خعمتري» الخزانة عىل واملرشف (٥٦ ،٤٦) «حرداي» عمدة وظيفة
عىل يرشف كان الذي «آمون»، لإلله األكرب الكاهن وبخاصة الكهنة كذلك هؤالء ومن
،٤٤ ٣٣؛ ،٣٠) التوايل عىل أرورا وستون خمسة مساحتهما املحبوسة األرض من قطعتني

.(٢٧
وال (٣٧ ،٢٥) امرأة إرشاف تحت كانت النوع هذا من أرض قطعة أن نجد وأخريًا
أرايض تزرع امرأة بعد فيما سنجد وكذلك كاهن. أو لضابط ابنة أم أرملة كانت إذا نعلم
كان ألنه حدث قد ذلك كان إذا نعلم وال املاشية، عىل مرشف إرشاف تحت كانت ملكية

تويف. ثم لها قريبًا كان ألنه أو غائبًا
حال، أية عىل هامة بنتيجة نخرج الهبات هذه فيها ذكرت التي الفقرات درس ومن
وهو الحاكم الفرعون املعتاد حسب عىل تعني ال قد الهبات هذه يف فرعون كلمة أن وهي

الثالث». «رعمسيس إىل تشري أنها وجدنا قد إذ الخامس»، «رعمسيس
التقديرات مثل فإنها النوع هذا من التي لألرض، واملساحات يخصالتقديرات ما أما
كانت وقد هذا بعد. فيما ذلك عن وسنتحدث العاديني األفراد عىل تطبق كانت التي
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أصغر كانت فقد بالصغرية، وال بالكبرية ليست الصنف هذا من التي القطع مساحة
كانت واحدة قطعة ولدينا .(٦١ ،٢ ٩٠؛ ،٢٧) أرورات خمسة حوايل مساحتها قطعة

كثرية. أرورا عرشين مساحتها كانت التي والقطع (٢٦ ،٣٢) أرورا مائة مساحتها
الفقرات رضائب تقدير عن سابًقا تحدثنا التقسيم: ذات الفقرات رضائب تقدير
هذه يف التقسيم ذات الفقرات رضائب نتناول واآلن «فلبور»، ورقة يف التقسيم ذات غري
يف السبب ويرجع سابقه، من تعقيًدا أكثر املوضوع هذا أن عىل الفحص دل وقد الورقة،
أصغر كانت التقسيم ذات الفقرات تشملها التي األرض، قطع أن إىل عام وجه عىل ذلك
أرورا بني القطع ترتاوح األخرية ففي التقسيم. ذات غري الفقرات تحتويها التي عن كثريًا
وإن ا، جدٍّ كثرية أرورات عرشة مساحتها التي القطعة أن ويالحظ أرورا. وثمانني واحدة

أيًضا. كثرية أرورا عرشون أو خمسة مساحتها التي القطع كانت
التي القطع تناول قد الرضائب تقدير أن فيها يالحظ التقسيم ذات والفقرات
ثالثة أو خمسة مساحتها التي القطع أن يالحظ وهنا فوق. فما واحد «أرورا» مساحتها
غري «أرورا». أربعون أو ثالثون مساحتها قطعة وأكرب الباقية، القطع من شيوًعا أكثر
تحسب كانت أنها لدرجة ا جدٍّ صغرية قطع النوع هذا من التي املساحات بني توجد أنه
ثلثي تساوي نعلم كما «واألرورا» األرورا من مائة من جزءًا يساوي الذي األريض، بالذراع
إحداهما مساحة تبلغ اثنتان يأتي: ما «فلبور» ورقة يف ذكرت قطع وأصغر تقريبًا. فدان
حقًال تساوي القطعتني هاتني وأصغر أرضية، أذرع عرش مساحتها واألخرى أذرع، ست
بالذراع مساحتها حسبت التي التقسيم ذات امللكيات وأغلبية مثلها. يف ياردة ١٤ مساحته

التوايل. أريضعىل ذراع و١٠٠ و٥٠ و٢٤ ١٢ مساحتها التي األريضهي
اثنان أريضأي: ذراع ٢٠٠ منها واحدة كل مساحة القطع من قليل عدد ويوجد هذا

«األرورات». من
بالغلة أي: عينًا تقدر الفعلية كانترضائبها التقسيم ذات الفقرات أن آنًفا ذكرنا وقد
وأربعة أرقام ثالثة الحالة هذه يف ونجد «باألرورا». حسبت التي األرض قطع يف وذلك
باملداد كتبا قد األرقام هذه من األخريين الرقمني أن ويالحظ — التسجيل يف — أحيانًا

األحمر.
عىل تحتوي التي التسجيالت يف نقطة يضع أن عىل للرضائب املقدر اصطلح وقد
األسود، باملداد يكتب كان األول العدد وهذا بعده. وأخرى األول العدد قبل أرقام ثالثة
مقدرة مساحة يعادل بعده تأتي الذي باألحمر املكتوت والرقم الرقم هذا أن يف نزاع وال
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الحب، مكيال عىل الدالة بالعالمة فيسبق يتغري ال وهو النهائي األحمر الرقم أما باألرورا.
األرض. من أرورا كل عن مكيال ١ ٢

٤ تعادل التي التقدير فئة عىل يدل األحمر الرقم وهذا
عليه ما تقدير كان فقد «رعموىس»، يدعى إصطبل برئيس خاص بمثال ذلك وسنوضح
كان هذا «رعموىس» أن بدهيٍّا يعني وهذا مكيال. ١ ٢

٤ ، ١٤ .٥٠ كاآلتي: مدوَّنًا الرضائب من
أو إيجاًرا «أرورا» ١

٤ عنها يدفع كان أنه غري أرورات خمسة مساحتها أرض قطعة يملك
يدفعها التي الرضيبة، كانت أخرى وبعبارة «أرورا»، كل عن مكيال ١ ٢

٤ بسعر رضيبة
١ ١

٢ يساوي ما وهو الغلة من حقيبة ٣
٨ أرورات خمسة مساحتها تبلغ التي ملكيته عىل

إذا أما (خار) الحقيبة هو الرضيبة به قدرت الذي القمح مكيال أن حسبنا إذا هذا ويبة،
هنا ويالحظ جالون. ١ ١

٢ حوايل أي: ويبة ٣
٨ هو يدفعه ما فيكون بالويبة الرضيبة حسبت

له. حقيقية أهمية ذات كانت التي األرقام إال األحمر باملداد يدون ال كان املثمن أن
كانت رضيبة عليها تفرض كانت التي املساحة أن عىل الورقة هذه يف جاء ما ويدل
ولدينا األحيان. أغلب يف واحد «أرورا» أو ١

٢ أو ١
٤ بني ترتاوح كانت فقد صغرية، دائًما

وجدنا كما «أرورا» ٢ كانت الرضيبة عليها فرضت التي املساحة أن فيها نجد أمثلة خمسة
وال الفرد. يزرعها التي املساحة جملة عن رضيبة تدفع «أرورات» ثالثة واحدة حالة يف
يف املألوف حد الخارقة األمور من يُعد التسامح بهذا املالك صغار معاملة أن يف نزاع

الحارض. عهدنا
أي: األرضية باألذرع حسبت التي امللكيات كل أن عىل ذلك فوق الفحص دل وقد
معها يوجد لم أنه من ذلك عىل أدل وال الرضائب. من معفاة كانت ا جدٍّ الصغرية امللكيات

عينًا. تدفع تقدير نسبة وال حمراء أرقام
دونت قد بالذراع املحسوبة امللكيات هذه بعض أن الصدد هذا يف يدهش ومما
الثاني، الرقم من بكثري أصغر أحيانًا ونجده األصغر، هو منهما األول برقمني: مساحتها
التالية بالطريقة دونت قد أرضيٍّا ذراًعا خمسون مساحتها التي امللكيات أن نجد فمثًال

.٤٠٫١٠ أو ٤٥٫٥ ،٤٨٫٢ ،٤٩٫١
كانت التي التقديرات تشبه املساحات هذه عىل الرضائب تقدير طريقة أن والواقع
أرضيٍّا ذراًعا ٤٥٫٥ هكذا دونت التي املساحة فإن ذلك وعىل باألرورا، محسوبة مساحتها
كانت فإذا أرضيٍّا، ذراًعا خمسون مساحتها أرض قطعة يملك الرجل هذا كاآلتي: تفرس
أن حني عىل أرضية، أذرع خمسة عىل إال يدفع لن فإنه رضائب لدفع عرضة األرض هذه

الرضائب. من معفاة تكون الباقية أرضيٍّا ذراًعا واألربعني الخمسة
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تقدير صورة وجود تقسيم ذات أرض عىل تحتوي التي الفقرات يف نالحظ وأخريًا
عبارة مبارشة الرقم هذا بعد ويأتي األسود، باملداد كتب واحًدا رقًما إال فيها نجد ال أخرى
أرضجافة (١) األرضوهي: هذه من أنواع أربعة ولدينا األرض. حالة عىل تدل مخترصة
تُرَو. لم أرض (٤) بور. أرض (٣) تُرَو. لم أي ماء؛ إليها يصل ال أرض (٢) رشاقي. أو
ادَّعى أو آخر، مالك إىل نقلت أو املثمنني، قوائم يف مدونة تكون قد أرًضا تعني وهذه
رضائب لفرض قابلة غري كانت امللكيات من األنواع وهذه خطأ. أو كذبًا ملكيتها فرد
التقدير من النوع هذا فيها يظهر التي امللكيات معظم أن عىل األحوال شواهد وتدل عليها.
مقدري أن نرى ثم ومن األحيان، معظم األريضيف بالذراع حسبت صغرية ملكيات كانت
عليها الرضائب تقدير كلفوا التي باألرض تحيط التي األحوال، كل يراعون كانوا الرضائب
نرى أخرى جهة ومن عرصنا، يف الرضائب ملقدري هاديًا تكون أن يجب عادلة بطريقة
بحيث عليهم الرضائب فتضع ملكياتهم، ومقدار املالك حالة تراعي كانت الحكومة أن

الرضوري. قوتهم عىل قلق أي يعتورها ال عيشة يعيشوا أن يمكنهم
مًعا، والصغرية العظيمة الدينية املؤسسات وبخاصة الكبرية، األمالك أصحاب أما
الخصوبة حيث من األرض قيمة بتفاوت قيمتها تتفاوت رضائب منهم تؤخذ فكانت

واإلنتاج.
كل عىل ُقدرت التي الرضائب فئة كانت املالك صغار أن هنا مالحظته تجدر ومما
ما أي األقوال؛ أصح عىل حقيبة ١ ١

٢ وهي واحدة يزرعونها التي األرض من «أرورا»
والكبرية الصغرية املعابد تزرعها كانت التي األرايض أن حني عىل ويبات، ٦ بحوايل يقدر
كما إنتاجها وقدرة األرض جودة حسب عىل تتفاوت رضيبتها كانت األخرى واملؤسسات
ومن جهة، من هذا ويبات، وعرش خمس بني ما الفئات ترتاوح فكانت قبل، من ذكرنا
األرض، قطعة تشملها التي املساحة من «أرورا» كل عىل تدفع الرضائب كانت أخرى جهة
التي األرض من ضئيل جزء عن إال منهم املزارع يدفع ال كان املالك صغار أن حني عىل
كانت إذا الظاهرة وهذه جيدة، األرض كانت مهما قط تتغري ال متوسطة وبفئة يملكها
االجتماعية العدالة وأن عادل، حكم نظام عىل تدل فإنها الرعامسة، عهد يف صحيًحا تطبق
تقدير يف جلية واضحة ظهرت قد نهجها عىل يسري أن فرعون كل واجب من كان التي

املالك. صغار عىل الرضائب
أراٍض تعداد «فلبور» ورقة من الثاني املتن يشمل (ب): ورقة من الثاني املتن
والعرشون الخمس وتنقسم الوسطى، مرص أرض من محدد جزء يف تنحرص فرعونية
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حول يدور التقسيم هذا وأساس فقرة. وستني خمًسا املتن هذا يحتويها التي صحيفة
املتن. هذا يحتويها التي امللكية األريض إدارة أمر إليه وكل الذي املوظف اسم

الفرعون ملك أرض«خاتو» وهي: قصرية بمقدمة التقريب وجه عىل فقرة كل وتبتدئ
عدد األسود باملداد أحيانًا ذلك عىل يضاف وقد واالسم) اللقب يذكر (هنا إدارة تحت

األرض. قطعة تنتجها التي الغلة من الحقائب
األسود. باملداد مدون ومعظمه الحقول ذكر فيه ما أهم فقرة كل من الثاني والسطر
إقليم يأتي: كما الرتكيب يف موحدة الثاني السطر ذلك يف بما العنوان تيل التي واألسطر
أو كذا (معبد حقول عىل كذا) (مكان إلخ … جنوبي أو شمايل املكان) اسم (يذكر كذا
من كذا عدد من وتتألف العالية، األرض ومعناها (قايت زراعية أرض ذلك) يماثل ما

األرورات).
بقيت التي الربدي قطع متن وبني «فلبور»، ورقة من الثاني املتن بني املوازنة وتدل
التي الحقول تنتجه الذي الدخل معرفة بقصد كتب قد األول أن «جرفت»35 ورقة من

عليها. تشتمل
كانوا الذين املوظفني أهم أسماء تنحرص امللكية): (األرض أرض«خاتو» مديرو
كما وهو نخت»، رع ماعت «ورس «آمون» بيت مدير يأتي: فيما «خاتو» أرض يديرون
كان وقد نخت»، «رعمسيس املسمى «آمون» لإلله األكرب الكاهن أبناء أحد قبل من ذكرنا
كاتب أن من ذلك عىل أدل وال أرايض«خاتو» إدارة يف الفرعون استخدمها شخصية أعظم
التي للحقوق تسجيًال وخمسني مائتني عىل يزيد ما أي صحائف، خصصتسع قد الورقة

عنها. مسئوًال املدير هذا كان
هذا مديري بني األهمية يف الثانية املكانة يشغل حربيٍّا ضابًطا نجد أن املدهش ومن
يلقب كان وقد «مرنبتاح»، املسمى امللك مقر علم حامل به وأعني األرايض، من النوع
سبع إدارة تنسب وإليه (§§ 44, 113 of Text A (راجع «خاتو» أرايض عىل املرشف
«ورس يدعى موظف يديره كان مما أكثر قطعة وعرشين أربع أي مختلفة، قطعة وخمسني
حامل كذلك ونجد ،(§ 8) اللقب نفس يحمل أنه غري لنا مجهول وهو نخت» رع ماعت
أنه غري ،(A 55, 7, § 143) نخت» رع ماعت «ورس كذلك يدعى «الرشدانا» من آخر علم
لدينا ويبقى .(§ 8) (ب) الثاني املتن يف سميه نفس هو أنه ينفي أو يثبت ما لدينا ليس

.Gardiner, Ramesside. Administrative Documents. p. 68 ff راجع: 35
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كهنة، يديرها كان وثالثني إحدى بينها من نجد لفحصها فقرة وخمسون سبع ذلك بعد
الكهنة خمسة وكذلك ،(§ 9) ذلك يف يسهم كان الذي الكهنة عىل املرشف عن فضًال هذا
وكذلك معهم. بالتضامن يعملون وكانوا ،(§ 18) املدينة» «إهناسيا معبد يتبعون الذين
ومن مدن. عمد األرض عىل فيها املرشفون كان (§§ 11–16) متتالية فقرات ست لدينا
عمدة كان أنه احتمال يرجح مما القمح من حقيبة آالف ثالثة معه ذكر قد عمدة بينهم

«أطفيح». عمدة كان أنه من بد فال وإال (p. 182 (راجع «منف»
«املرشف لقب منهم كل يحمل رجاًال، فيها التاج عمال كان أخرى فقرات ست ولدينا
عىل األحوال شواهد وتدل الورقة، من األول املتن يف بعضهم أسماء ذكرت وقد املاشية» عىل
ملك رع» «آمون ماشية عىل املرشف نخت» «رعمسيس سلف كان (§ 27) «بمرعحو» أن
.(Synopsis A, § III (راجع (أ) األول املتن يف ا هامٍّ دوًرا دائًما يلعب كان الذي اآللهة،

املعابد لضياع ملحقني كانوا معظمهم أن والظاهر مراقبني، سبعة كذلك هنا ذكر وقد
وضيعة ،(§§ 60–1) «رع»، وضيعة ،(§§ 54–5) «آمون» ضيعة وبخاصة للعواصم

.(§ 57) «بتاح»
يراقبون كانوا هنا بعضهم ذكرنا الذين العظماء هؤالء كل أن نتصور أن بد وال
أن قليلة حاالت يف إال نجد وال أعباءها. الفرعون كلفهم التي للمهمة العملية التفصيالت
ماعت «ورس أن نجد فمثًال الواجب، هذا بتنفيذ مكلًفا بوصفه ذكر قد مرءوًسا أو رشيًكا
والوكيل ،(§ 3) «ببس» يدعى مساعد له كان الذي الذكر السالف العظيم نخت» رع
«مرور» عمدة يعاضد كان وكذلك األول، املتن يف منهما واحد يُذكر لم (§ 5) «حوري»
املدينة» «إهناسيا يف زميله أن حني يف (§ 12) «بنتاور» املركز كاتب غراب) مدينة (كوم

«سبكحتب». الكاتب يساعده كان (§ 14)
الطبيعي من كان أنه والواقع كهنة. «خاتو» أرايض يديرون الذين ضمن كان وقد
يف مصالحه عىل للقيام األقاليم معابد يف البارزين الكهنة الفرعون يستخدم أن واملستحب
عىل تقترص ال الناحية هذه من للفرعون فائدتهم كانت فقد ملعابدهم. املجاورة األماكن
يمكن الدينية سلطتهم كانت بل الريفيني، وبالسكان املحلية باألحوال التامة معرفتهم
من أكثر — الزراعيني العمال وحتى — الخارجيني املزارعني جماح كبح يف استخدامها
يف جاء ما الغرض هذا يف الكهنة استعمال ويؤكد اإلقليمية. املدن عمد سلطة استخدام
دليل وعنوانها (J. E. A. XXVII. p. 22 ff) القمح ونقل بالرضائب الخاصة «تورين» ورقة
الوجه معابد كهنة أيدي من الفرعون ملك «خاتو» أرض غلة تسلم «وثيقة وهو: ذلك عىل
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اإلله بيت كاهن — بحرارة — فيه يشكو نموذجي خطاب يف جاء ما وكذلك القبيل.»
مديًرا بوصفه عاتقه بها أثقل التي الرضائب فداحة من «بينوزم» يدعى مكان يف «ست»
املقتبسة والفقرة مصالحها. عىل القيام كلف التي «خاتو» أرايض وكذلك معبده، ألرايض
أن يمكن كان محصول ألي املالية القيمة وهي فضة تذكر وإنما غلة، رصاحة تذكر ال
بيت مدير هو واملرسل هنا. نقتبسه أن يستحق بذلك الخاص الجزء فإن ذلك ومع يورد،

النص: وهاك ال، أو الفرعون بيت كان إذا نعرف ال

مماين»، «بتاح العلم حامل مع تذهب أن ينبغي خطابي إليك يصل عندما
ليست ألنها بدفعها؛ «إيا» التابع يأمرني التي الفادحة النقود عن الوزير وتبلغ
الجنوب إىل أخذت قد تكون أن بعد ذلك افعل حال. بأية العادلة رضيبتي
ينبغي إنه له: وقل الوزير، أمام وضعها والدخل، باملال مكتوبة نسخة (طيبة)
يف السفينة ولكن ناس، عندي ليس ألنه (؟) للناس رضيبة عيلَّ يفرض أال
املعابد معظم فإن تأمل! واآلن إدارتي.36 تحت «نفتيس» اآللهة وبيت حوزتي،
عظيمة. بدرجة أبهظت قد ألني وذلك املعاملة) (يف كمعبدي ليست بجواري التي
الحال. هذه عىل اليوم الناس فإن تأمل! ولكن، العبء. بمنتهى أثقلت وقد
أثقل الذي الزرع عن املجحف؛ األمر عن هناك مختلفني األشخاص وتحدث
ملك «خاتو» أرايض ومقدار «ست»، اإلله بيت مساحة مراعاة مع عاتقي، به
بل تتواَن، ال ذلك عىل وزيادة صغرية، فإنها تأمل! إدارتي. تحت التي الفرعون

مماين». «بتاح العلم حامل مع يدك

ونجدهم (ب) الثاني املتن يف الذين اإلله) (خدام بعضالكهنة إىل ذلك بعد اآلن ننتقل
مرو» «سرب صاحب «حوي» ذلك: مثال واحد، آٍن يف الورقة هذه من (أ) األول املتن يف كذلك
(§ 29 cf. A «إنروشس» قرية يف «منتو» ملقصورة التابع و«بانحيس» (§ 23 cf. § 92)

إلخ. … (§ 46 cf. § 91.270) (القيس) «ساكو» يف و«بانحيس» و«كنفر» 29, 20)
مفروضة وليست شخصيٍّا، تكليًفا كانت أرايض«خاتو» إدارة أن هنا نربز أن بد وال
كهان خمسة (§ 18) (ب) املتن يف نجد كنا وإن جماعات، بوصفهم املعابد كهنة عىل
أن نجد األول املتن ويف املسئولية، يتقاسمون املدينة «إهناسيا» معبد يف اإلله) (خدام

غامضة. هنا العبارة 36
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أمالك إدارة تكون عندما إال حدة عىل مدير كل يظهر وال املعابد، إىل تشري العناوين معظم
ضيعات. عدة مقسمة املعبد

فقرة عرشة ثماني األول املتن خصص لقد وغريه: «أ» املتن يف «خاتو» أرايض
،(B § 9) الكهنة عىل املرشفني «ب»: املتن يف املديرين ألقاب ضمن ونجد «خاتو»، ألرض
وهي و«ب»، «أ» املتنني من كل يف مشرتكة ظاهرة ونجد .(§ 114) «أ» املتن يف وكذلك
العلم حامل وكذلك «خاتو»، أرايض بإدارة املاشية عىل واملرشفني والكهنة العمد تكليف
املتن أن املتنني يف جاء ما بني الرئييس والفرق امللك. حجرات عىل واملرشف «مرنبتاح»
مدير وبخاصة األرايض، من النوع هذا من كثري عىل بالقيام املراقبني يكلف «ب» الثاني
فقرة يف أبرز قد «أ» األول املتن يف نجد حني يف نخت» رع ماعت «ورس «آمون» اإلله بيت
عىل األحوال شواهد وتدل .(§ 201) الرضائب جمع رؤساء مدير ظاهرة بصورة واحدة
(راجع «آمون» بيت مدير نخت» رع ماعت «ورس نفس هو هذا الرضائب عمال رئيس أن

.(Synopsis of Text A §§ 52, 201
ملك منى» «أرض يدعى األرض من نوع يف تبحث األول املتن من فقرات ولدينا
A §§ 40–3, (راجع «خاتو» أرايض مثل والكهنة املوظفني نفس ويديرها الفرعون،
من قطع أنها إال األرض من النوع هذا عن معلومات لدينا ليس أنه والواقع .(198–200
جديدة معلومات «فلبور» ورقة لنا تقدم ولم زرعها. ويمكن جيًدا تروى كانت األرض
أرايض بعيد حد إىل تشابه وهي الفرعون، يملكها التي األرض من نوًعا كانت أنها إال عنها

مثلها. وتدار «خاتو»
هذا وكان األرض»، من «ألًفا حرفيٍّا «خاتو» عبارة تعني «خاتو»: أرض معنى
من قطعة أو «أرورات»، عرشة يعادل حقول مقياس بمثابة األصل يف يستعمل التعبري

عرًضا. ذراع مائة يف طوًال ذراع ١٠٠٠ = ١٠٠ × ١٠ مساحتها األرض
والوسطى.37 القديمة الدولتني عهد يف «جرفت» األستاذ املقياس هذا عن كتب وقد
نقش يف وجد الذي هو منهما واملؤكد مثاالن، إال الحديثة الدولة عهد من لدينا وليس
بمثابة — التاسع» «رعمسيس منحه الذي «أمنحتب»، األكرب الكاهن إىل يشري بالكرنك
«خاتو» أرض من «أرورا» عرشين — الفرعون غالل مخازن عىل املرشف بوساطة حظوة

سنة.38 كل دائًما الستعماله وتكون غلة، تزرع

.Proc. Soc. Bibl. Archeol. XVI p. 415 راجع: 37

.Lefebvre Inscriptions concernant les grands pretres d’Amon. p. 67 راجع: 38
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يمنحها كان التي أرورا، اآلالف عرشة بمنحة قيست إذا ضئيلة الهبة هذه وتظهر
لديهم.39 للمقربني البطاملة

إلله الثالث» «رعمسيس يقول حيث ،«٢٧ / ١٢ هاريس «ورقة الثاني: واملثال
وردت نقيٍّا، شعريًا (زرعت) جديدة، األرض من آالًفا لك صنعت «لقد «هليوبوليس»:
الكريم لالسم القرابني — عظيم بمقدار — أزيد لكي انحطت؛ قد كانت التي حقولها يف
كان وقد بالطبع. خطأ وهذا ضيعة. بكلمة «خاتو» كلمة «برستد» ترجم وقد املحبوب.»
يوضح لم أنه غري «سبيجلربج»، األستاذ َمَلِكيَّة أرض وأنها معناها، حقيقة عرف من أول

الفرعونية.40 األمالك من نوع أنها
أن عىل األحوال شواهد تدل أرايض«خاتو»: حقولها عىل تقع التي املؤسسات
وذلك رشط، وال قيد بدون له ملًكا تكن لم الفرعون ملك بأنها تعرف التي أرايض«خاتو»

بعد. عنه سنتحدث إيضاح إىل يحتاج
أصبح — األحيان أغلب يف املعابد وهي — األرض هذه مثل تملك التي واملؤسسات
أن يريد كان الورقة ن دوَّ الذي الكاتب أن إىل ذلك ويرجع عليها؛ التعرف الصعب من
التي املعلومات فإن ولذلك واحد؛ سطر يف النوع هذا من أرض قطعة كل وصف يحرص
«عىل عبارة: أن نجد فمثًال مخلة، اختصارات تستدعي كانت السطر هذا يف حرشها يريد
أن عىل تدل األحوال وكل مرة. وعرشين خمس من أكثر ذكرت قد آمون» بيت حقول
هو هذا أن املحتمل ومن الكرنك. معبد أي اآللهة، ملك رع» آمون «بيت إىل يشري التعبري
كان «هابو» مدينة معبد أن نعلم عندما وبخاصة الحاالت، معظم يف الصحيح التفسري
«معبد اسم فيها كتب فردية أمثلة ولدينا آمون». بيت يف الذي «القرص بعبارة: إليه يشار
حيث هابو» «مدينة معبد وكذلك السابق، التعبري عىل اآللهة» «ملك نعت بإضافة الكرنك»
هل ولكن الثالث». «رعمسيس لقب وهو آمون»، مري رع ماعت ورس «معبد نعت أضيف
الواقع الكرنك»؟ «معبد عىل دائًما تدل آمون» «معبد عبارة أن من دائًما متأكدون نحن
مثال خاصة. نعوت لها املحلية «آمون» أشكال أن نعلم عندما خصوًصا جائز ذلك أن
ينبئ الذي و«آمون (١٧ ،٣٣) منف» يف الجميلة األمامية األرض صاحب «آمون ذلك:
الذي رع» «بيت مثل اآلخرين اآللهة ذكر عند اإلبهام هذا ونجد (§ 24, 12) باالنتصارات»

.Rostovtzeff. Social and Economic History of the Hellenistic World I, p. 278 راجع: 39

.Rechnungen aus der zeit Setis I. p. 34, Note, 1 راجع: 40
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فهل عدة. مرات ذكر الذي بتاح» «بيت وكذلك مرة، خمسني — تقدير أقل عىل — ذكر
جداره» جنوبي «بتاح اإلله وإىل األصيل. حوراختي» «رع اإلله معبد إىل دائًما تشري هذه
أقيمت التي املعابد هذه بعض أن والواقع التوايل؟ عىل و«منف» «هليوبوليس» من كل يف
The (راجع املعبدين هذين بجانب ملوك أقامها أخرى معابد إىل تشري العاصمتني كلتا يف

.(Wilbour Pap. II p. 168
األهلية املؤسسات حقول ضمن تكون أن يمكن الفرعونية «خاتو» أرض أن عىل
.(§ 3, 8) آمون» بيت يف اإلله عابدة «بيت ذكر جاء فقد ذلك، عىل سنربهن كما واملعابد
مذكورة الفرعون مواني اسم ونجد .(٢٩ ،١٠) األول املتن يف امللكة» «بيت ذكر جاء كما

مختلفة. أماكن إىل تشري وهي مرات، أربع األرض من النوع هذا يف
يدل (ب): الثاني املتن يف الفرعونية «خاتو» أرايض فيها تقع التي الجهات
فيه ليس الثاني املتن يف جاء ملا الجغرايف النطاق أن عىل الصدد هذا يف عمل الذي البحث
املصور (انظر الرابعة املنطقة جنوبي من أبعد إىل تمتد كانت األرض هذه أن عىل يدل ما
التي الجديدة األسماء من — نرى أخرى جهة ومن الثاني. املتن أرايض من الجغرايف)
كانت أرايض«خاتو» حدود أن عىل كافيًا برهانا — والسادسة الخامسة الفقرتني يف وردت

األول. املتن أرايض حقول عن شماًال تمتد
ثالثة األول املتن يف يوجد أنه ذكرت ومساحاتها: ألرض«خاتو» املختلفة األنواع
كل عىل الدالة األلفاظ رشحنا وقد «ب»، الثاني املتن يف وردت الحقول من مميزة أنواع
عند ذكرنا وقد العالية). (األرض «قايت» تسمى التي األرض هو األنواع هذه وأعم نوع،
اتضح أنه غري وأجودها، أحسنها من يعد األرض من النوع هذا أن األول املتن عىل الكالم
يف كذلك جاء وقد القبطية. يف الكلمة هذه معنى الرأي هذا ويؤكد أرضعادية، أنه بعد فيما
تستعمل «قايت» كلمة أن (J. E. A. XXVII, 64) «جرفت» األستاذ نرشها التي الربدي قطع
وهذه نخب»، «أرض ذكرت وكذلك املعابد. لضياع التابعة العادية الزراعية لألرض كذلك
املتن ويشمل املستعملة، األرض عكس عىل وهي البكر»، «األرض تسمى أن يمكن األرض
حوايل منها فنجد األرضاملستعملة أما البكر. األرض من مثاًال ثالثني من أكثر (ب) الثاني
يمكن كيف املرء يتساءل واآلن .(E. g. B 10, 15; 11, 8. 17. 30; 12, 14) أمثلة عرشة
يعرتضه هذا عن والجواب إلنتاجها. بالنسبة األرض من الثالثة األنواع هذه بني املوازنة
مثمنو قدرها كما منها كل إنتاج نسبة عن بالسؤال هنا نكتفي أن ويجب خطرية. صعوبة

الغلة. رضيبة
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العادية الزراعية األرض من ضعفيها تساوي البكر األرض أن عىل الفحص دل وقد
املحصول جهة من تقدر أنها عىل املوازنة دلت فقد املستعملة األرض أما املحصول. يف
الزراعية لألرض بالنسبة مرة ونصف بمرة وتقدر البكر، األرض أرباع ثالثة يعادل بما

العالية). (األرض العادية
ذات غري الفقرات يف ذكرت التي القطع تماثل «خاتو» أرايض مساحات أن ويالحظ
هذه يف ويشاهد أيًضا. «خاتو» أرض من قليًال عدًدا تحتوي التي األول، املتن من التقسيم
مساحتها تكون قطعها أن وهو الثاني؛ املتن يف «خاتو» أرض يف كما بارز تمييز األرض
التي القطع أن حني يف نادرة، ذلك من األقل واملساحات مرات، خمس دائًما مضاعفة
بني نجدها التي والفروق غريها. من عدًدا أكثر عرشون أو «أرورات» عرشة مساحتها
من األول املتن يف أنه هي هنا بينها املوازنة تجري التي املساحات من املجموعتني هاتني
يشمل الثاني املتن أن حني يف «أرورا»، ثمانني عىل تزيد ال قطعة أكرب أن نجد الورقة
وأخرى «أرورا»، ثالثمائة مساحتها واحدة بينها من الكبري الحجم ذات من قطعة عرشين
تقل ال «ب» الثاني املتن يف مساحة أقل أن ونجد هذا «أرورا»، وأربعون ثالثمائة مساحتها
منها كل مساحة قطع بعض توجد األول املتن يف أنه حني يف «األرورات» من اثنني عن

واحد. «أرورا»
«أرورا» نصف مساحتها قطًعا هناك أن «ب» الثاني املتن يف مثالني يف نجد وأخريًا
قائمة وهاك «األرورا». من كسور أية إىل إشارة فيه يأت لم «أ» األول املتن أن حني يف
القطع) توزيع قائمة 1 جدول (انظر «خاتو» أرض نوع من التي القطع بتوزيع مفصلة
يف التقسيم ذات غري القطع اليشء بعض تشابه وهي األمريية، األرض أي «ب»، املتن يف

األول. املتن
إن يأتي: ما الفرعونية «خاتو» بأرض الخاص «ب» املتن هذا عن سبق ما وخالصة
«خاتو» أرض أن األقل عىل املؤكد من أنه غري غامًضا، يزال ال املتن هذا يف جاء مما كثريًا
املعابد كهنة وبخاصة اآلخر، عن مستقل منهم كل موظفني إىل موكلة بأمرها العناية كانت
يقع كان أرض«خاتو» أن يالحظ وكذلك إدارتها. يف األوفر النصيب لهم كان فقد املحلية،
املساحات الختالف نظًرا ولكن األمالك، ذات املؤسسات أو املعابد أرضتملكها يف معظمها
سبق فيما كانت «خاتو» أرض وألن األحمر) باملداد املضافة األعداد ذلك عىل يربهن (كما
يوجد فإنه الحكومة، عليها فاستولت عنها ماتوا ثم يملكونها، األهايل ألشخاصمن تنسب
ملك بأنها ذكرها من الرغم (عىل أرًضا كانت امللكية األرض من النوع هذا أن احتمال

الفعليني. ملالكها خالًصا ملًكا بعد تصبح لم أنها أو للتاج، أعيدت قد للمعابد)
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يف املذكور الكاهن أو املوظف أن نجد «ب» املتن محتويات إىل عامة نظرة نظرنا وإذا
إلدارته التابعة الحقول يف التي أرايض«خاتو» تنحرصيف ال سلطته كانت الفقرات عناوين
العواصم يف ملعابد تابعة أخرى أرايض«خاتو» إىل كذلك تمتد كانت بل وحسب، معبده أو
املؤسساتصاحبة من قليل عدد إىل تمتد وكذلك و«هليوبوليس»، و«منف» «طيبة» الثالثة:
والواقع الكبرية، للمعابد يؤديها كان التي املراقب وظيفة تشبه وظيفته كانت وقد األمالك،
مراقب لقب يحملون موظفني بعض أرضه عىل لإلرشاف استعمل قد نفسه التاج أن
املراقب يكلف امللك أن يف السبب كذلك يفرس أن يمكن وهذا ،(§§ 54, 7: 59–61) أيًضا
فقط تهتم كانت النوع هذا من معبد أي إدارة فإن ذلك وعىل بنفسه، عليها باإلرشاف

مهمة. أو عظيمة كانت مهما أخرى بملكيات االهتمام دون الخاصة بملكيتها
أرايض من قطع عىل لإلرشاف ُمَعنيَّ محيل كاهن يوجد ال أنه النظر يلفت ومما
أرايض«خاتو» عن وفضًال مجاور. آخر صغري معبد أي حقول يف تقع كانت التي «خاتو»،
تابعة أخرى بأراٍض مكلًفا كان فإنه مراقبته، تحت الذي املعبد حقول يف تقع كانت التي

خاتو). أرض (أي للملك ملًكا وليست منها، بعد عىل تقع معبده من أكرب ملعابد
أرايض من كانت ظروف أي يف للتاج املستحقة الرضائب ليدفع للمراقب وتسهيًال
يعرف كان الحالة هذه يف التاج ألن وذلك امليسورين؛ من رجًال يكون أن بد ال كان «خاتو»
فيه املرغوب من كان أنه ذلك إىل يضاف منه، يطلب ما كل تعطي كافية غلة ينتج أنه
املحتمل ومن األرض. من ممكن مقدار أكرب بمهارة يزرع أن عامة سياسة بمثابة بداهة
.(A. Z. LXV 89 ff (راجع بولوني خطاب يف ورد الذي الزرع نظام معنى هو هذا أن
التي الغلة من الكيل باملجموع ا خاصٍّ كان الزرع نظام أن الخطاب هذا يف واضًحا فنجد
قوًال ال يذكر لم أنه عىل الحصاد، وقت الخطاب يف ذكره جاء الذي الكاهن، عليها يحصل
من النتيجة هذه بمثل ونخرج للتاج. يدفع كان الخطاب هذا يف ما كل أن تلميًحا وال
عندما أنه فيه ويالحظ قبل،41 من ترجم وقد الكبرية «بولوني» ورقة من اآلخر الخطاب
مساحة إىل يرش لم أتباعه عليه فرضه الذي النظام فداحة من «برعمحب» الكاهن شكا
فالظاهر خدمته، يف هو الذي املعبد إىل كذلك بل وحدها، إدارته تحت التي أرايض«خاتو»
التزامات بأية يقوم أن يمكنه حتى زرعها إليه طلب التي األرض ملجموع يشري األمر أن
املذكورة الحقائب عدد أن أجله من نجد الذي السبب ثانية يفرس وهذا عليه، فرضت

ج٧. القديمة مرص راجع 41
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الفقرة، صلب يف ذكرت التي «خاتو» أرايض مقدار عن معلومة نسبة تعني لم بالعنوان
حسب قد بد ال فإنه الزرع بنظام املعروف املعدل إىل يشري املذكور الحقائب عدد كان فإذا
املكلف الكاهن أو املوظف ترصف تحت التي األنواع، كل من امللكية مجموع قاعدة عىل

بأدائها.
قاربفحصموضوع لقد للمعبد؟ كانتدخًال أم للتاج كانتالرضائبتدفع هل
بعد، يحل لم برمته هو كما يزال ال الرئييس موضوعها فإن ذلك ومع نهايته، الورقة هذه
التي اإلدارية باألغراض الخاص هو املوضوع وهذا النهائية، صيغته يف يوضع يكد لم بل
متني عن املسئولني املوظفني بمعرفة فيها فصل التي أو حققت التي باألرقام تمدها
قد أنفسنا نجد نزاع بال فإننا برمتها، األغراض هذه عن الكشف أمكن وإذا الورقة. هذه
يف الزراعة حيث من املالية البالد حالة لنا تصف بها بأس ال شاملة صورة عىل حصلنا
يتحقق لم إليه نسعى الذي الكشف هذا أن له يؤسف مما ولكن املتأخر، الزعامة عهد
ونضيف املوضحة، اإلضافية بعضاملعلومات سنجمع التالية القليلة الصحائف ويف تماًما.

الصدد. هذا يف ما حل إىل للوصول متفرقة اعتبارات بعض
أو رضائب إىل يشري أن يجب (أ) األول املتن أن عىل اتفقوا قد النقاد كل أن والواقع
كانوا املزارعني بأن القائلة بالفكرة االكرتاث عدم من الرغم وعىل ما، نوع من إيجارات
ومن الزراعة، يف عملهم عىل أجوًرا يتسلمون كانوا إنهم إذ الحقول مالك غري آخرين أفراًدا
هذا مثل عىل الربهنة من مفر ال فإنه األرض، عىل املقدرة الرضائب من شيئًا يدفعون ال ثم
التقديرات بأن الحكم إبداء يف نرشع أن املستحسن من أنه ويظهر مادية، بصورة الرأي
أن إما هما: فرضان إال أمامنا ليس الحالة هذه ويف الرضائب، أو باإليجار خاصة كانت
لدخل مستحقة إيجارات أنها أو التاج، إىل تدفع التي الرضائب إىل تشري كانت التقديرات

عامة. بصفة االحتمالني هذين أوًال وسأفحص املعبد.
أن بوضوح (٥ ،٧٣ ١؛ ،٢٨ ،١) و«ديدور» (II, 168) «هريودوت» من كل ذكر
«يوسف» أن ( ٤٧ /٢٦) التكوين سفر يف جاء وكذلك الرضائب، من يعفون كانوا الكهنة
له يكون أن يجب الفرعون يقيضبأن هذا يومنا بأرضمرصحتى خاًصا قانونًا وضع قد
علماء من كثري أظهر وقد الفرعون، يملكها ال أصبحت فقط الكهنة أرايض وأن الخمس،
فقد القديمة، املرصية املصادر يف الرأي لهذا إثباتات وجود خاصة بحوث يف املرصية اآلثار
برهانًا (Herodotus Zweites Buch. p. 171 (راجع «فيدمان» األملاني األثري اقتبس
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من اإلعفاء هذا يؤيد أن ملك كل عىل كان أنه ليظهر Greek)؛ 1, 30) رشيد حجر من لذلك
تديل ال «فيدمان» اقتبسها التي الفقرة هذه ولكن املعابد، به تتمته كانت التي الرضائب
«فيدمان» تقرير بحق «أوتو» األثري نقد وقد بعد، عنها وسنتكلم القبيل، هذا من بيشء
«رعمسيس عن الكالم بمناسبة مري» «إدورد األستاذ أكد وقد بحق،42 ولكن الذًعا، نقًدا هذا
مراقبة تحت املعابد أمالك كل كانت ذلك فوق «أنه الكربى: «هاريس» ورقة يف الثالث»

أيًضا.»43 السخرة ومن كلها الحكومية الرضائب من معفاة كانت فقد ذلك ومع امللك
التي اإلعفاء» «مراسيم يف جاء ما إىل يرجع الرأي هذا عليه بُني الذي األصيل واألساس
هي املراسيم هذه وأهم املعابد، رجال لجماعة بعدهم ومن القديمة الدولة ملوك منحها
مع به بأس ال نًرشا ثانية نرشت التي وهي فيل»، «ريمند عليها عثر التي «قفط» مراسيم
الخاص «زيته» األستاذ كتاب يف وكذلك أوًَّال، «موريه» األستاذ بمعرفة جديدة بعضقطع
«موريه»45 من كل قرَّر املراسيم هذه يف جاء ما ضوء وعىل القديمة،44 الدولة بوثائق
الرضائب. من معفى كان «قفط» معبد أن «برين»،47 األستاذ ثم «كيس»،46 واألستاذ
يضاف األثريون، هؤالء قرره ما يحقق يشء أي املراسيم هذه يف نجد لم أننا والواقع
منه يخرج لم حفًظا املراسيم هذه ألحسن الدقيق تحليله يف «زيته» األستاذ أن ذلك إىل
عىل منصبة تقريبًا كلها كانت ُمنحت التي اإلعفاءات أن األمر وحقيقة الرأي. هذا بمثل
واجباتهم أداء من ينتقلوا أال عىل املراسيم نهت فقد واملوظفني، املعابد عمال مجهودات
الرأي وهذا آخر. مكان يف الحكومة ألجل سخرة أو خدمة أية ألداء باملعبد الخاصة
أتم وهو ج٦) القديمة مرص (راجع النوبة بالد يف «نوري» مرسوم يف جاء ما عىل ينطبق
وكذلك املنشور هذا ففي وأوضحها؛ املتأخرة العصور من إلينا وصلت التي املرسومات
إىل موجًها حظًرا الواقع يف نجد رديئًا نًرشا ونرش «إلفنتني» يف عليه ُعثر مهشم نقش يف
إثبات إىل الحظر هذا يحرف أال ينبغي ذلك وعىل املعبد. أمالك يختلسوا بأال املوظفني

.W. Otto. Priester und Tempel im Hellenistischen Aegypten II, 43, Note. 3 راجع: 42

.E. Meyer Geschichte des Altertums II, I (2 ed) p. 599 راجع: 43

.Sethe Urk. des Altes Reiches I, 280 ff راجع: 44

.Moret. Histoire de l’Orient I, 249 راجع: 45

.Kees, Kulturgeschichte 251 راجع: 46

.J. Pierenne. Hist. des Instit. II, p. 184 ff; 259 ff; III p. 445 ff راجع: 47
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كانيز: «الدود عن مقاله يف «زيته» األستاذ ذكر وقد الرضائب. من معفى كان املعبد أن
مرسوم من كل يف ذكر قد الرضائب من اإلعفاء أن «Sethe Unter suchungen II, p. 28
الغموض، يف غاية ذلك إىل تشريان اللتني الفقرتني كلتا أن غري «الفحط»، ولوحة «إلفنتني»
ذلك عىل سنني بضع مرور وبعد وحسب. املتن يف جاء ما إال يعنيان ال أنهما ويحتمل
إعفاء عن يشء أي معروًفا يكن لم بأنه قائًال «زيته» األستاذ عن «أوتو»48 األثري اقتبس

الفرعوني. العهد يف الرضائب من املعابد
فيما رأيهما اقتبسنا اللذان القديمان املؤلفان كتبه فيما ذكر الذي اإلعفاء دليل أن عىل
صورة عىل ضوءًا أمامنا يلقي أن يحتمل القديم» «العهد كتاب يف جاء ما وكذلك سبق،
أنه من الرغم عىل الفعل، ال القول بمجرد خدمة عملها قد الفرعون كان نموذجية إدارة
دائًما. اإلعفاء بذلك يتمتعون يكونوا لم الواقع يف الكهنة أن عىل تدل كافية براهني لدينا
لم امللك بأن يوحي ضمان أي عىل يحتوي ال الذكر السالفة املراسيم من واحًدا إن الحق ويف
الذين املوظفني تحض كانت املراسيم وهذه املعابد، عىل مختلفة أنواع من طلبات يفرض
وقد امتيازات. من للمعبد ما انتهاك يف الحق ألنفسهم يدَّعوا أال عىل التاج خدمة يف كانوا
للتجنيد عرشة كل من واحد عامل أخذ قصٍد عن (٥٧ / ٨-٩) «هاريس» ورقة لنا ذكرت

اإلجراء. هذا أبطل بأنه يفتخر الثالث» «رعمسيس أن من الرغم عىل العسكري،
أخرى مصادر من معروًفا كان للمعابد التابعني الحقول عمال تجنيد أن والواقع
قبل. من للمعبد خولت المتيازات خرًقا كان العمل ذلك أن عىل برهان لدينا وليس أيًضا.49
نفسه.50 امللك بيت الستعمال املعابد من أحيانًا يؤخذ كان طعاًما أن عىل يربهن ما ولدينا
البالط يتطلبه الذي الطعام عرش حوايل أن نجد حيث ج٦) القديمة مرص كذلك (وراجع

آمون».51 «معبد من يؤخذ كان امللكي
نسخة وأهم — وواجباته الوزير وظائف فيها ُدونت التي النقوش أن والظاهر
«تحتمس الفرعون عارص الذي مريع»، «رخ الوزير مقربة جدران عىل منها محفوظة
التعبري أن غري املعابد، رضائب جمع تناول قد الكبري املوظف هذا إن تقول: — الثالث»

.Otto. op. cit. II, 43 n. 2 راجع: 48

.Wilbour, Ibid p. 202, Note 9 راجع: 49

.Pap. Boulaq XVIII Dyn. XIL راجع: 50

.J. Baillet Regime Pharaonique en Egypte I, p. 76 راجع: 51

197



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

رضائب تدفع كانت املعابد بأن قاطع برهان عىل نعثر أن يمكن وال غامض، ذلك عىل الدال
.(J. E. A. XXVII, p. 75 (راجع

الكهنة كان رضائب إىل بوضوح تشري الرعامسة عهد من عدة فقرات ولدينا
إىل تشري (Ibid. p. 22 ff) بالرضائب الخاصة «تورين» ورقة إن الحق ويف يدفعونها.
ذلك إىل تشري وكذلك الفرعون، يملكها التي «خاتو» أرض من أنها عىل الرضائب هذه
كالمنا أن يظهر قد هذا وعىل الكبرية. «بولوني» ورقة من سبق فيما ترجمناها التي الفقرة
عهد يف ورد ما هذا — رضائب لدفع عرضة كانوا الكهنة أن أنكرنا إذا سفسطة مجرد

الحديثة. الدولة
«p. Rylands IX «ريلند ورقة أن فنجد املتأخر، الصاوي العهد إىل ننتقل ذلك بعد
منها إعفائها عىل تدل كما جهة، من املعابد عىل فرضرضيبة عىل تدل هامة برباهني تمدنا
املوضوع بهذا الخاصة الصائبة للجمل «جرفت» األستاذ وترجمة أخرى. جهة من أحيانًا
(Griffith Catalogue of the Demotic Papyri in the John نفسها عن ستتحدَّث
مرص معابد فرضعىل النحس الزمن هذا حل وعندما …» :Rylands Library III, p. 80)
األهايل وسع يف يكن ولم الفادحة، بالرضائب املدينة هذه وأُثقلت رضيبة. دفع العظيمة
عمل قد أنه من الرغم عىل — فإنه ل! وتأمَّ رحلوا. ولذلك بها أثقلوا التي الرضائب دفع

اآلن.» حتى رضائبكم ادفعوا قائلني: إلينا أتوا أنهم إال — العظيمة مرص ملعابد إعفاء
لألمرية أرغفة بإعطاء أمر قد األصل النوبي «إسبالون» ملكها أن نجد النوبة بالد ويف
يرجع التايل ودليلنا (AZ. XXXIII, 107–8) «نباتا» صاحب آمون» «معبد دخل من «خب»
استوىل قد «تاخوس» الفرعون إن قيل: عندما وذلك امللك، هذا حكم بعد قرنني إىل عهده
(Aristotle Economics, الفارسية الحروب عىل لينفقها املعابد؛ دخل أعشار تسعة عىل

.II, 2, 25)
يحدثنا ١٩٦ق.م سنة حوايل رشيد حجر أن فنجد البطاملة. عهد إىل ذلك بعد ننتقل
من أرورا كل عن الغلة من إردب رضيبة من املعابد أعفى أبيفان» «بطليموس امللك أن
عرشة باثنتي السابق املرسوم بعد «فيلة» مرسوم صدر وقد .(٣٠ .١) املقدسة األرض
لدخلهم بالنسبة الكهنة عىل التي املتأخرات عن نزل قد امللك نفس أن كيف ويحدثنا سنة،
(Sethe Urkunden يوردوه أن عليهم كان الذي للكتان بالنسبة املعابد وعن ووظائفهم،
«بطليموس امللك أصدره مرسوم لدينا وكذلك .der Griech-rom. zeit. (II) 202–3)
يظهر ولكن الرضائب. من املقدسة األرض إعفاء فيه أعلن (١١٨ق.م) الثاني» إيورجتيس
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كل أن عىل «أرورا».52 كل عن إردبني بمعدل املتأخر من الحالة هذه يف كان اإلعفاء أن
عمل نحاول لم ألننا وبخاصة واحد؛ نوع من تكن لم سبق فيما إليها أشري التي الرضائب
الكهنة من املستحقة الرضائب وبني مجتمعة املعابد من املستحقة الرضائب بني تمييز

أنفسهم.
عىل أدل وال الرضيبتني، هاتني بني دائًما يفصلوا لم أنفسهم املرصيني أن ويالحظ
دفعات عن فقرة يف إلينا تتحدَّث إذ بالرضائب؛ الخاصة «تورين» ورقة يف جاء مما ذلك
معبد عىل مستحقة حقيبة ومائتي اثنتني تذكر أخرى ويف 53.(٣ ،١) الكهنة من الغلة من
نفسها الرضيبة نوع إىل تشري الحالتني كلتا ويف .(١٠-١١ ،٣) «إسنا» يف و«نبو» «خنوم»
— يظهر ما عىل — فإنه ذكره، سبق ما كل يف النظر أنعمنا وإذا «خاتو». أرض عىل
املؤلفان ذكره الذي الكهنة إىل املنسوب الرضائب من اإلعفاء أن نؤكد أن حقنا من أصبح
منه أكثر مثاليٍّا إعفاء إال ليس رضائب من التوراة كتاب يف عنه نوه ما وكذلك القديمان،
األزمان عن (op. cit, II. 43 ff) «أوتو» األثري إليها وصل التي النتيجة هي وهذه حقيقيٍّا.
كأداء عقبة تقوم ال «فلبور» ورقة عن الخارجة املصادر أن اآلن ونجد الرومانية. اإلغريقية
مستحقة رضائب إىل تشري الورقة هذه تقديرات بأن القائلة «رشني» األستاذ نظرية أمام

للحكومة.
نظرنا، ويلفت اإلعفاء، عدم فكرة عىل يساعد آخر احتمال حال أية عىل اآلن ويتبقى
بتقديم يقوم وهو معبد كل جدار عىل يصور كان الفرعون أن وذلك به، األخذ إىل يدعو بل
أيا مرصية ملكية لكل املالك نفسه يعترب أنه عىل كثرية براهني ولدينا لآللهة. القرابني
مستولية كانت املعابد أن من الرغم عىل الفرض— هذا حسب عىل املمكن من فليس كانت،
الفرعون يكون أن — ملصلحتها تديرها شك بال األريضوكانت من شاسعة ممتلكات عىل
بمثابة تفرضها أن املعابد عىل ينبغي كان التي املبالغ، تقدير يف الحق لنفسه حفظ قد
دخل إىل «فلبور» ورقة تقديرات تشري أن يمكن الحالة هذه ويف مستخدميها، من إيجار

الورقة. يف املدونة العناوين يف ذكرت التي األرايض، صاحبة املؤسسات
الكربى «هاريس» ورقة يف فقرة عىل عظيمة أهمية علقنا قد االحتمال لهذا وتعضيًدا
وكل األهلني، ومنتجات والرضائب السلع إىل فيها أشري قد 54(١–٥ (أ) ١٢ (هاريس

.Grenfell and Hunt Tebtunis Papyri. I, pp. 32-3 راجع: 52

الكتاب. هذا من عرش» الحادي «رعمسيس عهد يف الورقة هذه ترجمة راجع 53

ج٧. القديمة مرص راجع 54
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خزائنها العظيم اإلله رع» ماعت «ورس امللك أعطاها التي املنوعة للمعابد التابعني
ا حقٍّ (J. E. A. XXVII, op. cit; pp. 72-3) السنوية هباتها بمثابة وشونها ومخازنها
ورقة يف «طيبة» بمدينة الخاص الجزء يف إال تظهر لم امللك» أعطاها «التي الكلمات إن
«بمنف». الخاص الجزء يف وال «بهليوبوليس» الخاص الجزء يف تظهر لم إذ «هاريس»
ترصف تحت كانت السنوية الهبات هذه أن تعني أنها يظهر الفقرة فإن ذلك ومع
عىل — ننىس أال وجب الرأي بهذا أخذنا لو أننا عىل املبارش، الثالث» «رعمسيس الفرعون
ورقة أن وذلك بمكان، األهمية من وهو «شادل»، األستاذ قدمه الذي الربهان — حال أية
حالة ويف الفرعون، هذا أقامها التي الجديدة املؤسسات يف فقط تبحث كانت «هاريس»

القديمة. املؤسسات يف عملها التي اإلضافات يف تبحث كانت الصغرية املعابد
مقدوره يف كان البحث مدار هي الثالث» «رعمسيس هبات تكون عندما أنه والواقع
للمعابد. منه تنجم التي والفائدة املال رأس عىل املراقبة قانونًا: يدعي أن الحال بطبيعة
الرأي ضد إىل ينقلب أن يمكن «هاريس» ورقة يف جاء ما حسب عىل «شادل» رأي أن غري

سبق. فيما ذكرناه الذي
فيما ا محقٍّ «شادل» كان إذا — هنا لنفسه أخذ قد الثالث» «رعمسيس أن شك وال
املحتمل من يجعل مما الخاصة، بإنعاماته اتصال لها كان التي الهبات يف الحق — يقول
يف جاء ما أن أخرى بعبارة أو للمعابد، آخر دخل أي يف الترصف حق لنفسه يَدَِّع لم أنه
الرضيبة إىل تشري «فلبور» ورقة تقديرات بأن القائل: للرأي مضادة حجة «هاريس» ورقة

موظفيها. من تتسلمها أن األرايض صاحبة للمؤسسات الفرعون رخص التي
تجعلنا بتدبريات توحي «فلبور» ورقة يف جاء عما الخارجة املصادر فإن حال أية وعىل
نقول فماذا للحكومة، تدفع رضائب إىل تشري التقديرات كانت فإذا حكمنا. يف نتأرجح
«رعمسيس عهد من الشهرية» اإلرضاب «ورقة يف صداه نسمع الذي املدقع التاج فقر يف
يف فعًال نجد كنا وإذا «تورين»؟ متحف يف املحفوظة الجبانة يوميات يف وكذلك الثالث»،
عندما يُجابون امللكي القرب بناء يف يعملون كانوا الذين العمال الثالث» «رعمسيس عهد
الصعب من فإنه الحكومة، غالل مخازن يف غلة ال بأن الشهرية لجراياتهم قمًحا يطلبون
أعقبوا الذين النكرات امللوك عهد يف حاًال أحسن كانت الفرعون مالية أن نصدق أن إذن
يكونوا لم الثالث» «رعمسيس خلفاء أن نستخلص أن إذن حقنا من أَوليس وحفيده. ابنه

رعاياهم؟ عىل تفرض كانت التي اإليرادات من ا جدٍّ القليل إال يتسلمون
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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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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،

205



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

216



الخامس رعمسيس عهد

«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
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نعرف فلم مهشم طغراءها أن له يؤسف ومما «… امللكية واألم اإللهية «الزوجة فوقها:
الفرعون أسماء التمثال ظهر يحمي الذي العمود عىل نقش وقد التأكيد، وجه عىل اسمها

وألقابه.20
من هي السادس» «رعمسيس تماثيل أن من الرغم وعىل ا، جدٍّ جميلة التمثال وصناعة
جديرة ذلك مع فإنها الرعامسة، عهد يف فعًال ينحط الفن فيه أخذ قد كان الذي العهد، طراز
من أنه إال الوجوه كل من ليسكامًال هذا تمثاله إن ا حقٍّ نسبيٍّا. لجمالها هنا إليها يشار بأن
.(Legrain Stat. II. No. 42153 (راجع تقريبًا املمتازة القطع من يعد التقليدية الوجهة

«الكرنك» ويف (8-3)

الخارجية.21 األسطر يف الجنوبية األول» «تحتمس مسلة عىل اسمه كتب
فوق «لبسيوس») تعداد حسب عىل (الثامنة التاسعة البوابة عىل اسمه كتب وكذلك
وهي املقدسة، السفينة أسفل يف التي النقوش أن نالحظ وكذلك الرابع»، «رعمسيس اسم
Petrie. Hist, (راجع الفرعون هذا باسم غريت قد الرابع» «رعمسيس باسم كانت التي

.(of Egypt III p. 172

الرمسيوم (9-3)

طغراء فوق كذلك كتب قد السادس» «رعمسيس طغراء أن نجد «الرمسيوم» معبد ويف
أقىصالجنوب. يف الذي للعمود الخلفي الجانب عىل (L. D. III, p. 130) الرابع» «رعمسيس

هابو مدينة (10-3)

(راجع البوابني مساكن جدران عىل منقوًشا الفرعون هذا اسم نجد هابو» «مدينة ويف
.(L. D. T. III, p. 156

.Maspero, Guide (1915) p. 190 راجع: 20

.Porter & Moss, II, p. 27 راجع: 21
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«األقرص» معبد ويف (11-3)

.(WeigaII, Guide p. 71) املعبد هذا يف املباني بعض زاد أنه وربما اسمه نقش

آمون. اإلله تمثال بيده ممسًكا السادس» «رعميس تمثال :4 شكل

الكاب (12-3)

يشاهد الصخر يف قطعت لوحة أمامه أقيم طوار الردهة غربي يف يوجد «الكاب» معبد ويف
ولكن القربان، «الكاب» ربة «نخبت» واإللهة «حرمخيس» لإلله يقدم الفرعون هذا عليها
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لروحه يصيل وهو مثل وقد اآلن، اسمه ُمحي موظف صنعه قد األصل يف كان األثر هذا
.(WeigaII. Guide p. 328 (راجع العادية القربان يتسلم الذي

الغربية) (طيبة «البخيت» دير ويف (13-3)

«رعمسيس عهد من أنها عىل النقوش وتدل وصور، نقوش عليها قطع ثالث وجدت
وكذلك (L. D. T. III, p. 100-101 (راجع «إزيس» ابنته اسم عليها كتب إذ السادس»،

«نحيس». وزيره اسم عليها ظهر

أرمنت (14-3)

بوابة عىل الرابع» «رعمسيس اسم فوق األحمر باللون اسمه السادس» «رعمسيس نقش
ثالثة أن عىل األحوال شواهد وتدل املدخل). من األيمن الجانب (عىل الثالث» «تحتمس
مختلفني ملوك يد عىل عدة مرات نقشها أعيد قد الجهة هذه يف الذي النقش من األسطر
فوق الواحدة نقشت طغراءات ثالث الحاالت إحدى يف نشاهد أن ويمكننا الرعامسة، من
آخر كان وقد الثاني». «رعمسيس األصل يف نقشها قد كان الثالثة األسطر وهذه األخرى،

السادس».22 «رعمسيس هنا اسمه نقش من
عىل «بوخيس») العجل معبد (أي «البوخيوم» معبد يف «أرمنت» يف عثر وكذلك
«باملتحف محفوظة وهي يتعبد السادس» «رعمسيس رأس عليها ر صوِّ الحجر من قطعة

الربيطاني».23

الرديسية (15-3)

وهذا السادس». «رعمسيس طغراء عليه الصخر يف نقش «الرديسية» معبد يف ويوجد
L. D. (راجع األمامية الردهة من الرشقية الجهة يف الخارجي الجدار عىل حفر قد النقش

.(T. IV, p. 75

.Temples of Armant, Text, p. 163 راجع: 22

.Porter & Moss. V, p. 159 راجع: 23
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«سهيل» جزيرة (16-3)

لوحة «دوامن» املسمى «خنوم» لإلله األكرب الكاهن نقش «سهيل» جزيرة صخور وعىل
«خنوم»، اإلله وهم: الجزيرة وثالوث اآللهة، ملك رع» «آمون اإلله أمام واقًفا فيها مثل
وصورته.24 الفرعون هذا طغراء اإللهة خلفهذه ظهر وقد و«عنقت»، «ساتيت» واإللهتان

«غرب» عمارة (17-3)

«رعمسيس الفرعون نقش «غرب» عمارة يف النوبة بالد يف حديثًا عليه عثر الذي املعبد ويف
.(J. E. A. Vol. 24. p. 155) البوابة من الجانبني عىل الرئييس املدخل عىل اسمه السادس»
جديد نائب اسم فيها ُوجد املعبد هذا يف ظهرت التي النقوش إن «فرمان»: ويقول
عهده يرجع «ونوات» النائب وإن إيست»، «سا وهو قبل من معروًفا يكن لم النوبة لبالد
(راجع «ريزنر» ذكره الذي «ونتاوت» نفس هو كان وربما التاسع»، عرص«رعمسيس إىل

.(J. E. A. Vol. 25. p. 143
مشوهة ا جدٍّ الصنع الخشن املرمر من مجاوبة تماثيل عدة الفرعون لهذا وجد وقد
(راجع الربيطاني املتحف يف خمسة منها ثمانية واألخرضوعددها باألسود ولونت التصوير
،(Gatty. Cat. Liverpool 225) «ليفربول» يف وثالثة (B. Mus. 8699 …; 29998-9

.(3 الشكل (راجع «تورين» يف الخشب من خاتم له وجد وكذلك

«ليدن» ويف (18-3)

السادس» «رعمسيس الفرعون اسم عليها «أبيس» العجل مدفن من املطيل الخزف من آنية
يف يوجد وكذلك (Matiette, Serapium 22,3 (راجع «باريس» بمتحف اآلن محفوظة

الفرعون.25 هذا اسم عليه الجلد من حزام من قطعة «ليدن»

.Leyden Aeg. Mon. II, XXIX, 6 راجع: 24

.Naville. Tell el Yahudiah, XVI راجع: 25

254



السادس رعمسيس

«تورين» ويف (19-3)

Pleyte. Papyrus De Turin (راجع الفرعون هذا باسم أنشودة عليها بردية توجد
.(31–3

«بمتحف واثنان برتي»، «فلندرز مجموعة يف أربعة منها جعارين عدة عىل له عثر وقد
املرصي». و«املتحف «تورين» ويف اللوفر»،

السادس» «رعمسيس مقربة (4)

«رعمسيس سلفه مقربة عىل الحديث عند السادس» «رعمسيس مقربة عن تحدثنا
الخامس».

بما «مسربو» وصفها وقد الثاني»، «أمنحتب الفرعون مقربة يف جثته وجدت وقد
امللون، الخشب من مصنوع والتابوت سنتيمرتًا، وسبعون واحد مرت املومية طول يأتي:
يدعى كان الذي الثالث» «تحتمس للفرعون األول والكاهن «آلمون»، األول للكاهن وهو
السادس» «رعمسيس الفرعون مومية والعرشين الواحدة األرسة كهنة وضع وقد «رعيا»،
عىل ١٩٠٥م عام وفحصت «لوريه»، ١٨٩٨ عام عنها كشف وقد الكاهن. هذا تابوت يف
بوضع الكهنة شأنها من فأصلح اللصوص، هشمها قد وكان سميث» «إليوت الدكتور يد
Maspero, (راجع إنسان جسم صورة لتأخذ بعض إىل بعضها وضم لوحة، عىل أجزائها

.(Guide (1915) p. 403
متوسط كان أنه عىل حالته وتدل مرت ١٫٧١٤ السادس» «رعمسيس طول وكان
«رعمسيس من وأصغر الخامس» «رعمسيس من أسن كان أنه ويحتمل وفاته، عند العمر

سلفيه. تحنيط طريقة عىل جسمه حنط وقد الرابع».
أن وجد بالعدسة أنه غري العينني، رمش إال املجردة بالعني شعر وجهه عىل يَُر ولم
ذلك مع ولكن أصلع رأسه من األمامي والجزء شاربه. رؤية ويمكن تماًما حليق ذقنه

الرأس. باقي يف الشعر بعض يُرى
مثقوبتني، أذناه ووجدت الراتنج. عجينة من كثيفة بطبقة والعينان الوجه ُغطي وقد
Elliot Smith The Royal Mummies (راجع خفيفة بدرجة متآكلة فكانت أسنانه أما

.(p. 93-4, Pls. LVIII–IX
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السادس» «رعمسيس عهد يف «آلمون» األكرب الكاهن (5)

عهد يف عاش قد نخت» «رعمسيس األكرب الكاهن أن «فلبور» ورقة عىل الكالم عند رأينا
البالد إدارة يف وأرسته هو عظيمة مكانة ذا كان وأنه الخامس»، «رعمسيس الفرعون
يف جاء ما إىل باإلضافة الجديدة الكشوف ذلك عىل دل وقد والدينية. املالية الناحية من
أبنائه أحد وأن البالد، يف الرضائب رؤساء كبري كان والده أن رأينا فقد «فلبور». ورقة
الكاهن نخت» «رعمسيس كان كما عنه، املنصب هذا ورث قد نخت» ماعت «ورس املسمى
أن وقبل «نسيآمون»، األكرب ابنه الوظيفة هذه عنه ورث وقد «الكرنك». يف «آلمون» األكرب
معظم رجالها أيدي يف كان التي األرسة، هذه أفراد نذكر أن بنا يجدر األخري عن نتحدث

األواخر. الرعامسة ملوك عهد يف البالد يف الرئيسية الهامة الوظائف

باستت مري (1-5)

الفرعون، أرسار وكاتم كلهم «األشمونني» آلهة كهنة عىل واملرشف الرضائب، رؤساء كبري
«مري هابو) مدينة (معبد امللكي للمعبد العظيم واملدير األرضني، لسيد العظيم واملدير

باستت»). «مري (أي باستت»

زوجه

االسم). يذكر (لم «آمون» اإلله حريم رئيسة

«نسيآمون». اآللهة ملك رع» «آمون لإلله األكرب الكاهن ابنه: (١)
«أمنحتب». اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن ابنه: (٢)

واملدير الرضائب، رؤساء وكبري «آمون»، بيت مدير نخت» رع ماعت «ورس ابنه: (٣)
.(Wilbour, Pap. II, p. 150 (راجع امللكية لألرايض العظيم

باستت») «مري (أو بارست» «مري اإللهة ملك رع» «آلمون اإلله والد الكاهن ابنه: (٤)
الكاب. صاحب «ستاو») حمو (وهو باستت») «مري (أو
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ابنته

والكاهن «آمون»، لإلله الثالث الكاهن «أمنمؤبت» زوج (عزوت) «آمون» حريم رئيسة
«موت». لإللهة األول والكاهن «طيبة»، يف «رع» لإلله الرائني أعظم

«الكرنك» يف «آلمون» األكرب الكاهن نسيآمون: (2-5)

نخت»، «رعمسيس والده وفاة بعد الكرنك» «معبد يف الكهانة رياسة «نسيآمون» توىل
أنه يف نزاع وال الخامس». «رعمسيس عهد يف الوظيفة هذه يشغل كان أنه رأينا الذي
لنا يرتك لم األعظم الكاهن وهذا السادس». «رعمسيس عهد يف الوظيفة هذه يشغل كان
وهو: والده تمثال عىل الذي اإلهداء من إال ووظيفته اسمه نعرف لم أننا والواقع أثر. أي
وقبل «نسيآمون».» اآللهة ملك «آلمون» األول الكاهن يحيا؛ اسمه جعل الذي ابنه «عمله
اسم خطأ وجد وقد مجهوًال، أمًرا «نسيآمون» وجود مجرد كان التمثال هذا عن الكشف

«فرشنسكي».26 وضعها التي العظام الكهنة قائمة يف الكاهن هذا
كما الثاني»، بولد وليو «أمهرست ورقة يف ذكره جاء الذي «نسيآمون» ألن وذلك
«آلمون» األول الكاهن لقب قط يحمل لم «فرشنسكي» إليه أشار الذي وهو بعد سنرى
مدينة (أي «آمون» ضيعة يف الثالث» «رعمسيس بمعبد ملحًقا «سم» كاهن مجرد كان بل
نهب لص اعرتاف تشمل «إبوت» لورقة ما بصورة مكملة تعد التي الورقة وهذه هابو).
عدد كذلك فيها ذكر وقد الجريمة، يف رشكائه أسماء وكذلك «سبكمساف»، امللك مقربة
بمعبد امللحق «بنعنقت» بن «ستنخت» العامل وهم الهرب، يف أفلحوا الذين املذنبني من
اآللهة، ملك رع» «آمون لإلله األكرب الكاهن إدارة تحت وضع وقد «هابو»، بمدينة «آمون»
يف «آمون» ملعبد التابع «نسيآمون» املسمى «سم» الكاهن أخرى جهة ومن جهة، من هذا

هابو».27 «مدينة
التاسع» «رعمسيس بعهد مؤرخ «إبوت» ورقة قضية محرض فإن حال أية وعىل
«رعمسيس بن «أمنحتب» هو وقتئذ «آلمون» األكرب الكاهن كان وقد بعد، سنرى كما
العظام الكهنة قائمة يف «نسيآمون» اسم نذكر أن قط يجوز ال فإنه ذلك وعىل نخت»،

.Wreszinski, Hohenpriester No. 31 راجع: 26

.Amharest. Pap. p. 23, I, 4 & pl. VII راجع: 27
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من يكن لم أنه كما نخت»، «رعمسيس والده تمثال عن الكشف قبل الكرنك «آمون» لإلله
الكرنك خبيئة يف «لجران» يد عىل تمثاله عن الكشف قبل «بارس» اسم نذكر أن الجائز
«بارس»، اسمه «آلمون» أكرب كاهن يوجد كان أنه والواقع ج٦). القديمة مرص (راجع
نُسبت اللذين الشخصني ليسا ولكنهما «نسيآمون»، اسمه أكرب كاهن يوجد كان وكذلك

عليه. يعتمد سند بدون السامية الوظيفة هذه إليهما
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أيون نرتحق آمون آن رعمسيس رع ستبن آمون مري رع ماعت ورس

مقاله «بيت» األستاذ كتب أن إىل — كسابقه — مجهولة الفرعون هذا حكم مدة ظلت لقد
كشف وفيه (J. E. A. vol. XIV p. 52 ff (راجع الرعامسة دولة تواريخ عن العظيم
عن الكشف يف ساعده وقد امللوك. هؤالء بعض تواريخ لنا تحدد هامة نقط بعض عن
تكن لم «تورين» بمتحف اآلن محفوظة ورقة يف جاء ما بالذات الفرعون هذا حكم مدة

.(J. E. A. vol. XI p. 72 ff (راجع بعد نرشت قد محتوياتها
الفرعون أن «بيت» األستاذ استخلص ومنها حسابات. ببعض خاصة الورقة وهذه
السادس»، «رعمسيس املبارشللفرعون الخلف كان السابع) (رعمسيس رع» «ورسماعت

سنوات. ست تقدير أقل عىل حكم وأنه
مباٍن من بحجارة مقام أو مغتصب ومعظمها قليلة الفرعون هذا تركها التي واآلثار

مواردهم. وقلة الفرتة هذه يف امللوك فقر عىل يدل مما مجاورة؛
مقصورة هو الفرعون هذا عهد من «هليوبوليس» منطقة يف عنه ُكشف أثر وأهم
جبانة توجد أنه والواقع «هليوبوليس». شمايل «األطاولة» قرية غرب «منفيس» للعجل
مقابر عىل وتحتوي تقريبًا. شمس» «عني من كيلومرت ٢ مسافة عىل «منفيس» للعجل
التي اللوحات وكل قبلها، وما العرشين األرسة عهد إىل عهدها يرجع «منفيس» لعجول

العجل. هذا برسم محالة املكان هذا يف وجدت



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

سنة كمال» باشا «أحمد عنها كشف الفرعون هذا عهد إىل تنسب التي واملقربة
«داريس».1 عنها كتب ثم الثالث». «رعمسيس لعهد خطأ نسبها وقد ،١٩٠٢

بالنقوش، مغطاة منها العليا الثالثة مداميك؛ أربعة من تتألف املقربة هذه وجدران
يفتح الجنوب من واحد باب إال املقربة لهذه وليس كلية، النقوش من فخاٍل األخري وأما
واحد بحجر مسدوًدا الباب هذا كان وقد املرت، من ١٫٢٠ وعرضه الشمس، مدينة نحو
«رعمسيس بنى وقد أمتار، ٧٫٧٩ × ٥٫٨٦ مساحتها فتبلغ نفسها املقصورة أما ضخم،
مخربًا كان الذي هليوبوليس» «معبد قاعات من مأخوذة بأحجار املقربة هذه السابع»
دينية بصور محالة كانت فقد الداخل من أما باللبن، املقصورة هذه خارج ُكِيسَ وقد آنئذ،

لها. مفرسة متون ومعها
القبيل الوجه «ملك أسفله: يف كتب وقد املجنح، الشمس قرص الباب فوق فنشاهد
منفيس) (العجل «مرور» محبوب رع» ستبن آمون رع ماعت «ورس البحري والوجه
اليمنى العارضة عىل نقش وقد «منفيس».» العجل محبوب السابع» «رعمسيس رع بن
الطيب اإلله عمودي: نقش وفوقه سكني يده ويف واقف أسد برأس «إله أسفل: من للباب
رب البحري، والوجه القبيل الوجه ملك منفيس) (الثور والده بيت يف الخري يعمل الذي
لوالده أثره بمثابة عمله لقد «رع» مثل التيجان رب رع ابن الحياة، معطي األرضني،

أبديٍّا.» الجثة إلخفاء فاخرة مقصورة لتكون
متن وفوقه التحنيط) (إله آوى ابن صورة أسفل من يشاهد اليرسى العارضة وعىل

كالسابق. إهداء أنه عىل منه تبقى ما ويدل مهشم،
بناء رسم وتحته املجنح، الشمس قرص الشمال أعىل يف يشاهد الشمايل: الجدار
متجًها أسد برأس رسير عىل مضطجًعا ممثًال منفيس العجل مومية فيه كرنيش يعلوه
منترش صقر صورة كتفه وعىل قرنيه، بني الشمس قرص وضع وقد (الرشق) اليمني نحو
الفرعون رسم الثور رأس وتحت األبدية، عىل الدالة الحلقة عىل بمخالبه قابض الجناحني
الثور فوق كتب وقد املقدس، الحيوان رأس فيه طبًقا بهما ليمسك يديه ورافًعا راكًعا،
العدالة يبلغ الذي املتوىف) أوزير (أي الطيب الكائن (مرور) «منفيس» الثور التايل: النقش
«رعمسيس البحري والوجه القبيل الوجه ملك والعافية والثبات الحياة ويمنحه للملك،
يف تعمل الطيبات يجعل الذي الطيب اإلله يعيش يأتي: ما نقش الثور وتحت السابع».

.Rec. Trav. 25. p. 29 ff; A. S. XVIII. p. 211–17; Gauthier, L. R. III, p. 203 راجع: 1
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من رع» بن «رعمسيس األرضني رب البحري، والوجه القبيل الوجه ملك العدالة عمد قاعة
بمثابة عمله لقد «رع». مثل الحياة معطي «رعمسيس» التيجان رب ومحبوبه، صلبه،

«منفيس». الثور لوالده أثره
منهما قسم كل يحتوي متساويني، قسمني الجدار هذا قسم وقد الرشقي: الجدار

منظرين: عىل
ثالثي رغيًفا يقدم امللك فيه يشاهد الشمال): إىل اليمني (من الشمال من األول املنظر
أرواح «اآللهة يأتي: ما نقش اآللهة وفوق صقر، برأس منها كل آلهة لثالثة الشكل

(ب).» مدينة2
ويف محنطة «أوزير» آلهة أربعة أمام إناء من املاء يصب امللك يشاهد الثانية: اللوحة
مهشم. املنظر وباقي بردي، نبات عىل قابضة «إزيس» وتتبعه «واس»، الصولجان يده
الخمر من إناءين يقدم قربان مائدة أمام واقًفا الفرعون فيه يشاهد الثالث: املنظر
ثم و«نفتيس»، و«إزيس» السماء، إلهة و«توت» األرض، إله «جب» وهم: آلهة، لخمسة

إلخ. … املزدوج التاج البًسا «حور» اإلله
آلهة ألربعة القرابني مقدًما القربان من مائدتني أمام الفرعون فيه يشاهد الرابع: املنظر

ولقبه. اسمه الفرعون فوق نقش وقد «نخن»،3 بلدة أرواح وهم
لإللهة أواٍن أربعة طبق عىل يقدم الفرعون فيها يشاهد األوىل: اللوحة األسفل: الصف
نقش: اآللهة وعىل «رعمسيس»، التيجان وسيد األرضني، «رب امللك: فوق وكتب «نايت»
أبديٍّا.» «رع» مثل كلها والعافية كلها، والصحة الحياة، معطية اإللهية، األم «نايت»

(وهو قرد برأس واقًفا «حابي» لإلله طبق عىل أواٍن أربعة يقدم امللك الثانية: اللوحة
األرضني، «رب كتب: امللك وفوق املتوىف) أحشاء يحفظون الذين األربعة اآللهة أحد
(غري العادية، والصيغة اسمه كتب «حابي» اإلله وفوق «رعمسيس»، التيجان، وسيد

«رع».» مثل كلها والعافية الحياة معطي اليشء): بعض مهشمة أنها

Sethe, Urgeschichte Und (راجع روًحا يصري موته بعد ملك كل ألن السابقني؛ امللوك هنا يقصد 2

.(Alteste Réligion Der Agypter Par. 127
.Sethe, Ibid. Par. 127 راجع: 3
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والعافية الحياة معطي سنوف» «كبح اإلله أمام إناء من املاء يصب امللك الثالثة: اللوحة
لألحشاء). الحارسني اآللهة أحد (وهو «رع» مثل كلها

ونقش آوى، ابن برأس «أنوبيس» لإلله البشنني من طاقتني يقدم امللك الرابعة: اللوحة
التيجان.» سيد «رعمسيس» األرضني، رب «رع»، ابن الطيب، اإلله «يعيش امللك: فوق
يحفظ كان اإلله (وهذا الحياة معطي أكفانه يف الذي «أنوبيس» «أنوبيس»: فوق ونقش

ويكفنه). املتوىف
إنسان، برأس إلهني أمام املاء ويصب النار، يقدم مائدتني أمام امللك الخامسة: اللوحة
النار، موقد اإللهني: وفوق التيجان. وسيد األرضني رب ولقبه: اسمه كتب امللك وفوق
لقد اإللهني: وأمام لوالده. البخور إطالق كتب: امللك وأمام والده. يرى يجعله ومن

والقوة. كلها الشجاعة أعطيناك
أن (والظاهر األحمر. التاج البسة «نايت» لإللهة يتعبد قربان أمام امللك السادس: املنظر
املتن). يف ذكرت التي «إزيس» اإللهة من بدًال خطأ «نايت» اإللهة وضع قد هنا الكاتب
«األم العظيمة، «إزيس» تقوله كالم كتب: «إزيس» وفوق ولقبه، اسمه كتب امللك وفوق

اإللهية».
من مائدتني أمام واقًفا الفرعون يشاهد األوىل: اللوحة األعىل: الصف الغربي: الجدار
األرضني رب امللك: فوق وكتب برشية، برءوس آلهة ثالثة أمام املاء يصب القربان،

إلخ. … «رعمسيس» التيجان وسيد
برأس واقفني آلهة ألربعة يتعبد وهو قربان مائدة أمام الفرعون يُرى الثانية: اللوحة
بعض مهشم نقش املتن وفوق اسمه، كتب امللك وفوق «نوت»، اإللهة وتتبعه ثور،

إلخ. «… «آتوم» إىل يصعد الذي «حسات» البقرة ابن «منفيس» الثور …» أجزائه
بكلتا عليه يقبض إناء من مائدة عىل املاء يصب الفرعون فيها يشاهد الثالثة: اللوحة
الصولجان عىل بيديه منهم واحد كل يقبض محنطة بأجسام آلهة ثالثة وأمامه يديه،
رأسها وعىل «حسات»، البقرة الفرعون ويتبع ثور، برأس منهم كل مثل وقد «واس»،
امللك وفوق بهما. تتحىل اللتني العاليتني بالريشتني ملصقان وقرنان الشمس قرص

اسمه. كتب
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الطيب الكائن (مر-ور) «منفيس» الثور يأتي: ما نقش فقد اآللهة فوق أما
الثور أم (أي اإللهية» «األم حسات» و«منفيس «حسات»، البقرة ابن «منفيس»

«منفيس»).
وهم إنسان، برأس منهم واحد وكل واقفني، آلهة لثالثة كأًسا يقدم امللك الرابعة: اللوحة
اآللهة: وفوق أبديٍّا، الحياة معطي «رعمسيس» اسمه: امللك فوق كتب وقد الجنوب. آلهة

الجنوب. آلهة
«نفتيس». لإللهة — منخفضان وذراعاه — يتعبد امللك األوىل: اللوحة األسفل: الصف
وأمام الحياة. تعطي التي «نفتيس» تقوله كالم اإللهة: وفوق اسمه، امللك فوق كتب وقد

كلها. السالمة أعطيك اإللهة: وأمام لإللهة. التعبد نقش: اإلله
(تحوت) الحزين» «مالك برأس إلله نار عىل تحتوي آنية يقدم امللك الثانية: اللوحة
رب الزيتونة، تحت الذي كتب: اإلله وفوق كاملعتاد. ولقبه اسمه كتب الفرعون وفوق

كله. القلب فرح أعطيك إني اإلله: أمام وكتب كلها. الصحة يعطي الذي السماء
كتب امللك وفوق املزدوج. التاج يلبس صقر، هيئة يف إلله إناء يقدم امللك الثالثة: اللوحة
أعطيك إني كتب: اإلله وأمام … «حورخنتي» كتب: اإلله وفوق كالعادة. ولقبه اسمه

كلها. القوة
األحشاء) حفظة اآللهة (أحد «دواموتف» لإلله طويًال رغيًفا يقدم امللك الرابعة: اللوحة
اسمه كتب الفرعون وفوق آوى. ابن برأس ومصوًرا «واس» الصولجان وبيده واقًفا
كتب: امللك وأمام … «دواموتف» اإلله بوساطة يقال كالم كتب: اإلله وفوق ولقبه،

الطعام. كل … تقديم اإلله وأمام … «شنس» رغيف تقديم
اسمه امللك فوق كتب وقد «أمستي»، لإلله الخمر من إناءين يقدم امللك الخامسة: اللوحة
تقديم الفرعون: وأمام والعافية. الحياة كل يعطيه «أمستي» اإلله: وفوق كاملعتاد. ولقبه

«أمستي». لوالده النبيذ من إناءين
حية، رأسها وعىل «سلكت» لإللهة األزهار من طاقتني يقدم امللك السادسة: اللوحة
«رع». مثل الحياة كل معطاة «سلكت» كتب: اإللهة وفوق ولقبه. اسمه امللك وفوق

«باملتحف محفوظة ومن املقصورة، هذه جدران عىل نُقش ملا موجز وصف هذا
وقد الجريي. الحجر من وهي قطعتان، إال منها يتبَق لم لوحة ذلك إىل يضاف املرصي».
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السابع». «رعمسيس الفرعون من بأمر «منفيس» للعجل القرب هذا إقامة ذكر عليها جاء
فجوة بعض عن بعضهما ويفصل مهشم، ومتنهما اللوحة أسفل من القطعتان وهاتان

الرسمية. وألقابه الفرعون اسم ُكتب اللوحة جانبي وعىل سطرين. تشمل كانت
نقرأ املستدير الجزء هذا ويف القمة. مستديرة لوحة عىل القرب هذا يف عثر وقد
الثور لروح امللك يقدمه قربان «رع». مكرر4 (مر-ور) «منفيس» «الثور التايل: املتن
الرائني أعظم الكاهن روح وإىل «آتوم»، مع ويرتفع «برع»، يمتزج عندما «مر-ور»
«منفيس» العجل فيه يشاهد منظر يتبعها الصيغة وهذه «أنحور».» بن برع» م «وعبب
عليها قربان مائدة وأمامه بقرصالشمس، ومتوًجا بالبشنني، ومحاًطا محراب، عىل واقًفا

البخور. يحرق واقًفا كذلك مثل قد الرائني أعظم والكاهن أزهار. طاقة
لروح امللك يقدمه قربان وهي: أسطر، ستة من تتألف دينية صيغة اللوحة أسفل ويف
اآلخرة عالم يف لحنجرته الهواء ليعطي «آلتوم» يصعد عندما «رع»، مكرر «منفيس» الثور
والخبز «رع»، ملعبد التابع الرائني أعظم الكاهن «آتوم» بيت يف والحمد «رع»، بيت يف

االحرتام. رب الجميل، الهواء يبتلع ويجعله االحرتام، رب املرحوم، «ألنحور»
قميًصا مرتديًا للشمس األعظم الكاهن صورة اللوحة يف اليمني عىل نشاهد ذلك وبعد
بشنني. ساق اليرسى يده ويف تعبًدا، اليمنى يده رافًعا بقالدة، ويتحىل (كرس) ثنيات ذا
الواحدة طول املرمر، من منها أربعة لألحشاء، أواٍن سبعة القرب يف كذلك وجد وقد
القرب. من الرشقية الشمالية الزاوية يف عليها عثر وقد سنتيمرتًا، وأربعون خمسة منها
وهؤالء العجل. أحشاء من جزءًا يحمي الذي اإلله برأس غطاؤها لها منها واحدة وكل
واإلله «نفتيس»، اإللهة ومعه «حابي» واإلله «نايت»، اإللهة ومعه «داموتف» هم: اآللهة
وقد «سلكت». اإللهة ومعه سنوف» «كبح اإلله وأخريًا «إزيس»، اإللهة ومعه «أمستي»
إناء كذلك وجد وقد «منفيس». الثور أحشاء لحفظ — الحال بطبيعة — األواني هذه كانت
النقوش، من خاليًا كان أنه غري السابق الحجم بنفس الجريي الحجر من مصنوع خامس

النقوش. من خالية الغربية الشمالية الزاوية يف مهشمة أخرى ثالثة ووجدت
من حجًما أقل الرشقية الجنوبية الزاوية يف لألحشاء أخرى أواٍن أربعة وجدت وأخريًا

مهشًما. الفخار من كبري إناء عىل ُعثر وقد هذا السابقة.

«رع». صورة أي 4

264



السابع رعمسيس

وجدت وقد املاء. يف غارقة القرب، وسط يف مهشمة وجدت فقد الثور مومية أما
رسقت وأنها الخشب، من تابوت يف كانت أنها عىل يدل مما النحاس، مقابضمن بجوارها

اللصوص. ومزقها القديمة العصور يف
ونُقش ٧سم وارتفاعها األزرق، باللون ملونة الجريي الحجر من آنية عىل ُعثر وكذلك
الجريي الحجر من ُجَعل إىل هذا األسود. باملداد ولقبه السابع»، «رعمسيس اسم عليها
من كبريان جعرانان وجد وكذلك منفيس). الثور أوزير (أي مرور» «أوزير عليه: نقش

الحجم. صغرية آلهة أشكال وبعض «الشيست»، حجر
فيه نعرف ال الذي املظلم، العرص هذا يف الهامة املقابر من املقربة هذه تُعد تعليق:
— يظهر ما عىل — «منفيس» العجل عبادة أن والواقع الرعامسة. ملوك أواخر عن شيئًا
كان — قبل من ذكرنا كما — الثور وهذا بارزة، بصورة الرعامسة عهد يف منترشة كانت
«رع» نرشه قانون أهم كانت التي العدالة وبخاصة ألوامره ومبلًغا «رع» لإلله حاجبًا يعد
باملعنى إلًها «منفيس» الثور يكن ولم األساطري. ذكرت كما يحكمها كان أيام األرض عىل
عىل يجري ما عليه يجري كان ولذلك الفرعون؛ كمثل مثله كان بل نفهمه، كما الحقيقي
السبب ولعل خاص. قرب يف ويدفن باسمه، أحشاء أواني له وتعمل يحنط، فكان الفرعون،
يعد كان الذي «رع»، لوالده حاجبًا كان أنه هو ودفنه بتحنيطه امللوك عناية يف األكرب
يقوم «منفيس» للعجل تقام التي املراسيم كل كانت وقد البالد. يحكم فرعون لكل والًدا
النار له ويوقد البخور؛ أمامه ويحرق القربان له يقدم فكان نفسه، الفرعون بأدائها
السماء إىل يرتفع مماته بعد «منفيس» الثور أن السائد االعتقاد وكان قربه له لييضء
(راجع الفراعنة يخص فيما االعتقاد نفس هو وهذا السموات، عالم يف «آتوم» لإلله لينضم

ج٦). القديمة مرص
صورة لنا تقدم مناظر من عليها جاء وما املقربة هذه رسوم أن القول: وخالصة
الذي باملعنى إلًها كان بل الحقيقي، باملعنى إلًها يكن لم «منفيس» الثور بأن واضحة

للفرعون. تعمل كانت التي املراسيم كل له تُعمل وكانت الفرعون، عن نفهمه
(Pleyte-Rossi بردية عىل الفرعون هذا ذكر جاء وقد الفرعون: لهذا أخرى آثار
والصفحة الجبانة. يوميات من جزء وهما متنني، عىل تحتوي الورقة وهذه .p1. LXXII)
السابعة السنة يف أعطيت مالبس قائمة عىل تحتوي (٢–٨ (أسطر الثاني املتن من األوىل
«أمننخت» للكاتب كانت مالبس قسمة يف نصيبها وهي تمحب»، «تاور املسماة املواطنة
املسمى الجبانة كاتب القسمة بعمل قام وقد زوجه. كانت أنها املحتمل ومن أوالده، بني

«حوري».
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الذين امللوك بعض آثار عىل منقوًشا الفرعون هذا اسم — لذلك خالًفا — ونجد
األثيوبي، كا» «شبانا امللك إىل منسوبة حجر قطعة عىل اسمه نقش «الكرنك» ففي خلفوه.
الفرعون هذا أن «الكرنك» يف ونجد .(L. D, V., 49 (راجع اغتصبها األخري أن عىل يدل مما
.(L. D. III, 219 a) التاسعة البوابة عىل فوقه اسمه وكتب الرابع»، «رعمسيس اسم محا
L. D. (راجع فوقه اسمه ونقش الرابع»، «رعمسيس اسم محا كذلك «الرمسيوم» ويف

.(T. III p. 132
وهي لنفسه، الثاني» «رعمسيس باسم قربان موائد الفرعون هذا اغتصب وقد

باريس».5 «بمتحف اآلن محفوظة
الثاني»، «رعمسيس الفرعون نفس من مغتصبة قربان موائد كذلك له وجد كما

مرسيليا».6 «بمتحف اآلن محفوظة وهي
اللوفر» «بمتحف اآلن محفوظة وهي اسمه، عليها نقش تمثال قاعدة له ووجد

.٣١٨١٧ برقم
الفرعون.7 لهذا أنشودة فيها َن ُدوِّ بردية «تورين» متحف ويف

مندويت.8 مجموعة يف اسمه عليها بردي قطعة توجد فرنسا أعمال من «نانت» ويف
«لبسيوس».9 له صورة نقل وقد

امللوك». «وادي مقابر يف الفرعون هذا قرب يقع «رعمسيسالسابع»: الفرعون قرب
املناظر من فيه وليس الحجم، صغري وهو الحديثة، األزمان يف ينظف لم أنه والظاهر
اإلله لصورة يتعبد امللك — الداخل يمني عىل — فيشاهد العادي. املتفرج نظر يلفت ما
وكذلك «حرمخيس-آتوم»، اإلله يتعبد اليسار وعىل جالًسا. «أوزير» — سكر — «بتاح»
عىل ممثًال نرى ذلك وبعد الزائر، مرور أثناء يف الجانبني كال عىل خرافية صور ترى
يقوم الذي األمري أو الكاهن، صورة (أو أمه». عماد «حور اإلله صورة الشمال وعىل اليمني
املتوىف، امللك عىل الطهور ماء منه يتدفق إناء عىل بيده قابًضا الجناز) يف اإلله هذا بدور

.De Rouge, Monuments Egyp. du Louvre. p. 210, d, 61; Lepsuis Auswahl XIV راجع: 5

.Maspero, Cat. Marseille. p. 5 راجع: 6

.Pleyete, Papyrus de Turin, 123 راجع: 7

.Wiedemann, Greschichte, 517 راجع: 8

.L. D. III, 300, 73 راجع: 9
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تابوتًا نشاهد حيث الدفن حجرة إىل ننتقل ذلك وبعد «أوزير». مالبس مرتديًا مثل الذي
املعتادة الصورة كانت الحجرة هذه جدران وعىل الصنع. كامل غري الجرانيت من خشنًا
تظهر الذي املستطيل بالشكل «نوت» اإللهة صورة السقف ويف هنا. هشمت قد أنها غري
العدالة يقرب — اليمني عىل — امللك يشاهد الحجرة نهاية يف التي الكوة ويف أحيانًا، فيه
أن املحتمل ومن الفرعون. هذا مومية عىل قط يعثر ولم املوتى. إله «أوزير-وننفر» لإلله
أنه املحتمل ومن مخبئهم. إىل الفرعونية املوميات نقلوا الذين للكهنة معروًفا يكن لم قربه
عىل نقوش بعض جدرانه عىل وجدت ألنه مفتوًحا؛ كان وقد متأخر، عهد يف ورسق وجد

.(Weigall, Guide p. 195 f. (راجع متأخرة عصور من الصخر
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حرخبشف» ست «رعمسيس آمون» آخن رع ماعت «ورس

نقوش يف نشاهده الذي طغراؤه إال املرصية اآلثار يف عليه يدل ال الفرعون هذا وجود إن
جعارين ثالثة له وجد وكذلك (L. D. III. p. 214 (راجع األمراء قائمة يف هابو» «مدينة

.(L. D. III, p. 214 (راجع
الفرعون خلف كان أنه عىل يربهن دليل أي — الحال بطبيعة — لدينا وليس
األرسة هذه تاريخ يف مكانه فإن ذلك وعىل امللك. عرش عىل املبارش السابع» «رعمسيس

هو. كتبه عهده من تاريخ أي لدينا وليس مؤكد، غري يبقى أن بد ال
عثر برلني» «بمتحف محفوظة لوحة إال عرصه من لرجال آثار لدينا ليس أنه كما
أمام (العدالة) «ماعت» يقدم وهو الفرعون هذا أعالها يف مثل وقد «العرابة»،1 يف عليها
«أنحور-حور» (١) هم: اآللهة وخمسة طغراؤه. نقش امللك صورة وفوق آلهة. خمسة
«ددو» رب و«أوزير» (٣) األرض. وحاكم األبدية، رب «أوزير» (٢) القوي. الذراع صاحب
واإلله (٥) والده. حامي و«حور» (٤) اآللهة. وملك السماء، رب العظيم اإلله (بوصري)

املقدسة. العظيمة األم «إزيس»

Aegyptesche Inschriften Aus den Staatlichen Museen Zu Berlin Zweiter Band p. راجع: 1
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الثامن» «رعمسيس ابنهم يهبوا بأن اآللهة لهذه صلوات يشمل نقشطويل ذلك وييل
وكاتب اللوحة صاحب «حوري» يقول ذلك وبعد طويلة. حكم وسني كثرية، ثالثينية أعياًدا
وابن البحري) (الوجه الشمال أرض يف التي (بوصري) «ددو» اإلله بلدة خادم إنه امللك:
الدلتا يف التي بلدتي من أتيت وقد خادمك، «سني» بن «باكاوتيو» العرابة يف بيتك خادم
له راجيًا — والصحة والفالح الحياة له — الفرعون من رسالة أحمل بالعرابة بلدتك حتى
لنفسه يطلب ثم الدعوات. من ذلك وغري ترضعاته، يسمع وأن الكثرية، الثالثينية األعياد
كاتبًا كان الذي والده اسم ويذكر القربات، يطلب ثم الفرعون، أمام ممدوًحا يكون أن

«آمون». اإلله مغنية كانت التي ووالدته للفرعون،
والذكور يتعبدون، نسوة وثالث رجال أربعة نشاهد اللوحة من األسفل الجزء ويف
… «أنحور» اإلله وكاهن أنحور»، «باعب «إزيس» اإللهة كاهن ثم ووالده، «حوري» هم:
مغنيتا و«حررموت» خعتي»، و«نب «آمون»، مغنية «تاورست» فهن: النساء أما «نختو».
هذه يف العادة جرت وقد «حوري»، أرسة الحال بطبيعة هم األفراد وهؤالء أيًضا. «آمون»
وعشريته أهله اسم حجه عند يقيمها التي اللوحة، يف «العرابة» زائر يكتب أن العرصوغريه
يف إما العصور، أقدم منذ مرصي كل إليه يحج كان الذي «أوزير»، لإلله وزلفى تربًكا
دفن قد كان التي «العرابة» يف وإما األصيل، موطنه وهي «سمنود»، من القريبة «بوصري»

«ست». أخيه يد عىل جسمه تقطيع عن تُروى التي الخرافة حسب عىل — رأسه فيها
كما «العرابة» إىل الفرعون من خاصة برسالة «بوصري» بلده من حرض«حوري» وقد
أرسله قد الفرعون وأن الشمال، يف كانت امللك عاصمة أن عىل يدل وهذا قبل، من ذكرنا
الثالثينية األعياد ويعطيه عمره، يف ليطيل اإلله هذا إىل ليترضع الجنوب يف العرابة إىل

بدوره. لإلله وتقرب الفرصة هذه «حوري» انتهز وقد العديدة،
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أقل عىل — حكم قد الفرعون هذا أن عىل بيت» «أرك األستاذ به قام الذي البحث يدل
سنة.1 عرشة سبع نحو — تقدير

أعمال له ليس الرعامسة من سابقيه كمثل مثله كان الفرعون هذا أن من الرغم وعىل
الداخيل البالد تاريخ يف بمكان األهمية من تعد عهده يف وقعت التي األحداث فإن عظيمة،
أوراق عدة عن ُكشف قد أنه والواقع والسياسية. والدينية االجتماعية الحياة حيث من
من البالد فيها سقطت التي الهوة عن اللثام تميط وهي عهده، إىل بعضها يرجع بردية
أدى الذي الفقر ذلك البالد، يف أطنابه ضاربًا كان الذي الفقر سببها الخلقية، الوجهة
أنفسهم الفراعنة قبور إىل ذلك تخطوا تم القوم، علية من املوتى قبور نهب إىل باألهلني
ولكن القديمة، مرص تاريخ يف ومكان زمان كل يف واملهابة التقديس موضع كانوا الذين
ونهبوا عرضالحائط، باحرتامهم فرضبوا بفراعنتهم، الناسيكفرون جعال والجوع الفقر
الرعامسة ملوك ضعف ذلك عىل ساعد وقد رمقهم. به ليسدوا متاعها وباعوا مقابرهم،
الخطر هو حال أية عىل األجنبي الغزو يكن فلم الوجوه، كل من الفرتة هذه يف أنفسهم
ببطء تعمل أخرى عوامل هناك كانت بل الضعاف، الفراعنة هؤالء يواجه كان الذي الوحيد

.et, Great Tomb Robberies of the XXth Dynasty p. 7 & J. E. A. vol. XIV, pp. 52 ff راجع: 1
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الثاني» «رعمسيس بها قام التي املظفرة الغزوات أن وذلك البالد، كيان هدم يف مهل وعىل
العظيمة الغنائم جلب يف سببًا كانت الثالث» «رعمسيس وأخريًا «مرنبتاح»، ابنه بعده ومن
الذين اآللهة خزائن إىل سبيله — الحال بطبيعة — سلك معظمها أن غري ا، حقٍّ مرص إىل
اآللهة، ملك «آمون-رع» اإلله خزائن إىل وبخاصة النرص؛ الفراعنة هؤالء يهبون كانوا
وورقة الكربى، «هاريس» ورقة يف ذلك يف القول فصلنا كما «بتاح» اإلله ثم «رع»، واإلله

فاحشة. بدرجة عظيمة كانت وقتئذ والكهنة املعابد ثروة أن عىل دل مما «فلبور»،
وبرسعة، تباًعا العرش يتولون كانوا الفراعنة أن عىل الحوادث تدل ذلك عن وفضًال
يدوم ال آخر يخلفه ثم قصرية، فرتة إال امللك أريكة عىل يمكث ال منهم الواحد فكان
العرش ثابت «آلمون» األكرب الكاهن كان حني يف يختفي، ثم معدودة سنوات إال حكمه
نفسه الفرعون من سلطانا وأعز شأنًا، أعظم وقتئذ الشعب نظر يف يعد كان إنه حتى
حكم حتى الثالث» «رعمسيس عهد منذ فإنه ذلك يف غرابة وال الظاهر؛ يف ال الواقع يف
نفر ثالثة إال األول الكاهن كريس يتولَّ لم اآلن بصدده نحن الذي التاسع»، «رعمسيس
من وليس واحدة؛ أرسة من وكلهم «أمنحتب» ثم و«نسيآمون» نخت» «رعمسيس وهم:
الرعامسة أرسة من امللك عرش عىل الكهنة أرسة استيالء فكرة أن إذن الغريبة األمور
شواهد وتدل بالتنفيذ؛ انتهت ثم مشاعرهم، عىل واستولت عقولهم يف اختمرت قد كانت
وسياسية وحكمة وروية وسكينة هدوء يف بدأ قد كان املرشوع هذا تنفيذ أن عىل األحوال

«أمنحتب». األكرب الكاهن بحرب سمعنا قد أننا من الرغم عىل بالغة،
ومهما بعد. سنرى كما هو به قام هجوًما ال عليه هجوًما كان ذلك أن املحتمل ومن
قدرته يف كان «حريحور» األكرب الكاهن فإن وقتئذ الكهنة استخدمها التي الطرق تكن
واحدة منه ويسلبها عظيم، بنجاح الفرعون امتيازات عىل يعتدي أن األمر نهاية يف
الواحدة األرسة وأسس الرعامسة، ملك عرش عىل األمر نهاية يف استوىل أنه لدرجة فواحدة
املقابر، فيها نهبت الذي الوقت يف البالد حالة كانت وهذه الكهنة. أرسة وهي والعرشين،
العرص. هذا من عليها عثر التي الربدي أوراق عنها تحدثنا أخرى رسقات فيها وارتكبت
املعضالت هذه مثل تواجه أن عليها كان التي الحكومة نجد أن إذن الغريب من وليس
اآللهة، معابد وال امللكية، املقابر والتدنيس العبث من تحمي أن عىل قادرة غري الحيوية
مقدار وسنرى الحضيض، إىل الخارج يف مرص سلطان انحط وقد القوم، علية مقابر وال
قام التي الغزوة وكذلك «سوريا» يف البالد هيبة وضياع «ونآمون»، تقرير يف التدهور هذا

يظهر. ما عىل السوداني و«بابيخيس» «املشوش»، جنود بها
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وغريه الفرعون هذا عهد يف عنها كشف التي الربدي2 أوراق أهم (1)
القبور برسقات خاصة

يمكن كلها تاريخها ولكن الحلقات، متصلة وحدة تؤلف ال هنا سنفحصها التي واألوراق
ما إىل ترجع وثيقة بينها من وليس العرشين، األرسة أواخر إىل عام وجه عىل نعزوه أن
محتوياتها؛ ترتيب يمكن وال هذا كارع). (نفر التاسع» «رعمسيس الفرعون عهد قبل
بفرتة وبعدها أوًال الورقة وجه استعمل أي مرة، من أكثر استعمل قد كان بعضها ألن
متنًا تشمل أنها هو عام وجه عىل منها ورقة كل عن القول يمكن ما وكل ظهرها. استعمل
واحدة ورقة من أكثر لدينا أن أحيانًا وسنرى املقدسة، األماكن أو القبور، برسقة ا خاصٍّ
الربدي أوراق من مجاميع لنا تقدم هنا سنوردها التي والقائمة الواقعة. نفس يف تبحث
سنفصل الذي البحث سري لفهم تمهيًدا وتاريخها، محتوياتها حسب عىل التناول سهلة

مجموعة: كل عن فيه القول
بورقة املعروفة وهي ،١٠٢٢١ رقم الربيطاني املتحف ورقة (١) «أ»: األوىل املجموعة
ويتناول كارع». «نفر الفرعون عهد من عرشة السادسة بالسنة أرخت وقد «إبوت»
باإلضافة هذا رسقت؛ إنها قيل التي املقابر من وغريها امللكية املقابر تفتيش موضوعها

ذلك. عن نتجت التي الحوادث إىل
السادسة السنة إىل تاريخها ويرجع الثاني»، بولد وليو «أمهرست ورقة (٢)
يف سجلت التي املقابر بتفتيش متصلة وهي كارع»، «نفر الفرعون حكم من عرشة

«إبوت». ورقة
الورقة وهذه ،١٠٠٥٤ رقم الربيطاني» «املتحف ورقة عىل وتحتوي «ب»: املجموعة

وهي: مميزة عدة متون عىل تحتوي

من وجزء ٢ ص١، والوجه ١ رقم (الصفحة الورقة ظهر عىل قائمة عنوان (١)
كانت وملا القبور. رسقات إىل وتشري متناسقة، وثيقة من وهذه (١–٦ سطر الثالثة

هذا يف كعبه وعلو فحصه براعة عىل فيه برهن ا خاصٍّ كتابًا «بيت» األستاذ األوراق هذه عن كتب 2

عىل وسنعتمد إليها، وصل التي الحقائق غريت أخرى بحوث ظهرت كتابه كتب أن منذ ولكن املوضوع،
.(Peet, Great Tomb Robberies etc. (راجع: األخطاء تصحيح مع املوضوع هذا فحص يف كتابه
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يمكن فإنه الثاني»، بولد وليو «أمهرست ورقة عصابة نفس هي اللصوصهنا عصابة
التاسع». «رعمسيس حكم من عرشة السادسة بالسنة تأريخها

بعضهم لصوص، قائمة وتحتويان الظهر من والسادسة الخامسة الصفحتان (٢)
العرص. نفس من لدينا معروف وبعضهم (أ) املتن يف اتهموا الذين من

الخاص املتن السابع السطر عند وينتهي الثالثة الصفحة الورقة، وجه (٣)
عهد من أنها ويحتمل عرشة، الثامنة بالسنة أرخت وقد املعبد، مباني من بالرسقات

عرش». الحادي «رعمسيس عهد من أو التاسع» «رعمسيس
وقد وخبز، قمح بتوزيع خاًصا متنًا تشمل والرابعة والثالثة الثانية الصفحات (٤)

عرش». الحادي «رعمسيس عهد من السادسة بالسنة أرخت
أن يمكن وال العارشة بالسنة أرخ وقد قارب، تسليم بموضوع خاص سجل (٥)
يف الورقة وجه متن نهاية يف كتب السجل وهذا الرابع، املتن تاريخ قبل تاريخه يكون

الثانية. الصفحة

ووجه :١٠٠٦٨ رقم الربيطاني املتحف ورقة (١) عىل: وتحتوي «ج» املجموعة
كميات يف وتبحث التاسع»، «رعمسيس عهد من عرشة السابعة بالسنة مؤرخ الورقة
ظهر وعىل املقابر، لصوص من استعيدت أخرى ومواد والنحاس والفضة الذهب من
أولهما من األوىل فالصفحة وجهها. عىل الذي باملتن عالقة لهما ليس متنان الورقة
بمثابة أشخاص من سلمت واملالبس والنحاس والفضة الذهب من مقادير فيه سجل
يف منازل مالك قائمة الثامنة حتى الثانية الصفحة من الثاني واملتن للجنود، مؤن
املتن عرش». الحادي «رعمسيس عهد من عرشة الثانية السنة وتاريخه «طيبة»، غربي
يؤرخ أنه عىل األحوال شواهد تدل ولكن التاريخ، فيه يذكر لم الظهر) من (ص١ األول

املنازل. قائمة بتاريخ
الورقة. وجه عىل كتب الذي املتن :١٠٠٥٣ رقم الربيطاني املتحف ورقة (٢)
عرشة السابعة بالسنة أرخ وقد ،«A هاريس «ورقة باسم اآلن حتى املتن هذا ويعرف
رقم الورقة يف الذين اللصوص نفس شهادة عىل ويحتوي كارع»، «نفر حكم من
هذه تتناولهم الذين واللصوص القرب. من النحاس يف ترصفهم بخصوص ١٠٠٦٨
من عرشة، السابعة بالسنة املؤرخة «تورين» ورقة يوميات يف إليهم أشري قد املجموعة

التاسع». «رعمسيس كارع» «نفر الفرعون عهد
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باآلخر، عالقة الواقع يف ألحدهما ليس متنني عىل تحتوي املجموعة هذه «د»: املجموعة
كانوا فيهما ذكروا الذين األفراد إن أي الرسقة، نوع نفس يتناول منهما كالٍّ أن غري

املقابر. غري أماكن من يرسقون لصوًصا

بالسنة مؤرخة وهي الورقة): (ظهر ١٠٠٥٣ رقم الربيطاني املتحف ورقة (١)
الفرعون عهد من تكون ذلك وعىل كارع»، «نفر الفرعون بعد أنها ويحتمل التاسعة،
ذلك يف يدخل وربما مختلفة، أماكن من رسقات وتتناول عرش»، الحادي «رعمسيس

والثالث. الثاني» «رعمسيس معبدا
من الثانية بالسنة مؤرخة وهي :١٠٣٨٣ رقم الربيطاني املتحف ورقة (٢)
معبد من التي الرسقات وتتناول عرش»، الحادي «رعمسيس عهد أي النهضة، عرص

«هابو». بمدينة الثالث» «رعمسيس

نفس يف معهم ُحقق قد اللصوص من طائفتني تتناول املجموعة وهذه «ه»: املجموعة
للمعابد حيل عىل تحتوي صغرية صناديق من ورسقات الجبانة، يف رسقات وهي الوقت

التالية: األوراق وتشمل النفائس). (صناديق

أو الصفحة وهذه الورقة، ظهر عىل ُكتبت الثامنة: الصفحة «إبوت» ورقة (١)
املقابلة األوىل بالسنة أرخت وقد «إبوت»، ورقة بجداول عادة عرفتا قد الصفحتان
قد لصوص قوائم وتشمل عرش»، الحادي «رعمسيس عهد من عرشة التاسعة للسنة

النفائس. صناديق ومن الجبانة من رسقات يف اتهموا
مع بالتحقيق الخاصة األدوار وتشمل :١٠٠٥٢ رقم الربيطاني املتحف ورقة (٢)

الجبانة. من النفائس صناديق رسقات يف اتهموا الذين الجبانة لصوص
هذه نفس عن بعد أتت أدوار فيها سجل وقد «أ»: حرف «ماير» ورقة (٣)
النفائس صناديق لصوص مع التحقيق من جزء عىل تحتوي وكذلك التحقيقات،

النهضة. عهد من والثانية األوىل بالسنة أرخت وقد «إبوت»، جداول يف ذكرت التي
أخذت حقائق بعض فيها دونت وقد :١٠٤٠٣ رقم الربيطاني املتحف ورقة (٤)

النفائس. بصناديق الخاص التحقيق إجراءات أثناء يف

لصوصبخصوص اعرتاف من قطعة وهي «ب»: حرف «ماير» ورقة «و»: املجموعة
يمكن وال مفقود الورقة هذه وتاريخ السادس». «رعمسيس مقربة من رسقات

املتهمني. األشخاص أسماء من استخالصه
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مؤرخة وهي :٣٠ رقم بمتحف«فينا» اآلن املوجودة «أمرباس» ورقة «ز»: املجموعة
إناءين. يف وجدتمحفوظة وثائق بأسماء قائمة وهي النهضة. عهد من السادسة بالسنة

األخرى. املجاميع يف التي األوراق ببعض جزئيٍّا وحدت وقد

الثاني» بولد ليو و«أمهرست «إبوت» ورقتا

ومتناهما أمهرست»، و«ورقة «إبوت» ورقة هما امللكية املقابر برسقة الخاصة األوراق وأهم
امللكية املقابر تفتيش عن تحدثنا فاألوىل وثيًقا. اتصاًال اآلخر بالبعض بعضهما متصالن
هذه بعض نهب عن الحاكمة السلطة إىل وصلت تقارير لذلك الحافز كان وقد وغريها،
موظفني إقحام إىل أدى الذي التفتيش عن تبحث خاصة حوادث بعض إىل هذا املقابر،

الجبانة. عمال وبعض مختلفني طيبيني
ورقة عليه وأطلق حديثًا، عليه عثر الذي منها الضائع والجزء «أمهرست» ورقة أما
بعضاللصوص محاكمة فيها دون فقد بعد، فيما ذلك عن سنتحدث كما الثاني» بولد «ليو
وبعد نهب، قد أنه ووجد قبل فحصمن الذي وزوجه «سبكمساف» امللك قرب نهبوا الذين
نفهم أن وألجل عليهم؛ الحكم يصدر حتى «أمنحتب» األكرب للكاهن املجرمون سلم ذلك
حرفية، ترجمة وترجمتهما محتوياتهما فحص من بد ال الورقتني هاتني بني التي العالقة

معا. مشتمالتهما عن مجمل وضع ثم
.«١٠٢٢١» رقم الربيطاني» «املتحف ذخائر من «إبوت» ورقة تعد «إبوت»: ورقة
Select Papyri in the Hieratic (راجع ١٨٦٠م عام األوىل للمرة صورتها نرشت وقد

.(Character from the Collection of the British Museum Part II, p. VIII
وذلك مرص، يف «إبوت» الدكتور من ١٨٥٧ عام اشرتيت أنها املؤلف هذا يف ذكر وقد
٢١٨ طولها ويبلغ فيه، وجدت الذي املكان يعرف وال ولكنسون»، «جاردنر السري بإرشاد
بالذكر ونخص بالبحث، العلماء بعض تناولها وقد سنتيمرتًا. ٤٢٥ وعرضها سنتيمرتًا،

قبل. من ذكرنا كما بيت» «إرك األستاذ ثم (J. E. A. Vol. X p. 217 ff) «ونلك» منهم
للحوادث مختًرصا القارئ أمام سنضع الورقة لهذه حرفية ترجمة نقدم أن وقبل

الرتجمة. لفهم تسهيًال املتن يشملها التي
عرش، الثامن اليوم إىل عهدها يرجع الوثيقة هذه يف ذكرها جاء التي والحوادث
من عرشة السادسة السنة من الفيضان فصل من والعرشين الحادي اليوم حتى وتستمر

التاسع). (رعمسيس كارع» «نفر الفرعون حكم
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إىل باإلضافة الجبانة كتاب مراقبي من مؤلفة لجنة أرسلت عرش الثامن اليوم ففي
القدامى، امللوك مقابر لفحص الفرعونية الخزانة عىل املرشف والكاتب الوزير، كاتب
(ولفظة املدينة أي: «نو» غربي يف الكائنة السالفة األزمان يف عاشوا الذين املنعمني ومقابر
يف الرسول مدينة «يثرب» عىل املدينة لفظة تطلق كما وقتئذ «طيبة» عىل تطلق «نو»
«نسآمون» الفرعون وساقي «خعمواست» الوزير من كل أرسلها قد اللجنة وهذه أيامنا).
يف السبب وكان آمون»، كارع-مرب «نفر امللكي والساقي اإللهية، املتعبدة بيت ومدير
باالشرتاك «طيبة» ملدينة الغربي القسم عمدة) (أو أمري «بورعا» قدمه تقرير هو إرسالها
لصوص. عن امللك وساقي واألرشاف، الوزير إىل للجبانة، (الرشطة) املازوي رئيس مع

نفسه. «بورعا» رأسهم وعىل اللجنة، أعضاء بأسماء قائمة كتبت وقد
مقابر من قربين عىل وتحتوي فحصت، التي املقابر بأسماء قائمة تأتي ذلك وبعد
واحدة ومقربة عرشة، السابعة األرسة ملوك مقابر من مقابر وسبع عرشة، الرابعة األرسة
األول»، «أمنحتب للفرعون هي األخرية املقربة وهذه عرشة. الثامنة األرسة ملوك مقابر من
السابقني األربعة العظام املوظفني عنها أبلغ قد «بارس» الرشقية «طيبة» عمدة كان وقد
بعد حال أية عىل ولكنها نهبت، قد بأنها األرشاف وكذلك التحقيق، لجنة أرسلوا الذين
«أمنحتب مقربة خاصة بصفة أبرز قد «بارس» أن يف نزاع وال سليمة. وجدت الفحص
العمال، عند يشء أقدس تعد كانت ألنها األخرى؛ امللوك مقابر من غريها دون األول»
كانوا إذ وحاميهم، العمال إله يُعد كان األول» «أمنحتب أن إىل ذلك يف السبب ويرجع
رسقة ويف ج٤) القديمة مرص (راجع به يوحي بما مشكالتهم حل يف تمثاله إىل يرجعون
مقابر كذلك فحصت وقد معبودهم، كان ألنه بالعمال؛ رصيح تنديد «أمنحتب» مقربة
وكذلك «سبكمساف»، الفرعون قرب إال نهب قرب بينهم من يوجد فلم اآلخرين امللوك
أما بهما. عبث قد اثنتان منها ووجدت اإللهية، املتعبدة بيت ملغنيات مقابر أربع فحصت
مخربة ووجدت ُفحصت فقد قبل من ذكرنا الذين من أهمية أقل كانوا الذين األفراد مقابر
العظام، املوظفني أربعة رأوا، ما كل عن للفحص أُرسلت التي اللجنة أبلغت وقد كلها.

املهمة. بهذه كلفوهم الذين األرشاف وكذلك
باللصوص قائمة يظهر ما عىل اليوم نفس يف الغربية «طيبة» عمدة «بورعا» أبرز وقد

حدث. بما اعرتفوا سؤالهم وعند سجنوا، قد كانوا الذين
الفرعون وساقي «خعمواست»، الوزير من كل ذهب عرش التاسع اليوم ويف
األمراء مقابر لفحص امللكات مقابر وادي أي: الجمال» «مكان إىل شخصيٍّا «نسآمون»
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وكان «بيخال» يدعى نحاًسا معهما اصطحبا وقد امللكيات. واألمهات والزوجات امللكيني،
الرابعة السنة يف معه وحقق املقابر، هذه من مقربة عىل آخرين اثنني مع عليه قبض قد
ارتكب أنه الحايل التحقيق يف «بيخال» قرر وقد وقتئذ، نخت» رع ماعت «نب الوزير عرشة
هذا وصول وعند الثالث». «رعمسيس الفرعون زوج «إزيس» امللكة مقربة يف رسقة جرائم
يف يكن لم أنه غري منه، رسق الذي القرب عن يرشد أن إليه طلب الوادي إىل النحاس
اإلرشاد استطاع ما كل بل عليه، انصب الذي الرضب من الرغم عىل عنه اإلرشاد مقدوره

أيًضا. عامل وكوخ قط، استعمل قد يكن لم قرب هو عنه
وعىل سليمة، كلها ووجدت امللوك» «وادي يف التي كلها املقابر أختام فحصت وقد
استمروا وقد الغربية»، «طيبة حول بالطواف الجبانة وعمال املفتشني األرشاف أمر ذلك
عن معربين فرح مظاهرة أو عظيم موكب يف نفسها الرشقية» «طيبة حتى طوافهم يف

مقابرها. وسالمة الجبانة حراس براءة
الفرعون ساقي ومعه «بارس»، الرشقية (العمدة) «طيبة» أمري قابل اليوم نفس ويف
املظاهرة بأن إليهم أشار وقد بشدة، معهم وتناقش الجبانة، موظفي وبعض «نسآمون»
كان غبطتهم سبب إن قائًال: أضاف ثم لشخصه، الواقع يف موجهة كانت بها قاموا التي
عنها سيبلغ خطرية نهب حوادث بخمس أخرباه قد الجبانة كاتبَِي ألن تصوروا؛ مما أقل

الفرعون.
«بورعا» مسامع إىل وصلت قد كانت املحادثة هذه أن والظاهر العرشون: اليوم
من تفصيًال أكثر التقرير وهذا الوزير. أمام ووضعه مفصًال تقريًرا عنها كتب الذي
من بدًال «بارس» أمام التهم وضعا قد ألنهما الجبانة؛ لكاتبَي اتهاًما ويشمل املحادثة

الحال. يف التهم تفحص أن وطلب املعتاد، هو كما الوزير
عضًوا «بارس» وكان املحكمة، تشكيل طلب ذلك أثر وعىل الحاديوالعرشون: اليوم
املحكمة الوزير وأخرب الجريمة. يف ورشيكاه «بيخال» النحاس أمامها حرض وقد فيها،
الساقي حرضة يف الشهر من عرش التاسع اليوم يف اتهامات بعض قدم قد «بارس» أن
ذلك مع الوزير يقول ثم الجمال». «مكان يف التي املقابر يف وقعت جرائم عن «نسآمون»
وجدتها نهبت قد إنها «بارس» عنها قال التي املقابر وفحصت هناك ذهبت عندما إنني
النحاسني مع تحقيق أجري ذلك وبعد صحيح، غري «بارس» قاله ما كل وإن سليمة،
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قد أنها «بارس» ادعى التي من الفرعون»3 «مكان يف قرب أي يعرفون ال أنهم واتضح
تقريًرا ووضعوا النحاسني رساح األرشاف أطلق ذلك وعىل خطأه، له أوضحوا وقد نهبت.
القصة هذه فهم إىل واملفتاح الوزير، سجالت يف ووضع اتخذت، التي اإلجراءات عن
فقد «بارس»، «طيبة» عمدة لعبه الذي الدور معرفة يف ينحرص صحيًحا فهًما وفهمها
ورئيس «طيبة»، غربي عمدة امللقب رئيسهم وبخاصة الجبانة، عمال هيئة عدو أنه ظهر
العداوة سبب أن والظاهر «بيت». األستاذ يقول كما «بورعا» (املازوي) الجبانة رشطة
فال وعناية، بدقة كلها الوثيقة قرأنا وإذا الوظيفة. عىل التنافس هي بينهما كانت التي
التلميحات، من الورقة به توحي ما إليها تؤدي التي املحتومة النتيجة نتحاىش أن يمكن

«بورعا». نظر وجهة من به كتبت الذي التحيز عىل تدل التي
فيه كانت الذي الوقت يف استخفاف موضع كانت «بارس» اتهامات نجد أننا والواقع
الفرح مظاهرات إلعالن وسيلة تتخذ كانت فإنها كاذبة، كانت عندما ولكن صحيحة،
هو كان محكمة أعضاء أمام الساحقة وهزيمته التامة بخيبته القصة وتنتهي الصاخبة.
النقط بعض يف الواقع يطابق ال أنه بعد وسنرى «بيت»، األستاذ رأي هو هذا فيها. عضًوا

مًعا. الثاني» بولد «ليو ووثيقة «إبوت»، وثيقة عن نتحدث عندما
أن يجب الوثيقة هذه يف جاء ما تفاصيل عن نتحدث أن وقبل الوثيقة: ترجمة

ونقدها. تفاصيلها مناقشة عند عونًا لتكون الحرفية؛ الرتجمة القارئ أمام نضع
الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة (١) :(p1. 1) األوىل الصفحة
«نفر األرضني رب البحري، والوجه القبيل، الوجه ملك جاللة عهد عرشيف الثامن (اليوم)
(«رعمسيس») (٢) التيجان. رب «رع» ابن والصحة والفالح الحياة له رع» ستبن كارع
ومحبوب اآللهة، ملك رع» «آمون محبوب والصحة والفالح الحياة له «آمون» محبوب
أرسل) اليوم هذا (يف (٣) اآلبدين. أبد الحياة معطي األفق، صاحب حور» «رع
الفرعون خزانة عىل املرشف وكاتب الوزير، وكاتب السامية، العظيمة الجبانة مفتشو
يف عاشوا (الذين (٥) املنعمني وأرضحة وقبور القدامى، امللوك مقابر ليفحصوا (٤)
والوزير املدينة عمدة أرسلهم وقد (طيبة) املدينة غربي يف الواقعة) الخوايل، األيام
املتعبدة بيت ومدير الفرعون (٦) كاتب «نسآمون» الفرعون وساقي «خعمواست»،

األول»؟ «أمنحتب املؤله الفرعون فيه دفن الذي املكان يقصد هل 3
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حاجب كارع-مرب-آمون» «نفر امللكي والساقي اآللهة، ملك رع» «آلمون اإللهية
رئيس «بورعا» األمري عنهم بلغ الذين وهم املدينة، غربي لصوص … (٧) الفرعون
يف الفرعونية السنني آلالف (٨) السامية العظيمة للجبانة التابعني (الرشطة) املازوي

الفرعون. وساقيا واألرشاف، والوزير «طيبة»، غربي
(١٠) (مازوي). الجبانة رشطة رئيس «بورعا» األمري اليوم. هذا أرسل … (٩)
املعبد. هذا … (١٢) للجبانة التابع … (١١) املعبد لهذا التابع «بكورل» املازوي رئيس
لهذا التابع «منتوخبشف» املازوي رئيس (١٥) «آمون». … (١٤) املعبد. لهذا … (١٣)
التابع «بينفر» للمخزن والحارس الكاتب (١٧) «بعنبك». الوزير كاتب (١٦) املعبد
الكاهن (١٩) «باعنخو». املسمى «أمنحتب» معبد كاهن (١٨) الخزانة. عىل للمرشف

معهم. الذين الجبانة رشطة (٢٠) «آمون». ملعبد النبيذ إلدارة التابع آمون» «رس
عىل اليوم هذا يف فحصت التي واملقابر واملدافن األهرام (١) :(P1. I) الثانية الصفحة
عمقه ويبلغ أمنحتب»، «رع بن Sic «زرسكا» للملك األبدي األفق (٢) املراقبني. يد
شمايل االرتفاع) (ومعناها «باعاقا» املسماة (؟) لوحته أول من ذراع ومائة عرشين
املدينة لحاكم «بارس» املدينة أمري عنه بلغ الذي وهو الحديقة،4 (٤) «أمنحتب» معبد
بيت وملدير الفرعون، كاتب «نسآمون» امللكي وللساقي (٥) «خعمواست» والوزير
كارع-مرب-آمون» «نفر الفرعون ولساقي (٦) اآللهة ملك رع» «آلمون اإللهية املتعبدة
يف فحص وقد نهبوه. قد اللصوص إن (٧) قائًال العظام وللوجهاء الفرعون، حاجب
عا» إن «سا-رع للملك الهرمي القرب (٨) سليًما. املراقبون هؤالء ووجده اليوم هذا
والذي (٩) املعبد) ردهة يف تمثاله الذي (أي الردهة يف «أمنحتب» معبد شمايل الواقع
صورت قد الفرعون وصورة (١٠) أمامه، مثبتة تزال ال لوحته ولكن منه، هرمه أزيل
ووجد اليوم هذا فحص وقد (١١) قدميه بني «بههك» املسمى وكلبه اللوحة هذه عىل

سليًما.
أنها وجد وقد «أنتف»، «رع» بن «نب-خربرع» للفرعون الهرم ذات املقربة (١٢)
يف ونصف قدمان سعته نقبًا فيها عملوا فقد اللصوص، ينقبها أن سبيل يف كانت
لصاحبها الصخر يف املنحوتة املقربة من الخارجية القاعة من (١٤) الشمايل الجانب

املعبد. حديقة يف تمثاله الذي أي 4
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سليمة، وجدت وقد املتوىف، (؟) «شوري» (املسمى) «آمون» ملعبد القربان عىل املرشف
ماعت» رع-رب «سخم للملك الهرم ذات املقربة (١٦) اخرتاقها. اللصوصيف يفلح ولم
التي النقطة عند نقبها يف أخذوا قد اللصوص أن وجد وقد عا»، «أنتف «رع» بن
ولم سليمة، ووجدت اليوم هذا يف فحصت وقد (١٨) هرمها يف لوحتها فيها وضعت

نقبها. يف اللصوص يفلح
رع بن رع-شدتاوي «سخم للملك الهرم ذات املقربة (١) :(P1. II) الثالثة الصفحة
يف التي «نفرو»،5 حجرة يف بنقب نقبوها اللصوص أن وجد وقد (٢) سبكمساف»
وهو الصخر يف املنحوتة آمون» «نب ملقربة التابعة الخارجية القاعة من هرمها (٣)
من خالية دفن حجرة وجدت وقد (٤) رع». «منخرب للملك الغالل مخزن عىل املرشف
«نبخعس» الفرعون العظيمة امللكية الزوجة دفن حجرة خاوية وجدت وكذلك سيدها،
وساقيا واألرشاف (٦) الوزير. فحص وقد اللصوص، عليهما استوىل قد إذ رشيكته،
امللك هذا عىل اللصوص (٧) عمله الذي الهجوم نوع عن كشف وقد األمر، الفرعون
القرب هذا فحص قد تاعا» «رع بن» رع «سقنن للملك الهرم ذات املقربة (٨) وزوجه.
وهو تاعاعا»، رع «سقنن للملك الهرم ذات املقربة (١٠) سليًما. ووجد املراقبني يد عىل

سليًما. ُوجد وقد املراقبون، اليوم هذا فحصه (١١) «تاعا» يُدعى ثاٍن ملك
اليوم، هذا فحصت كامس». «رع بن رع» «وازخرب للملك الهرم ذات املقربة (١٢)

سليمة. ووجدت
ووجدت املقربة، هذه فحصت سابئري» «أحمس6 للملك الهرم ذات املقربة (١٣)

سليمة.
كانت وقد «زرس»، يف التي رع» حتب «نب للملك الهرم ذات املقربة (١٤)
اليوم هذا يف فحصت التي القدامى للملوك األهرام ذات املقابر املجموع: (١٥) سليمة.
واحدة وجدت وقد أهرام، ذات مقابر تسع سليمة: ووجدت (١٦) املراقبني. يد عىل
اإللهية املتعبدة بيت مغنيات ومقابر (١٧) مقابر. عرش إذن: الكيل فاملجموع منهوبة،

(J. E. A. Vol. 143, … للقرب النهائية الحجرة تكون وبذلك النهائية هنا «نفرو» بلفظة يقصد ربما 5

.Note 4)
ج٤). القديمة مرص (راجع ملًكا ال أمريًا كان ربما 6
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نهبهما اثنتان ووجدت (١٨) اثنتان. سليمة: وجدت التي اآللهة ملك رع» «آلمون
مقابر. أربع املجموع: فيكون اللصوص،

الغابرون، املنعمون إليها آوى التي والحجرات املقابر (١) :(P1. III) الرابعة الصفحة
نهبوها اللصوص أن وجد وقد «طيبة». من الغربية الجهة يف واملواطنات، واملواطنون
يف تركوا إنهم حتى والخارجية الداخلية توابيتهم من (٣) أصحابها وجروا كلها،
الذهب وكذلك إياهم، أعطي قد كان الذي (٤) الجنازي متاعهم ورسق الصحراء،
«املازوي» ورئيس األمري وضع وقد (٥) الداخلية. التوابيت يف كانت التي والحيل والفضة
والرشطة الرشطة رؤساء ومعه السامية، العظيمة الخاصبالجبانة «بورعا» (الرشطة)
كانوا الذين — الخزانة عىل املرشف وكاتب الوزير، وكاتب الجبانة، ومراقبو (٦)
امللكي والساقي «خعمواست» والوزير املدينة، لعمدة (٧) عنها تقريًرا — معهم
وللساقي اآللهة، ملك رع» «آلمون املتعبدة بيت ومدير الفرعون، كاتب «نسآمون»
وضع وقد (٩) العظام. وللوجهاء الفرعون، حاجب آمون» كارع-مرب «نفر امللكي
أمام (١٠) باللصوص. كتابية قائمة الجبانة يف الرشطة ورئيس الغرب، أمري «بورعا»
حدث. بما فاعرتفوا معهم حقق وقد وسجنوا، فقبضعليهم والساقني؛ والوجهاء الوزير
الذي اليوم هو عرش، التاسع اليوم الثالث، الشهر عرشة، السادسة السنة (١١)
امللكية واألمهات امللكية، والزوجات باألطفال الخاصة العظيمة املقابر لفحص فيه ذهب
«نسآمون» امللكي والساقي «خعمواست» والوزير املدينة عمدة الجمال مكان يف التي

الفرعون. كاتب
«ميت أمة تدعى الذي «خاري»، بن «بيخال» النحاس أخربهم أن بعد وذلك (١٣)
مري رع ماعت «ورس معبد (١٤) عمال هيئة من رجل وهو املدينة، غرب من رشي»
«أمنحتب»، اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن بأمره املوكل «آمون» بيت يف آمون»
القريب للمعبد تابعني آخرين اثنني مع وضبط (١٥) هناك وجد قد الرجل هذا وكان
نخت» رع ماعت «نب والوزير هو معه حقق قد املدينة عمدة كان الذي وهو املقابر، من
«إزيس» امللكية الزوجة قرب يف كنت لقد قائًال: وأخربهم عرشة، الرابعة السنة يف (١٦)
من أشياء بعض(١٧) معي أحرضت ولقد آمون» مري رع ماعت «ورس الفرعون زوج
إىل. أمامهما النحاس هذا الفرعون وساقي الوزير دفع واآلن عليها. واستوليت هناك،
مقبوًضا سجينًا بوصفه (العينني) معصوب املقابر (١) :(P1. III) الخامسة الصفحة
أمامنا رس (٢) األرشاف: له وقال إليها. وصل عندما الغطاء برصه عن كشف ثم عليه،
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إىل (٣) األرشاف. أمام النحاس وسار األشياء، منه أحرضت إنك تقول الذي القرب إىل
دفن قد يكن ولم العظيم، اإلله رع» ستبن رع ماعت «ورس امللك أطفال مقابر من قرب
بن «أمنموني» العامل بيت إىل ذهب وكذلك (٤) مفتوًحا. ترك قد وكان قط، أحد فيه
وقد (٥) فيه. كنت الذي املكان تأمل قائًال: النقطة هذه يف الذي للجبانة، التابع «حوي»
العظيم، الوادي يف امتحان أقىس يرضب) (أي النحاس هذا يمتحن أن األرشاف أمر
إليهما، أشار اللذين املكانني إال هناك مكان أي يعرف كان أنه (٦) يوجد لم أنه غري
أعرف لم إني قائًال: خازوق عىل ويوضع وأذناه، أنفه ويجدع يُرضب بأن يمينًا وحلف
فحص ثم إليه. أرشت الذي البيت وهذا املفتوح، القرب هذا إال املقابر هذه بني ما مكانًا
امللكيون األوالد فيه يثوي الذي الجمال»، «مكان يف التي العظيمة املقابر أختام األرشاف
وجدت وقد (١٠) األرشاف. امللك وجدات وأجداد امللكيات، واألمهات امللكيات، والزوجات
ورؤساء (١١) الجبانة وعمال العرشة، وقواد املراقبني، العظام األرشاف أمر وقد سليمة،
كبرية مظاهرة يف املدينة غرب حول يطوفوا أن الجبانة عمال وكل والرشطة، الرشطة،
اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة (١٢) املدينة. حتى
«طيبة» سيد «بتاح» معبد من بالقرب — الغروب عند أتى اليوم هذا يف عرش. التاسع
رئيس وقابال «بارس» املدينة وأمري الفرعون، كاتب «نسآمون» (١٣) امللكي الساقي —
للجبانة. التابع «أمنحتب» والعامل (١٤) «أمننخت» والكاتب «ورسخبشف» العمال
املظاهرة هذه عن أما الفرعون: ساقي حرضة يف الجبانة ألهل هذا املدينة أمري قال وقد
(عىل البتهاجكم أغنية بل قط، مظاهرة يكن لم فعلتموه ما فإن اليوم بها قمتم التي
قائًال: هذا الفرعون ساقي أمام يمينًا أقسم ثم إليهم، تحدث وهكذا (١٦) حسابي)
والكاتب «خن-خني»، لجبانة التابع (١٧) «أمننخت» بن رشي» «حوري الكاتب إن
وإني (١٨) ضدكم رئيسية اتهامات خمسة عن أخربني قد للجبانة، التابع «بيبس»
أجمعني. ملحاسبتكم الفرعون خدم بعض يرسل لكي سيدي؛ للفرعون عنها أكتب

تحدث. وهكذا
العرشون. اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة (١٩)
ورئيس املدينة، غرب أمري «بورعا» الوزير أمام وضعها التي الوثيقة من صورة
ألهل «بارس» املدينة أمري بها تكلم التي بالكلمات خاصة (٢٠) الجبانة «مازوي»
تقرير (٢١) الخزانة عىل املرشف كاتب «بينوزم» وأمام الفرعون، ساقي أمام الجبانة
«بورعا» معه وكان الفرعون، كاتب «نسآمون» امللكي الساقي قابلت لقد الغرب. أمري
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سيد «بتاح» معبد من بالقرب الجبانة، أهل مع يتشاجر واقًفا املدينة أمري «بارس»
للناس. املدينة أمري قال وقد «طيبة».

أمام حسابي عىل ابتهجتم لقد للجبانة: التابعني (١) :(P1. III, IV) السادسة الصفحة
كنتم فإذا للحاكم. (٢) يبلغ الذي األمري فأنا بذلك؟ تقصدون فماذا نفسه، بيتي باب
قد (٣) ذلك مع فإنه سليًما، ووجدتموه وفحصتموه فيه، كنتم الذي القرب بهذا مبتهجني
«نبخعس» قرب ومعه منهوبًا سبكمساف» «رع بن شدتاوي» «سخم امللك (قرب) وجد
ملك رع» «آلمون عظيمة أعمال عرشة نفذ (٤) قد عظيم حاكم وهو امللكية، الزوجة
قال ثم (٥) معبده) (أي اليوم هذا وسطه يف موجودة أعماله العظيم، اإلله وهذا اآللهة،
مجيبًا: للجبانة التابع «نخمموت» العمال رئيس إرشاف تحت الذي «ورسخبش» العامل
يثوون الذين امللكيني واألطفال امللكية، واألمهات امللكية، (٦) وأزواجهم امللوك كل «إن
ساملون، الجمال» «مكان يف يأوون الذين أولئك ومعهم السامية، العظيمة الجبانة يف
تحفظهم ابنهم الحكيمة الفرعون إرشادات وإن وآمنونرسمديٍّا، محفوظون وإنهم (٧)
هذا املدينة أمري أجابه وقد (٨) دقيًقا.» فحًصا سيفحصون وإنهم األبد، إىل وتؤمنهم
التي تلك حقيقية تهمة ليست إنها الحق يف ولكن كلماتك. تكذب أعمالك «إن قائًال:
«حرو الكاتب «إن ثانية: مرة هذا املدينة أمري (٩) له فقال هذا.» املدينة أمري عملها
العظيم الجانب هذا إىل أتى قد (١٠) «خن-خني» لجبانة التابع «أمننخت» بن رشي»
حي وكاتبا كاتبي كتبها وقد خطرية، (١١) تهم ثالث إيلَّ ليقدم كنت حيث املدينة من
خمس املجموع فيكون (١٢) أخريني تهمتني «ببس» الجبانة كاتب يل قدم وقد املدينة،
تعاقب خطرية تهم ألنها إخفاؤها؛ اإلمكان يف يكن لم إذ أيًضا هاتني كتبوا وقد تهم،
للفرعون عنها أكتب وإني العقوبات، أقىس أو الخازوق، عىل والوضع (١٣) بالبرت
تحدث وهكذا ملحاسبتكم.» للفرعون التابعني من خدًما يرسل ألجعله (١٤) سيدي
سمعت وقد سأفعله، إني ا حقٍّ (١٥) قائًال: أيمان عرشة وأقسم هذا املدينة أمري إليهم
يف للفرعون التابعة السنني ملاليني السامية العظيمة الجبانة ألهل بها فاه التي الكلمات
يسمع أن (١٧) مركزه يف لواحد اإلجرام من يعد ألنه لسيدي بلغتها وقد طيبة؛ غربي
إن املدينة: (١٨) أمري يقول التي الخطرية التهم عالقة أعلم ال واآلن ويخفيه. شيئًا
يف ليس إنه الحق ويف به. ألصقوها قد الناس بني يطوفون الذين «خني» جبانة كتاب
التي التهم، هذه عمق إىل يصل حتى سيدي أبلغها ولكني َغْورها، َسْرب إمكاني (١٩)
يكتب كان وإنه إليه، وجهوها قد الجبانة كتاب بأن (٢٠) هذا املدينة أمري عنها قال
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أمري إىل يذهبا أن هذين الجبانة كاتبي (٢١) جانب من لخطأ وإنه للفرعون. عنها
أبلغوا ولكنهم (٢٢) قط يبلغوه لم الكتاب من أسالفهما أن حني يف ويبلغاه هذا املدينة
(الدلتا) الشمايل اإلقليم يف كان أنه اتفق وإذا الجنوبي، اإلقليم يف كان عندما الوزير
حيث إىل النهر يف ينحدرون كانوا للجبانة التابعني (٢٣) جاللته وخدم الرشطة فإن
يف عرشة، السادسة السنة يف نفيس عىل أشهد وإني الوثائق. معهم حاملني الوزير كان
التي الكلمات يخص فيما (٢٤) العرشين اليوم يف الفيضان، فصل من الثالث الشهر
عىل تفحص لكي سيدي أمام وثيقة يف أضعها وإني هذا. املدينة أمري من سمعتها

الفور.
فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة (١) :(P1. IV) السابعة الصفحة
بجوار العظمى املدينة محكمة يف اليوم هذا يف والعرشون الحادي اليوم الفيضان،

«دوارخيت». (٢) بوابة عند «آمون» محكمة شمايل الواقعتني العلويتني، اللوحتني
املدينة عمدة (٣) اليوم: هذا يف للمدينة العظيمة املحكمة يف جلسوا الذين األرشاف
الثاني والكاهن «أمنحتب»، اآللهة ملك رع» «آلمون األول الكاهن «خعمواست» والوزير
التابع (٤) السنني ماليني ملعبد «نسآمون» «سم» والكاهن اآللهة، ملك رع» «آلمون (؟)
البيت ومدير الفرعون، كاتب «نسآمون» الفرعون وساقي رع» ستبن كارع «نفر للملك
حاجب آمون» كارع-مرب «نفر امللكي والساقي (٥) اآللهة ملك رع» «آلمون للمتعبدة
وأمري «حوري» للبحرية العلم وحامل (٦) «حوري» للفرسان القائد ونائب الفرعون،

«بارس». املدينة
«خاري» بن «بيخان» النحاس بإحضار «خعمواست» والوزير املدينة عمدة أمر
ملعبد التابع «ثاري» ابن «بيكآمن» والنحاس «خعمؤبي» بن «ثاري» والنحاس (٧)
الوزير قال وقد (٨) «آمون» كهنة رئيس إدارة تحت الذي آمون» مري رع «ورسماعت
قد هذا املدينة أمري إن للمدينة: التابعة العظيمة للمحكمة املؤلفني العظماء لألرشاف
الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة يف الجبانة وعمال للمراقبني (٩) معينة تهًما وجه
كاتب «نسآمون» امللكي الساقي حرضة يف عرش التاسع اليوم الفيضان، فصل من
ذلك ومع الجمال». «مكان يف التي العظيمة املقابر عن ببيانات مدليًا (١٠) الفرعون
«نسآمون» امللكي الساقي وبصحبتي (١١) للبالد وزيًرا بوصفي هناك كنت عندما فإنه
التابعني (١٢) النحاسني إن املدينة: أمري عنها قال التي املقابر فحصنا الفرعون كاتب
وإن سليمة، وجدناها وقد هاجموها، آمون» بيت يف آمون مري رع ماعت «ورس ملعبد
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كل يقصون دعهم أمامكم. يقفون النحاسني إن (١٣) تأمل واآلن كذب. قاله ما كل
(قربه) الفرعون» «مكان يف قرب أي يعرفون ال أنهم (١٤) فوجد سئلوا لقد حدث. ما
ذلك يخص فيما املخطئ موضع يف وضع ذلك وعىل بيانات. األمري هذا عنه أُعطي قد
مري رع ماعت «ورس ملعبد التابعني النحاسني رساح العظام األرشاف أطلق وقد (١٥)
اليوم، هذا يف «أمنحتب» (١٦) اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب للكاهن وسلموا آمون»،

الوزير. سجالت يف وأودع تقرير ُكتب وقد
لهذه مكملة تعد التي «أمهرست» ورقة يف جاء ما إىل ننتقل أن وقبل وتعليق: رشح
املتن، حسب القارئ أمام واضحة محتوياتها لتكون فيها جاء ما نحلل أن يجب الورقة
هذا نهاية يف تلخيصه عند املقابر برسقات الخاصة األوراق موضوع لب القارئ وليفهم
جاء مما والتثبت الكشف، ملتابعة التحقيق لجنة أرسلت عرش الثامن اليوم ففي الفصل.
كانت أنه جليٍّا يظهر س٤–٧) (ص٢ ولكن لصوص، عن «بورعا» كتبه الذي التقرير يف
بمقصد سمع قد «بورعا» أن يف ونشك األقل، عىل «بارس» عنها كشف قد رسقات هناك
لجنة تشكيل بطلب يسبقه أن إىل سعى وأنه فحص، عمل إىل يرمي كان الذي مناظره
اللجنة. لهذه املؤلف بأنه الوثيقة هذه يف يذكر نفسه يجعل أن يف نجح ولقد للتحقيق.
هيئة جانب من مظاهرة أية هناك يكن لم أنه يالحظ اليوم هذا يف اللجنة عمل نهاية ويف
«سبكمساف» مقربة يف حدثت التي الرسقات عن الكشف أن واملحتمل الجبانة. عمال
«بارس» تهمة بأن الكشف عليه غطى قد الصغرية املقابر وكل «املغنيتني» مقربتي ونهب
يف جاء ما أن والظاهر الصحة. من أساس لها يكن لم األول» «أمنحتب بمقربة الخاصة
معهم اللصوصوالتحقيق والقبضعىل اللجنة الخاصبتقرير وهو (٥–١٠ سطر (ص٢
بال عماله وهيئة «بورعا» ظن وقد اليوم. هذا يف حدثت قد أشياء كلها كانت واعرتافهم
أن وسنرى «بارس». عدوه عىل عظيًما انتصاًرا يُعد باملجرمني اإلتيان عىل مقدرتهم أن شك
«سبكمساف»، مقربة رسقة اللصوصعن اعرتاف من جزء عىل تحتوي «أمهرست» ورقة
وقد عرش، التاسع اليوم يف الجريمة بموضع اللصوص أدالء عىل تحتوي ذلك عن وفضًال
هم فقط هؤالء كان إذا ما ملعرفة وسيلة لدينا وليس الحادثة، هذه «إبوت» ورقة أغفلت
يف جرائم ارتكبوا الذين أولئك أن أو اللجنة، تقرير عىل بناء معهم حقق الذين اللصوص

أيًضا. عليهم قبض قد الصغرية األخرى املقابر
ففي عرش، الثامن اليوم حوادث عن بدقة نميزها أن بد عرشال التاسع اليوم وحوادث
بجولة قامت لجنة «طيبة» منطقة يف الرئيسيون األربعة املوظفون أرسل الثاني اليوم هذا
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الوزير زار عرش التاسع اليوم ويف البحري». و«الدير النجا» أبو «ذراع منطقتي تنحرصيف
امللكات») «بوادي اآلن املعروف (وهو الجمال» «مكان «نسآمون» الفرعون وساقي نفسه
كان الذي (وهو «بيخال» النحاس لهم ذكره الذي البيان حسب عىل بالتفتيش قاموا وقد
أنه بتهمة املقابر) من بالقرب لتسكعه عرشة الرابعة السنة يف مىض فيما عليه قبض قد
(س١١-١٢) املتن من السابعة الصفحة إىل رجعنا إذا ولكن «إزيس». امللكة قرب نهب
معه، له ورفيقان «بيخال» نهبها قد املقابر بعض أن ذكر الذي هو «بارس» أن وجدنا
نفسه ليتهم نطاقه عن يخرج أن «لبيخال» ينبغي كان وملاذا التناقض هذا نفرس فكيف
وأن االتهام، عمل الذي هو «بارس» أن الجائز من فهل ارتكبها؟ قد يكن لم بجريمة
عند سيالقيه كان الذي العذاب من ليهرب االعرتاف بهذا نطق وأنه بريئًا، كان «بيخال»
يرشد أن مقدوره يف يكن لم امللكات» «وادي إىل سيق عندما فإنه حال أية وعىل التحقيق؟
يستعمل لم قرب هو إليه يرشد أن استطاع ما وكل آخر، قرب وأي «إزيس» امللكة قرب عن
هذين أن املحتمل ومن فيهما. كان اللذان املكانان إنهما عنهما: قال وقد عامل، وكوخ
صدق رنة لها الرجل هذا وقصة مضتا، سنتني من فيهما يتسكع كان اللذان هما املكانني
الجبانة أهل أمانة من الحط يف يرغب كان «بارس» أن نستخلص أن ويمكننا اآلذان، يف
فيها، يعملون التي الدائرة من غريه ويف امللكات»، «وادي يف االستقامة بعدم باتهامهم
من عرش الرابع العام يف حوله تحوم كانت التي الشبهة بسبب الرجل هذا عىل فقبض
الجائز ومن غرضه. لتنفيذ مناسبة آلة بمثابة التاسع) رعمسيس (أي الفرعون هذا حكم
إذ يربرها، ما لها كانت نفسها التهمة فإن لألشخاص، الخاطئ اتهامه من الرغم عىل أنه
رشيًفا، تفتيًشا كان امللك وساقي الوزير به قام الذي التفتيش أن يف ضمان لدينا ليس
هذا «إزيس» امللكة قرب الجبانة مراقب وجد يومني إال سنة ميض بعد أنه الغريب من إذ

نهب.7 قد نفسه
عن للكشف محايدة لجنة ُشكلت كانت لو إذا فيما يستغرب أن إال اإلنسان يسع وال
إليها أدى التي السلبية النتيجة أعقب وقد مضت. سنة منذ بالقرب لحق الذي التدنيس
العظام. األرشاف بها أوحى فرح بمظاهرة الجبانة عمال هيئة قيام اليوم هذا يف الفحص
الشاطئ إىل امتدت أنها من ذلك عىل أدل وال شك، بال «بارس» ضد موجهة كانت وقد
هذه معنى يف شك يخامره يكن ولم نفسه. داره باب إىل وصلت حيث للنيل، الرشقي

.Turin Journal of Year 17. Recto B. 8, 2 ff راجع: 7
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الجبانة كاتبي أن أضاف وقد حسابه، عىل ابتهاج مظاهرة بأنها ميزها فقد املظاهرة،
وتكمل العرشون) (اليوم الفرعون. سيبلغها وأنه الجبانة أهل ضد اتهامات وضعوا قد
هذه بخصوص «بورعا» قدمها التي الشكوى محتويات من العمال مع «بارس» محادثة
ظاهرة وهي مركزهم ضعف نقط من نقطة الجبانة ألهل «بارس» أظهر وقد املحادثة،
التاسع اليوم يف حدث الذي الفحص نتائج كانت مهما أنه بذلك وأعني املحايد، للقارئ
أبو «ذراع يف عرش الثامن اليوم يف اللجنة فحص نتائج فإن امللكات»، «وادي يف عرش
منهوبة. وجدت قد «سبكمساف» امللك مقربة ألن وذلك تجاهله؛ ينبغي ال حوله وما النجا»
ارتكب «ببس» وأن الخمس من تهم ثالث ارتكب «حويرشي» أن الوثيقة من نعلم وكذلك

اثنتني.
حال أية وعىل الرتجمة. تفاصيل يف إال خطرية صعاب عىل تحتوي ال املحادثة وهذه
أهل عىل هجومه «بارس» عليها بنى التي األصلية التهم هي هل الخمس؟ التهم هي فما
«بارس» اعرتف هل أخرى وبعبارة متابعتها. غرضه كان جديدة تهم هي هل أو الجبانة
أو خلفها؟ يحتمي جديدة أسباب عن اللثام إماطة عىل صمم أنه أو اآلن حتى هزم بأنه
رفع عىل عزم ذلك عىل وأنه طبخ قد كان الفحص وأن بأمانة، تقابل لم تهمه أن ظن هل
يف تفصل أن ينبغي والعرشين الواحد اليوم وحوادث الفرعون)؟ (أي أعىل لسلطة األمر

النقطة: هذه
فيها جاء الوزير أمام شكوى والعرشين) (الواحد اليوم هذا يف «بورعا» وضع فقد
هو ذلك عىل الوزير جواب ويكون تهًما. يوجه يزال ال العمال مع حديثه يف «بارس» أن
النحاسني الثالثة أن ونجد فيها. عضًوا «بارس» كان التي العليا» «طيبة محكمة عقد طلب
بينهم من «بيخال» مع حقق وقد مشبوهني، بوصفهم ١٤ عام عليهم قبض قد كان الذين
يف «بارس» أن املحكمة الوزير وأخرب أحرضوا. قد عرش التاسع اليوم يف امللكات» «وادي يف
ورقتنا يف تلميح أول (وهي امللكات» «بوادي خاصة بترصيحات أدىل قد العمال مع حديثه
هذه). الجبانة بمنطقة خاصة كانت عرش التاسع اليوم يف «بارس» اتهامات أن إىل يشري
سليمة. املقابر ووجدا املذكور الوادي فحصا قد «نسآمون» والساقي بنفسه هو وأنه
حقق قد وفعًال املحكمة، فلتسألهم حرضوا قد املتهمني النحاسني فإن ذلك عن وفضًال
عنها أعطى امللكية) الجبانة يف (أي امللك مكان يف مقربة أية يعرفون ال أنهم واتضح معهم

«بارس». هزم وبذلك بيانات، «بارس»
يلقيه الذي الضوء وما «بارس»، التهامات شاٍف جواب هذا هل املرء يتساءل ولكن
قبل، من عملت التهامات تكرار مجرد هي الخمسة «بارس» اتهامات أن فرضنا إذا عليها
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هديها عىل سار التي والخطة امللكات»؟ «وادي إىل فقط نسبتها يف أمينًا كان الوزير وأن
ألنه «أوًال»: لسببني؛ صحيحة تكون أن يمكن ال االتهامات هذه أن هي املحكمة يف الوزير
حقق قد باالسم اتهمهم الذين النحاسني أن «ثانيًا»: سليمة. الوادي مقابر أن بنفسه وجد

أيًضا. أبرياء أنهم وجد أخرى مرة معهم حقق وملا أبرياء، ووجدوا معهم
خاصة جديدة باتهامات يهدد حقيقة كان «بارس» أن أخرى جهة من فرضنا وإذا
الفحص إن التايل: الوجه عىل الوزير ترصفات نأخذ أن يمكننا فإنه امللكات»، «بوادي
اتهاماته يف مخطئًا كان «بارس» أن عىل يربهن النحاسني وبراءة شخصيٍّا به قام الذي
أحد فإن حال أية وعىل جدية؟ يوجهها اتهامات أي نعد أن ذلك بعد لنا يحق فهل األصلية.
نفصل كيف نعرف أن الصعب ملن وإنه الصحيح، الرأي هو يكون أن يمكن الرأيني هذين
(١٧ (سطر الخامسة الصفحة يف جاء الذي التفسري أن نجد نفسه الوقت ويف بينهما.

جديدة. اتهامات إىل يشري (٩–١٣ (سطر السادسة الصفحة ويف
رأينا كما — وهي واضحة حقيقة لدينا فإن الصعوبات، هذه كل من الرغم وعىل
ومن مخزية. كانت العهد هذا يف الجبانة عليها كانت التي الحالة أن — أخرى أوراق يف
الجبانة يف ارتكب الذي التدنيس، هذا هاله قد صالًحا مرصيٍّا كان «بارس» أن الجائز
«بورعا» من غلته ليشفي فرصة انتهز قد يكون أن احتماًال األكرب واألمر وغريها، امللكية
ولكنه الجبانة، عمال هيئة من آخرين أفراد ومن منه صدره يف مرجله يغيل كان لحقد
كبار عواطف جانبه إىل كسب قد «بورعا» إن إذ قوة، من مناظره عليه ما تقدير أساء قد
«بارس»، عىل حلًفا ألَّف وبذلك نعلمها، ال نفقة أقل أخرى بطريق أو بالرشوة إما املوظفني
كاتب يصحبهم الجبانة رجال من موظفني من مؤلفة عرش الثامن اليوم لجنة كانت فقد
ال «سبكمساف» مقربة عليها وجدت التي الحالة فإن ذلك ومع الخزانة، وكاتب الوزير
وساقي الوزير به يقوم عرش التاسع اليوم يف عمل الذي الفحص كان وقد إخفاؤها، يمكن
(ص٥ «بارس» عىل بمظاهرة للقيام أنفسهم األرشاف لكبار تحريضه وكان فقط. فرعون
رواية بمثابة كان ذلك كل والعرشين، الحادي اليوم يف املحكمة هيئة وعقد س١٠-١١)
وجود أن عىل ملناظره. وجهها التي االتهامات يعني لم الذي «بارس» قدر من للحط تمثل
فيما حرية يف يجعلنا بالضبط التاريخ هذا من ميضسنة بعد مخربة «إزيس» امللكة مقربة
ال؟ أم يكون أن يجب كما فحصه يف وأمينًا مدقًقا الفرعون وساقي الوزير من كل كان إذا
(Br. برستد يقرتح كما شك بال ليست فهي الوثيقة؟ هذه نوع ما املرء يتساءل واآلن
السابعة الصفحة يف جاء قد ألنه الوزير؛ ملفات من الرسمي امللخص A. R IV, 509)
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يف وأودع منها) لجزء أو القضية لكل أكان (سواء تقرير ُوضع قد أنه عرش السابع السطر
نجد ذلك عن وفضًال الوثيقة. هذه هي ليست «إبوت» ورقة أن وواضح الوزير. سجالت
ضباط بأنهم ذكروا قد املوظفني بعض أن األوىل الصفحة من و١٥ و١٢ ١٠ األسطر يف
سجالت يف تكون أن القصد وكان املعبد، يف كتبت قد الورقة تكون ذلك فعىل املعبد، هذا
«رعمسيس معبد هو املعبد هذا إن قلنا: إذا الصواب جادة عن بعيدين نكون ولن املعبد،
األرسة أواخر يف الجبانة إلدارة مركًزا كان آنًفا ذكرنا كما وهو هابو». «مدينة يف الثالث»

العرشين.

الثاني» بولد وليو «أمهرست ورقة

الذي وهو منها، لنا بقي الذي الجزء يف منحرصة الوثيقة هذه عن معلوماتنا ظلت لقد
الغرابة يف غاية جديد بكشف «كابار» األستاذ العالم فاجأ أن إىل «نيوبري»8 األستاذ نرشه
«إبوت». ورقة يف جاء ملا مكملة الواقع يف تعد التي الورقة هذه من املفقود الجزء عن
املقابر يف حدثت التي الرسقات عن كتابه يف األول الجزء فحص «بيت» األستاذ تناول وقد

.(Eric Peet Ibid p. 45 (راجع آنًفا ذكرنا كما امللكية،
بأكملها الورقة هذه ترجمة «جاردنر» األستاذ تناول الجديد الكشف بعد ولكن
عن بها بأس ال معلوماتنا بذلك فأصبحت ،(J. E. A. Vol. XXII p. 170) دقيقة ترجمة
من العهد ذلك أثناء يف حدثت التي واملالبسات امللكية، القبور يف وقعت التي الرسقات
عند إال عادة تقع ال مخاٍز من عليه انطوى وما العرص، هذا تاريخ يف ا جدٍّ الهامة األحداث

الدول. نجم أفول
بوصات ثماني طولها بردية أوجه ثمانية عىل تحتوي «أمهرست» ورقة أن ويالحظ
صفحات، ألربع السفلية األنصاف تؤلف وهي بوصة، ونصف بوصات ثماني وعرضها
صغري تمثال داخل يف كانت «كابار» عليها عثر التي والورقة الورقة. نهاية هي ورابعتها
كملت التي وهي بروكسل»، «ملتحف بلجيكا ملك الثاني» بولد «ليو امللك أهداه الخشب من
اسم الورقة من الجديد الجزء عىل «كابار» أطلق وقد «أمهرست»، ورقة من املفقود الجزء
تؤثر ال كلمات بعض إال كاملة الورقة أصبحت الجديد الكشف وبهذا الثاني»، بولد «ليو

.The Amharest Papyrus, London 1899 راجع: 8
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الرتجمة وهاك الثاني»، بولد وليو «أمهرست ورقة اسم عليها وسنطلق املعنى عىل كثريًا
بسيط: تغيري بعض مع «جاردنر» األستاذ وضعها كما حرفيٍّا

الثالث اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة (١-١)
كارع «نفر األرضني رب البحري، والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد يف والعرشون
آمون» مري خعمواست «رعمسيس «آمون» مثل التيجان رب «رع» بن رع» ستبن

اآلبدين. أبد الحياة معطي حوراختي» و«رع اآللهة، رب رع») «آمون (محبوب
وهم «طيبة»، غربي يف التي املقابر نهبوا قد أنهم ُوجد الذين الرجال مع التحقيق
السامي العظيم القرب خادمي الرشطة ورئيس «طيبة»، غربي عمدة «بورعا» اتهمهم الذين
(املسمى) «طيبة» غربي املركز ومالحظ «وننفر»، الحي وكاتب للفرعون، السنني ملاليني
املدينة، حاكم «طيبة» رب «منتو» مال بيت يف معهم التحقيق أجرى وقد «أمننخت»؛
متعبدة بيت ومدير الفرعون، كاتب «نسآمون» الفرعون وساقي «خعمواست»، والوزير
وعمدة الفرعون، حاجب كارع-مرب-آمون» «نفر امللك وساقي كاآللهة، مل رع» «آمون

«بارس». «طيبة»
ملك رع» «آمون بيت بناء وهو نختي»، «أنحور بن «أمنبنفر» هناك أحرض وقد
… له) قيل وقد … «أمنحتب» اآللهة ملك رع (آلمون األكرب الكاهن سلطان تحت اآللهة

… اآللهة ملك) رع (آمون … معك كانوا الذين اللصوص اذكر … لصوص
كان الذي نخت»، «رعمسيس سلطة تحت عمل يف أشتغل كنت لقد قال: (١–١٥)
أصبحت وقد معي، كانوا الذين البنائني زمالئي مع اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن
ماعت «ورس للمعبد التابع «مرنبتاح» بن ور» «حعبي البناء بصحبة املقابر رسقة معتاًدا
واآلن املعبد، لهذا «سم» الكاهن «نسآمون» سلطان تحت «آمون» بيت يف آمون» مري رع
مضت، سنني أربع منذ أي سيدنا، الفرعون حكم من عرشة الثالثة السنة بدأت عندما
مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع «بنعنقت» بن (٢-١) «سننخت» النجار مع انضممت
«سم» الكاهن أي اآللهة، ملك «آلمون» الثاني الكاهن سلطة تحت «آمون» بيت يف آمون»
املزخرف مع وكذلك «آمون»، بيت يف آمون» مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع «نسآمون»
سلطة تحت «أمنؤبي» لبيت التابع «أمنمحب» الفالح ومع «آمون»، ملعبد التابع عا» «حعب
عىل للمرشف التابع «إرنآمون» النجار ومع املذكور، اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن
عىل يحمل الذي للمحراب التابع «خعمواست» املاء) (صابِّ ومع «آلمون»، الصيادين
«عحاي» املدينة عمدة نوتي ومع «طيبة»، يف الرابع) (تحتمس «منخربورع» للملك األعناق
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وجدنا وقد تعودنا، ما حسب عىل املقابر لنرسق ذهبنا وقد ثمانية. والكل «ثاروي» بن
ومقابر كاألهرام قط يكن لم وهذا سبكمساف»، «رع بن شدتاوي» «سخمرع امللك هرم
بها وحفرنا النحاس من املصنوعة آالتنا وأخذنا عادة. لرسقتها نذهب كنا التي األرشاف
السفلية، حجراته فوجدنا عمقه نهاية إىل وصلنا حتى امللك هذا هرم داخل إىل طريقنا
وجدناها التي الصغرية األحجار نزعنا ثم فيها، ونزلنا أيدينا يف متقدة شموًعا وأخذنا
ووجدنا الدفن، حجرة نهاية عند مضطجًعا (امللك) اإلله هذا ووجدنا منحدرة، فوهة عند
ومحفوظة محمية — الدفن حجرة — وكانت بجواره ملكته «نبخعس» امللكة دفن مكان
النمط عىل هناك ثاوية ووجدناها أيًضا، هذه اقتحمنا وقد بالحىص، ومغطاة بالجبس
املومية ووجدنا فيهما، كانا اللذين الخشبيني وصندوقيهما تابوتيهما ووجدنا السابق،
حول الذهبية واملجوهرات التعاويذ، من كبري وعدد بسيف مسلحة امللك لهذا الكريمة

عليه. كان الذهب من املصنوع رأسه وغطاء رقبته،
الخشبية صناديقه وكانت بالذهب، تماًما مزينة العظيمة امللك هذا مومية وكانت
الكريمة، األحجار أنواع بكل ومرصعة والخارج، الداخل من والفضة بالذهب مزينة
وجدناه الذي الذهب وكذلك اإلله، لهذا الكريمة املومية عىل وجدناه الذي الذهب فجمعنا
الخشبية الصناديق عىل كانت والتي رقبته، عىل كانت التي واملجوهرات9 التعاويذ عىل
وجدناه ما كل فجمعنا بالضبط، نفسها الحالة يف امللكة وجدنا وقد فيها، يثوي كان التي
معهم، وجدناه الذي أثاثهم وأخذنا الخشبية، صناديقهما يف النريان وأشعلنا أيًضا، عليها
الذهب وجعلنا بيننا، فيما وقسمناه والربنز، والفضة الذهب من أشياء عىل ويحتوي
وصناديقهما وتعاويذهما موميتيهما من املأخوذ وهو — اإللهني هذين عىل وجدناه الذي
من دبنًا عرشين الثمانية نحن منا كل نصيب فكان أنصبة، ثمانية — (ص٣–١) الخشبية
ذلك يف يكن ولم جراًما) ٩١ (الدبن الذهب من دبنًا وستني مائة املجموع فيكون الذهب،
أننا «طيبة» أحياء مرشفو سمع أيام بضعة وبعد «طيبة». إىل النهر عربنا ثم األثاث. قطع
دبنًا العرشين فأخذت «طيبة»، عمدة إدارة يف وسجنوني عيلَّ فقبضوا الغرب، يف نرسق كنا
«طيبة»، ملرىس التابع املركز كاتب «خعمؤبي» وأعطيتها نصيبي كانت التي الذهب من
اللصوص مع واستمررت ثانية، مرة بجزء فعوضوني برفاقي ولحقت رساحي فأطلق

وبذلك عليها، مكتوبًا كان امللكة أو امللك اسم ألن قيمتها؛ من الرغم عىل املجوهرات نفس يأخذوا لم 9
الرسقات. من كثري يف اآلن نراها التي الحيل من وهذه جريمتهم، رس يُكشف كان
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الذين البالد وأهايل األرشاف قبور رسقة مزاولة يف اليوم حتى معي كانوا الذين اآلخرين
رشكاء وكانوا أيًضا، يرسقونها البالد أهل من عظيم عدد وكان «طيبة»، غربي يف يثوون

مثلنا. ذلك يف

الهرم هذا يف كانوا الذين اللصوصالثمانية بأسماء بيان

سلطان تحت اآللهة ملك رع» «آمون ملعبد بنَّاء نختي» «أنحور بن «أمنبنفر» •
«أمنحتب». اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن

بيت يف آمون» مري رع ماعت «ورس ملعبد بناء «مرنبتاح» بن ور» «حعبي •
الكاهن «نسآمون» اآللهة ملك رع» «آلمون الثاني الكاهن سلطان تحت «آمون»

آمون». «بيت يف املعبد لهذا «سم»
الكاهن سلطة تحت اآللهة ملك رع» «آمون لبيت التابع بن عا» «حعبي املزخرف •

آنًفا. املذكور «آلمون» األكرب
رع» «آمون لبيت الصيادين عىل املرشف «لنسآمون» التابع «إرنآمون» النجار •

اآللهة. ملك
تحت «أمنؤبي» جزيرة يف املستخدم «أمنؤبي» لبيت التابع «أمنمحب» الفالح •

آنًفا. املذكور «آلمون» األول الكاهن سلطة
بامللك الخاص وهو يحمل، الذي للمحراب التابع «كامواست» املاء صابُّ •

فضاء). هنا الكاتب (ترك سلطة تحت الرابع) (تحتمس رع» «منخربو
النوبي العبد خدمة يف كان الذي «نخمموت»، بن «عحانفر» س١٥) (ص٣ •

املذكور. األكرب «آمون» لكاهن التابع «ثايالمون»

بالعيص أجريبرضبهم قد التحقيق وهذا ثمانية. اإلله هذا هرم يف كانوا من فمجموع
«خعمواست» والوزير املدينة حاكم وأمر القصة. نفس قصوا وقد وأرجلهم. أيديهم وغل
غربي إىل أمامهما اللصوص بأخذ الفرعون كاتب وهو «نسآمون»، الفرعون وساقي
عرش. التاسع اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة يف «طيبة»

امللك). باإلله هنا (يقصد نهبوه الذي اإلله هذا قرب عىل اللصوص دل وقد
إىل الخاصبذلك التقرير وأرسل واتهامهم، معهم للتحقيق محرضمكتوب عمل وقد

«طيبة». وعمدة والحاجب، والساقي، الوزير يد عىل الفرعون حرضة
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الثاني اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة (ص٤–١)
الكاهن «ألمنحتب» امللك هذا هرم يف كانوا الذين اللصوص تسليم يوم وهو والعرشون،
املدينة، حاكم يد عىل العليا املحكمة يف هذا) عمل (وقد اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب
للمتعبدة البيت ومدير الفرعون، كاتب «نسآمون» الفرعون وساقي «خعمواست»، والوزير
وعمدة الفرعون، حاجب آمون» مرب كارع «نفر امللك وساقي اآللهة، ملك رع» «آلمون
إضمامة عىل دوِّن وقد الفرعونية، العليا للمحكمة العظام واألرشاف «بارس»، (طيبة)

اليوم. هذا يف املكتبات إدارة يف وأودع بردي،
بن «أمنبنفر» البناء العظماء: األرشاف يد عىل اليوم هذا يف إليه ُسلموا الذين الناس
«آلمون» األكرب الكاهن سلطان تحت اآللهة ملك رع» «آمون ملعبد التابع نخت» «أنحور

املذكور.
رع ماعت «ورس امللك ملعبد تابع بناء وهو «مرنبتاح»، بن «حعبي-ور» س٥) (ص٤
«نسآمون»، اآللهة ملك رع» «آلمون الثاني الكاهن سلطة تحت «آمون» بيت يف آمون» مري

«آمون». بيت يف آمون» مري رع ماعت «ورس ملعبد «سم» الكاهن وهو
«أمنؤبي» جزيرة يف مستخدًما كان الذي «أمنؤبي» لبيت التابع «أمنمحب» الوكيل
«شد-سواني» البستاني آنًفا، املذكور اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن سلطان تحت
الكاهن سلطة تحت اآللهة ملك رع» «آمون محبوب «أمنحتب» لبيت التابع نخت» «آني بن
السبعة ضمن كان ولكنه امللك، هرم يدخل لم إنه آنًفا. املذكور اآللهة ملك «آلمون» األكرب

«طيبة». غربي التي املقابر يرسقون وجدوا الذين ا لصٍّ عرش
للكاهن ُسلموا الذين وهم املذكور، اإلله هرم يف كانوا الذين واللصوص املجموع:

واحد. رجل مقابر: لص — رجال ثالثة اليوم هذا يف املذكور «آلمون» األكرب
بإحضارهم كلف الذين وهم الغائبون؛ املذكور اإلله لصوصهرم (١٠ سطر (ص٤
رفقاؤهم ومعهم السجن، يف بهم يُلقى أن ألجل اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن ثانية

عقابهم. سيدنا الفرعون يقرر أن إىل اآللهة ملك رع» «آمون بيت حصن اللصوصيف
بيت يف آمون» مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع «بنعنقت» بن «ستخنخت» النجار
الكاهن وهو «نسيآمون»، اآللهة ملك رع» «آلمون الثاني الكاهن سلطة تحت «آمون»

تكتب). ولم تركت (والبقية «آمون» بيت يف آمون» مري رع ماعت «ورس ملعبد «سم»
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«ب» املجموعة

الرسقات. بهذه عالقة لها أخرى مجموعة إىل ننتقل واآلن
عليها دون قد الورقة هذه الربيطاني: باملتحف ١٠٠٥٤ رقم «هاريس» ورقة
كلها كانت ولكنها املوضوع، حيث من اآلخر بالبعض بعضها مرتبط غري متون عدة
،(Select, Pap. P1 ZXXIX) العهد ذلك يف املقابر يف تحدث كانت التي بالرسقات خاصة
سنتيمرتًا ١١٦ حوايل طولها ويبلغ «هاريس»، تركها التي األوراق مجموعة ضمن وهي

يأتي: فيما باختصار تلخيصها يمكن الورقة هذه ومحتويات سنتيمرتًا. ٤١ وعرضها

مع التحقيق والعنوان. عرشة السادسة السنة التاريخ: (ص١): الورقة ظهر (١)
من الغربية الجهة يف مقابر آخرين جماعة مع رسق بأنه يعرتف الذي «أمنبنفر»، البناء

«طيبة».
تقريبًا). سطران منها (فقط س١–٧): (ص٢ الورقة: وجه (٢)

مقابر، من الذهب من قدتا ١٦ برسقة آخرين ثالثة مع يعرتف اسمه) ضاع لص(قد
«ذراع يف ١٥٨ رقم هو القرب وهذا «ثانفر». ويدعى «آلمون» ثالث لكاهن املقابر هذه وأحد

.(Gardiner & Weigall Cat. No. 158 (راجع النجا» أبو
من رسقة بارتكاب يعرتف نفسه اللص نجد س٨–١٢): (ص١ الورقة: وجه (٣)

(؟). «نفرتاري» حي يف مقربة
يف عدَّى قد بأنه ضاع قد اسمه سماك اعرتاف س١–٦): (ص٢ الورقة: وجه (٤)
الذهب من قدات ثالثة «بانخرتيس» يدعى منهم واحد من وتسلم لصوص، ستة قاربه
«باخيحات» إىل املنسوبة وهي بعد فيما سنقرؤها التي الحادثة نفس هي وهذه له. أجًرا
عرب الذي والسماك الستة، اللصوص هؤالء أسماء نعرف حيث (ص١–٦) الورقة وجه يف

«بانختمؤبي». يدعى إذ قاربه يف بهم
يعرف الذي «أمنبنفر» يدعى شخص عن نقرأ س٧–١٢): (ص٢ الورقة: وجه (٥)

هناك. من وفضة ذهب وإحضار «طيبة»، غربي ملقابر آخرين مع بها قام بزيارة
تابوت من ذهب برسقة الرجل نفس يعرتف س١٣–١٦): (ص٢ الورقة: ظهر (٦)
«آمون». ملعبد املروحة وحامل الخزانة، حارس يلقب «أمنخعو» يدعى لشخص داخيل

اآلن. حتى لنا معروًفا ليس يظهر ما عىل القرب وهذا
الذهب من برسقات «باخيحات» هنا يعرتف س١–٦): (ص١٣ الورقة: وجه (٧)
وهذه آخرون. رجال خمسة ذلك يف معه ويشرتك «طيبة»، غربي مقابر من والفضة
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السماك قصها التي وهي س١–٦) (ص٢ يف قبل من إليها أرشنا التي الحادثة هي
«باخيحات». بحق هنا يتهمه الذي وهو «بانختمؤبي»

الصفحة يف جاء الذي هو ذكر ما غري الورقة هذه يف نظرنا يسرتعي الذي واملتن
الثامنة السنة بالتاريخ: يبتدئ السابع السطر نجد إذ (س٧–١٧) الورقة وجه من الثالثة
شهادة ذلك بعد ويأتي والعرشون. الرابع اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر عرشة،
يعني، لم مكان إىل آخرين كهنة مع ذهب قد أنه اعرتف قد إذ حاب» «بنون يدعى كاهن
هذا الثاني». «رعمسيس بالفرعون الخاص توم» «نفر اإلله تمثال من ذهب أوراق ورسق
قطع أربع منه ورسق اإلله، بهذا خاص ما مكان إىل ذهب قد بأنه اتهم قد أنه عن فضًال
صائغ ُدعي وقد أخرى، مادة أو الخشب من مصنوعة أخرى مكانها ووضع الفضة، من
الجريمة، يف معه اشرتكوا الذين باألفراد قائمة الشخص هذا لنا ويقدم املوضوع. لتحقيق
اتُّهما قد نحاَسنْيِ أن عرش السابع السطر يف مذكوًرا نجد وأخريًا الغنيمة. عىل واستولوا
بما عالقة له ليس ظاهر هو كما الجزء وهذا «السيد»، تمثال عىل كان الذي الربنز برسقة
وبهذا بسنتني، األوىل الصفحة يف الورقة ظهر عىل الذي املتن تاريخ بعد وتاريخه سبقه،

الورقة. وجه عىل الذي املتن ينتهي
برسقة الخاصة منه األوىل الصفحة عن النظر برصف الورقة، ظهر متن إىل اآلن نعود
فوقها األسماء من عمودين يشمل املتن وهذا يسارها. عىل الذي املتن فيصادفنا املقابر،
كان لألرض تابعني رجال قائمة أنها نفهم هذه ومن عنوانني. بمثابة طويالن سطران
الجيش. كاتب و«قاشوتي» «آمون» مغنية بيت مدير لهم ويقدمه خبًزا، الشعري لهم يصنع
من العارش اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر السادسة، بالسنة القائمة أرخت وقد

الشهر.
بيت كل من رجل كل بأنهم: وصفوا قد الشعري يتسلمون كانوا الذين واألشخاص
يقوم كان وقد الثالث). (رعمسيس آمون» مري رع ماعت «ورس معبد حصون داخل
و«أمنخعو». نخت»، «آني املركز وضابطا «وننفر»، الحي وكاتب «بورعا»، األمري بالتوزيع
عىل األحمر باملداد كتب قد شخص لكل يرصف كان الذي (الشوفان) الشعري ومقدار
والحقيبة (خار) حقيبة ١٨ ٧

٨ هو دون الذي الشعري ومجموع امرأة، أو رجل لكل اليسار
دبنات. أربع تعادل

ظهرها عىل والذي ،٦ ،٥ ،١ الورقة وجه عىل الذي الرسقة متن بحث إىل نعود واآلن
.١–٦ ،٣ ،٢ ،١
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فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة بالسنة مؤرخ الورقة وجه عىل الذي فاملتن
مقابر رسقوا أنهم وجد الذين اللصوص محاكمة وعنوانه: عرش، التاسع اليوم الفيضان،
وهو «نسآمون» الفرعون وساقي «خعمواست» الوزير حاكمهم الذين وهم «طيبة»، غربي
«طيبة» وأمري الفرعون، حاجب آمون» كارع-مرب «نفر الفرعون وساقي الفرعون، كاتب
التوابيت نهب بأنه اعرتف وقد ،(VSI. 4) «أمنبنفر» البناء هو ذلك عىل والشاهد (بارس)

املقابر). أصحاب أسماء يذكر لم (وإن املقابر ألصحاب الداخلية
البناء وهم: رشكاء، ستة له وكان يعرفه، ال أنه يف ينحرص ذلك سبب أن ويحتمل
وقاطع «أرنآمون»، والنجار «ستخ-نخت»، والنجار «أمنمحب»، والفالح «حعبي-ور»،
الثالثة السنة يف حدثت قد الرسقة أن ويذكر «خعمواست»؛ والسقاء عا»، «حعبي األحجار

التاريخ. هذا من مضت سنني أربع منذ أي عرشة،
جاء الذين اللصوص ثمانية بني من هم الستة رشكاءه أن الذهن عن يغيب ولن
لم الذي الرجل هو «أمنبنفر» أن إذن الجائز من وأنه «أمهرست»، ورقة يف ذكرهم
عصابة حرضة يف هنا فإننا حال أية وعىل هناك. باعرتافه يديل الذي وهو اسمه، يذكر
وزوجه «سبكمساف» امللك مقربة نهب هي بها قاموا رسقة أكرب وكانت اللصوصنفسها،
من أفراد مقابر يف ارتكبت قد «أمنبنفر» هنا بها يعرتف التي والرسقات «بنخعس».
ورقة يف قصت التي العظيمة كالرسقة السنة، نفس يف ملوك، أو أمراء مقابر ال الشعب،

الثاني». بولد و«ليو «أمهرست»
ببيان يُدِل لم «أمنبنفر» كان وملا أهمية، فأقل الورقة وجه عىل التي االعرتافات أما
تبحث وهي الورقة، ظهر عىل ذكر الذي اليوم تاريخ يف تقع لم أنها الجائز فمن آخر،
السماك إىل اإلشارة استثنينا وإذا أفراد. مقابر يف ارتكبت أنها يظهر منوعة رسقات يف
معلومات فيها توجد ال فإنه (١٠٠٥٢) الورقة يف أخرى مرة نجدها التي «باتحمنؤبي»

استنباطها. يمكن مفيدة
بني فمن والسادسة؛ الخامسة الصفحتني يف وردت التي القائمة للفحص بقي وقد
املتهمني اللصوص جماعة منها يتألف سبعة إال سليًما منها يبَق لم التي العرشين األسماء
(ص٣ الورقة وجه عىل الذي املتن يف — ذلك تثبت براهني من جاء ما حسب عىل —

س١–٦).
الورقة ظهر عىل «أمنبنفر» ذكرهم الذين اللصوص من آخرون خمسة ولدينا
متن أي يف يردوا لم الباقني الثمانية أن حني عىل «هاوست»، مجموعة من (س١–٩)
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دونت أو عليهم، ُقبض لصوص قائمة أنها يف نزاع وال الرسقات. متون من نعلم ما عىل
من اسم عىل تحتوي ال القائمة هذه أن مالحظته تجدر ومما عليهم، للقبض أسماؤهم

س٧–١٧). (ص٣ الورقة وجه عىل ذكروا الذين اللصوص الكهنة
الصفحتني ظهر عىل التي األسماء قائمة إال اآلن املقابر رسقة متون من لدينا يبَق ولم
أنها إال برأي، عنها اإلدالء يمكن وال أسف، بكل عنوانها فقدت وقد والسادسة، الخامسة

األوىل. الصفحة يف الورقة ظهر عىل الذي األصيل، املتن بعد كتبت
الوثيقة: هذه من املقابر برسقة الخاص الجزء ترجمة وهاك

فصل من الثالث الشهر عرشة، السادسة السنة (١) :(P1. VII) (ص١) الورقة: ظهر
مقابر رسقوا أنهم وجد الذين اللصوص مع التحقيق عرش10 التاسع اليوم الفيضان.
وساقي «خعمواست» والوزير املدينة عمدة معهم حقق الذين وهم املدينة، غربي
حاجب رع-مرب-آمون» «نفر الفرعون وساقي الفرعون، كاتب «نسيآمون» (٣) امللك
«أنحور بن «أمنبنفر» البناء أحرض وقد (٤) املدينة حاكم «بارس» واألمري الفرعون،
ورجاله يداه ولويت العىص، بالرضب معه حقق وقد النوبية، «مري» وأمه نخت»
عىل (طيبة) املدينة غربي الواقع الحصن أو القلعة (؟) وراء ما إىل ذهب بأنه فاعرتف
وقد سننيمضت. أربع منذ أي الفرعون، حكم من عرشة الثالثة السنة …يف عادته حسب
والنجار «ستخنخت» والنجار (٧) (؟) «أمنمحب» والفالح ور» «حعبي البناء مع كنت
وحامل عا» «حعبي األحجار وقاطع «آلمون» الصيادين عىل للمرشف التابع «أرنآمون»
فاقتحمنا رجال. ٧ املجموع فيكون … امللك ملقصورة التابع (٨) «خعمواست» املاء

قرأه «جاردنر» األستاذ ولكن املوضوع، عقد مما عرش» الرابع «اليوم التاريخ هذا «بيت» األستاذ قرأ 10

ما مع تتفق الجديدة القراءة وهذه «رشني»، األستاذ القراءة هذه عىل وافقه وقد عرش»، التاسع «اليوم
رسقة نوبة حدثت أنه س٩–١٢) (ص٢ نعلم األوىل فمن الثاني»، بولد و«ليو «إبوت» ورقتي يف جاء
معهم حقق قد اللصوص وهؤالء عرش، الثامن اليوم يف قامت التي التفتيش حملة بعد للقبور عظيمة
زيارة قبل ذلك حدث حال أية وعىل عرش، التاسع اليوم صبيحة يف أو ١٨ يوم مساء يف إما الحال، يف
من أرشنا كما الثاني» بولد «ليو ورقة ومن عرش. التاسع اليوم يف للجبانة الفرعون وساقي الوزير
ظهر قبل «سبكمساف» امللك مقربة رسقة يف باشرتاكه اعرتف قد «أمنبنفر» أن الواضح من أصبح قبل
املؤرخة املرتبطة، غري «أمنبنفر» اعرتافات يف يذكر لم «سبكمساف» هرم إن ا حقٍَّ عرش. التاسع اليوم
املتجمعة الحجة ولكن (… Brit. Mus. Pap. 10054) الربيطاني» «املتحف ورقة يف عرش التاسع باليوم
نفسه. الوقت يف لسانه عىل ذكر قد املذكور امللكي القرب نهب أن املحتمل من تجعل الثالثة املصادر من
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عليها ما ونزعنا (؟) فيها كانت التي الداخلية توابيتها وأخرجنا املدينة، غربي مقابر
رشكائي. وبني بيني وقسمتها ورسقناها وفضة ذهب من

مومية … (١) سطران): الورقة أول من (ضاع (P1. VI) (ص١): الورقة وجه
قربه إىل ذهبنا … ونحن (٣) رقبته عند منقوش بذهب مغطاة … (٢) … ووجدنا
وأخذنا الداخيل تابوته وأخرجنا ففتحناه، «مون» ثالثًا كاهنًا كان الذي (٤) «تانوفر»
مع القارب هذا إىل الداخلية توابيته وأخذنا مقربته. ركن يف هناك وتركناها املومية
الذي الذهب وأخذنا الليل، أثناء يف النريان فيها وأشعلنا «أمنمؤبي»، جزيرة إىل الباقي
وذهبنا الذهب، من قدات أربعة منا واحد كل نصيب كان وقد عليها، (٧) وجدناه
وفتحناها مقربة ودخلنا والصحة. والسعادة) (الحياة … «نفر»11 حي إىل ثانية مرة
من بقادوم فنزعناه رقبته حتى بالذهب مغًطى كان وقد داخليٍّا، تابوتًا منها وأخرجنا
الربنز من حوًضا ووجدنا القرب. داخل النار فيه أشعلنا ثم (١٠) وأخذناه النحاس
جاء ضبطنا عندما اآلن رفاقي. مع وقسمتها الشاطئ هذا إىل فأحرضناها منه وإناءين

نصيبي. كانت التي وهي الذهب من قدات ٤ فأعطيته … «خعمؤبي» الحي كاتب
(٢) … (؟) نحاس (١) سطران): أو سطر (فقد (P1. VI) (ص٢): الورقة وجه
وأنزلتهم ليًال معهم عربت (٣) … أنا اآلخر. الشاطئ إىل بنا لتعرب معي واذهب تعال
مساء يف واآلن ثانية. تأتي حتى (٤) … يل وقالوا (طيبة) املدينة غربي شاطئ عىل
ستة وأخذتهم الشاطئ، هذا عىل إليهم (٥) وذهبت ليًال عيلَّ ونادوا إيلَّ أتوا التايل اليوم
واآلن (٦) املدينة ميناء شاطئ عند وأنزلتهم النهر، من الشاطئ هذا إىل وأحرضتهم

الذهب. من قدات ثالثة محًرضا إيلَّ رس» «بنخت أتى أيام بضعة بعد
وهو النوبية، «مري» هي وأمه نخت» «أنحور بن «أمنبنفر» أحرض وقد (٧)
لقد وقال: (٨) معه حقق وقد «آمون»، كاهن إدارة تحت الذي «آمون» معبد يف بنَّاء
هناك وجدناهما اللذين والذهب الفضة (٩) وأحرضنا املدينة. غربي مقابر إىل ذهبت
التي النحاس أزامييل أحمل وكنت (١٠) فيها وجدناها التي القربان وأواني املقابر يف
أيدينا، يف كانت التي النحاسية باألزاميل الخارجية التوابيت وفتحنا أيدينا، يف كانت
يف فيها النار وأشعلنا وكرسناها ذهب عليها كان التي الداخلية التوابيت (١١) وأخرجنا

الجبانة. هذه يف مؤلهة كانت وقد األول» «أحمس زوج «نفرتاري» 11
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وأخذناها فيها وجدناها التي والفضة الذهب وحملنا (١٢) املقربة داخل يف الليل أثناء
«حعبي األحجار قاطع مع املقابر إىل ثانية ذهبت واآلن (١٣) أنفسنا بني وقسمناها
إىل وذهبنا (١٤) ثالثة املجموع معي. عا» «حعبي األحجار وقاطع «مرنبتاح» بن ور»
الدفن حجرة إىل ونزلنا «آمون»، ملعبد املروحة وحامل الخزانة أمني «أمنخعو» مقربة
(؟) دفنه حجرة يف السلسلة) حجر (أي «خنو» حجر من خارجيٍّا تابوتًا فوجدنا (؟)
الداخيل تابوته أخذنا ولكنا قربها، يف هناك وتركناها موميته (١٦) وهشمنا ففتحناه

ذهبه. منه ونزعنا وغطاءه
هي وأمه «قداختف» بن «بخيحات» أحرض وقد :(PIs. VI-VII) (ص٣): الورقة وجه
ذهبت فقال: معه حقق وقد الجبانة. نحاس وكان املدينة، غربي من «Buipet «بوبيت
والنجار نخت» «بنتحت والنحاس واريس»، «يا النحاس مع املدينة غربي مقابر إىل
رع» خرب «عا امللك معبد عمال هيئة من رجل وهو و«نبنحرتس»، (٣) … «ستخنخت»
«زرتي» رب «منتو» ملعبد التابع «أتنفر» والنحاس «آمون»، كاهن إدارة تحت الذي (؟)
(٥) املقابر يف وجدناها التي والذهب الفضة وسلبنا املدينة، عرب مقابر ودخلنا (٤)
جميًعا الستة نحن وذهبنا املدينة، ميناء عند «زار» (؟) قارب يف وبعناها فأخذناها
«طيبة» غربي إىل بنا عرب الذي هو املدينة ألمري التابع «بنحتمؤني» السماك وكان مًعا.
فصل من الثاني الشهر عرشة، الثامنة السنة (٧) بالضبط. كنصيبنا نصيبه وكان
نحاب» «بنو املسمى «وعب» الكاهن شهادة أخذت والعرشون، الرابع اليوم الفيضان،
الخاصة هذه الذهب ورقة عن لتقوله عندك ماذا له: قالوا وقد بيانه. إىل استمع وقد
لقد فقال: العظيم. اإلله رع» ستبن رع ماعت «ورس بالفرعون الخاص «نفرتم» باإلله
بن «بيسن» اإلله ووالد «سدي»، اإلله ووالد ور» «حعبي اإلله والد الكاهن مع ذهبت
العمود أسطوانة عىل كان الذي الذهب ونزعنا (٩) «بيخال» اإلله ووالد ور» «حعبي
وأذبتها، الذهب من قدات وستة دبنات أربعة سلبنا وقد «نفرتم». باإلله الخاص (؟)
من قدات ثالثة وأعطوني رفاقه. وبني بينه ور» «حعبي اإلله والد الكاهن وقسمها
قال واآلن (١١) الباقي وأخذوا … (؟) ابن «بيخال» اإلله لوالد مثلها وأعطوا الذهب،
وإنه اليوم، هذا حتى الذهب منه منزوًعا بقي قد بالفرعون الخاص اإلله إن الصائغ:
يف تعاويذ أربع وسلبت اإلله، هذا محاريب إىل ذهبت … أيًضا قال و… مغطى ليس
ووضعتها … الخشب من لها صوًرا وعملت وكرستها. الفضة من (؟) ثور صورة
وقد الفضة، من دبنات ستة ثور شكل عىل التي التعاويذ أربع ووزن (١٣) مكانها
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الذين نحب» «بنو املطهر والكاهن «بيخال»، اإلله ووالد الرجال (١٤) بينهم قسموها
وكاتب الذهب، من واحًدا دبنًا خعمؤبي» «سم الكاهن فأخذ «نفرتم»، اإلله ذهب منحوا
ور» «حعبي اإلله والد والكاهن الذهب، من قدات ستة «ستخموىس» امللكية السجالت
ثالثة «بخرو» اإلله والد والكاهن قدات، ثالثة «سدي» اإلله والد والكاهن قدات، ثالثة
ور» «حعبي بن «بش» املطهر والكاهن قدات، ثالثة نحب» «بنو املطهر والكاهن (١٦)
يزال ال الذي املقدار الذهب؛ من واحًدا ا قدٍّ «ستخموىس» املطهر والكاهن قدات، ثالثة
والد الكاهن وقال (١٧) الذهب من دبنات أربعة واملجموع قدات، ثمانية اإلله يغطي
خمسني سلبوا إنهم نخت»: والنحاس«ورسماعت والنحاس«خنسموىس» «بيخال» اإلله
حوزتهم. يف وهي الردهة، يف يقف الذي العظيم التمثال من النحاس من دبن ومائة

يؤسف مما ولكن بأسماء، قائمة والسادسة الخامسة الصحيفتني يف يأتي ذلك وبعد
ُفقد. عنوانها ألن موضوعها؛ نعرف ال أننا له

الهامة الثالث الوثائق استعرضنا أن بعد — واآلن الثالث: الوثائق عىل عام تعليق
بذلك وأعني األفراد، مقابر من وغريها خاص وجه عىل امللكية املقابر برسقة الخاصة
رقم الربيطاني» «املتحف ورقة ثم الثاني»، بولد و«ليو «أمهرست» وورقة «إبوت» ورقة
املصادر؛ هذه كل محتويات من واضحة بصورة نلخصاملوضوع أن بنا يجدر — ١٠٠٥٤
أواخر فراعنة عهد من الفرتة هذه يف االجتماعي البالد تاريخ يف بمكان األهمية من ألنها
«طيبة»، مدينة أخذت الثالث» «رعمسيس عهد منذ أنه والواقع والعرشين. الواحدة األرسة
مشينة، بصورة مستمر تدهور يف للبالد الديني املركز — بعيد حد إىل — كانت التي
حفر يف يشتغلون كانوا الذين للعمال إرضابات الثالث» عرص«رعمسيس شهد قلنا: فكما
األجانب وغزو امللكي، الحريم يف قامت مؤامرات إىل باإلضافة هذا وغريها، امللكية املقابر
أكثر الفقر «لطيبة» جلبوا ضعفاء فراعنة سلسلة الثالث» «رعمسيس خلف وقد للدلتا.
وقت من حدث وقد مللكهم. عاصمة الشمالية العواصم إحدى باتخاذهم عليه كانت مما
وغريه السبب ولهذا «طيبة»؛ إقليم عىل التاسع» «رعمسيس عهد يف نوبية غارات آلخر
ترى أن يف إذن غرابة وال جملة. يتوقف األحيان أغلب يف «طيبة» جبانة يف العمل كان
الحالة لهذه عالج عن يبحثون ذلك جراء من البؤس وغمرهم الفقر، أصابهم الذين العمال

الرنان. لألصفر طلبًا املقابر نهب شطر وجوههم فولوا املوئسة،
بمحاكمة نسمع التاسع»، «رعمسيس الفرعون عهد من عرش الرابع العام ففي
مقربة من أشياء رسق أنه اعرتف وقد العهد، ذلك يف الوزير أمام «بيخال» يدعى نحاس

القرب. موقع إىل اإلرشاد مقدوره يف يكن لم أنه غري «إزيس»، امللكة
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السنة قبل التي السنة يف للمقابر رسقاته بدأ بأنه «أمنبنفر» البناء لنا اعرتف وقد
حسن أن املحتمل ومن الفرعون. هذا حكم من عرشة الثالثة السنة يف أي الذكر، السالفة
الخامسة السنة باكورة يف أو — عرشة الرابعة السنة يف ساقهم قد ورشكائه هو طالعه
بصفة والحيل بالذهب غنيٍّا كان الذي «سبكمساف» امللك قرب عىل العثور إىل — عرشة
الذي القرب هذا رسقة مخترصعن ولدينا «نبخعس»، امللكة زوجه قرب وكذلك املعتاد، تفوق
الهرم نهاية بثقب اللصوص نهبه قد إنه يقول: عرشة الرابعة األرسة إىل صاحبه ينسب
وكان الغالل، مخزن عىل باملرشف يلقب كان الذي «نبأمون» ملقربة الخارجية الحجرة من
سيده، من خاليًا الدفن مكان وجد وقد الثالث). (تحتمس رع» «منخرب للفرعون معاًرصا
ص٤ (إبوت اللصوص رسقهما وقد زوجه «بنخعس» العظيمة امللكة دفن مكان وكذلك

س١٥-١٦).
الجهة هذه يف بحفائر يقومان كانا اللذان و«سبيلربج» «نيوبري» األثريان ظن وقد
الحقيقي «نبأمون» قرب عىل عثرا أنهما ١٨٩٨-١٨٩٩ عام ثمبتون» «نور املركيز لحساب
عىل فقط القرب هذا عرف وقد «سبكمساف»، الفرعون مقربة إىل اللصوص منه دخل الذي
أنها يجوز ولكن ولقبه، اسمه تحمل بعض«مخاريط» من الغالل مخزن عىل للمرشف أنه
عن وفضًال فيها. يحفران كانا التي النقطة عن يبعد الذي ،٢٣١ رقم القرب من تناثرت
مفروًضا كان الذي الهرم تحت ا ممتدٍّ وزميله بري» «نيو عليه عثر الذي النفق فإن ذلك
الربدية تقول كما — الخارجية الحجرة من يبتدئ ال «سبكمساف» امللك فيه يكون أن
املقابر من عدد وجود نلحظها التي الغريبة الحقائق ومن الداخلية. الحجرة من بل —
«املرشف لقب منهم كل ويحمل «نبأمون»، منهم كل يسمى ألشخاص معروفة املختلفة
يشك كان «ونلك» األستاذ أن نجد السبب ولهذا آمون»؛12 غالل «حاسب أو الغالل» عىل
زمياله به قام الذي (Winlock. J. E. A. vo1. 10 p. 241 note 4) األثري التحقيق هذا يف

و«سبيجلربج». بري» «نيو األستاذان
إىل «طيبة» عمدة «بارس» دعت التي األسباب قط ما يوًما نعرف لن أننا املحتمل ومن
حاكم زميله عىل عرشة السادسة السنة بداية يف املنظمة الحملة بهذه القيام عىل التصميم
جراء من خطر يف الرسمي مركزه بأن شعر أنه الجائز ومن «بورعا»، الغربية «طيبة»
سلطته. مقر من مقربة عىل تجري كانت التي املقابر، برسقات الخاصة العلنية الفضيحة

.Davies, Ancient Egyptian Paintings III, 125, 126, 128 راجع: 12
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صدره يف يكنها كان التي الشخصية العداوة هو ذلك إىل دفعه مما أن كذلك املعقول ومن
الدافع يكون أن أخريًا الجائز ومن الجبانة. كانت حيث «بورعا» الغربية «طيبة» لعمدة
ووالؤه الغابرين ملوكه ضد هناك ترتكب كانت التي الفظائع، من الطبعي تأمله ذلك إىل
بهذا القيام إىل دعته التي األسباب تكن ومهما الشمالية. عاصمته يف الغائب للفرعون
الثامن اليوم بني بنشاط املقابر لفحص األوىل بالحركة قام الذي هو «بارس» فإن العمل،
مبينة براهني ولدينا الفيضان. فصل من الثالث الشهر من والعرشين الثاني واليوم عرش
هو وأنه (٣-٤ ،١ (إبوت نهب قد األول» «أمنحتب امللك قرب أن ادعى الذي هو أنه عىل
رسقات بارتكاب قاموا قد بأنهم العمال من ورفيقيه «بيخال» النحاس كذلك اتهم الذي

امللكات. بمقابر املعروف الوادي يف أي الجمال»، «مكان يف
هرم برسقة «أمننفر» اتهم الذي هو «بارس» أن يف شك كبري لدينا وليس
بوساطة ذلك أثر عىل فحصت التي امللكية املقابر كل أن ا حقٍّ الجائز ومن «سبكمساف».
هذا ناقض وقد الوزير. أمام «بارس» وضعها التي االتهامات يف ُعينت قد كانت اللجنة
يكون أن إما فإنه كذلك األمر كان إذا وحتى قبل. من ذكرنا كما بيت» «أرك األستاذ الرأي
براهني أنها يعتقد كان اتهامات خمسة بعد فيما عمله إىل أضاف أو للمستقبل، ادخر قد
س٩–١١). ص٦ س١٦–١٨، ص٥ إبوت ورقة (راجع الجبانة وملوظفي للعمال هادمة
أماكن يف تعقد كانت التي العليا املحكمة يف عضًوا وظيفته بطبيعة «بارس» كان وقد
ومن زمالئه، من حسنًا قبوًال يجد لم أنه غري الكرنك»، «معبد حدود داخل يف مختلفة
امللك ساقي أن حني يف املطلقة، العدالة يمثل الذي «خعمواست» الوزير كان هؤالء بني
الوثيق التصالهما املحكمة هذه يف مركزيهما ناال قد آمون» مرب كارع و«نفر «نسيآمون»
الشهر من والعرشين والثاني والعرشين الحادي يف عقدتا اللتني الجلستني ويف بامللك.
إال فيها عليه يعلو وال املحكمة، يف بارًزا عضًوا رع» «آلمون األول الكاهن «أمنحتب» كان
والكاهن البحرية، وممثل الجيش، ممثل هم: الباقون واألعضاء كلهم، األعضاء بني الوزير
عىل متفقني كانوا كلهم املحكمة أعضاء أن والظاهر العظام. األرشاف ثم «آلمون»، الثاني

«بورعا». إدارة — ضمنًا — بها رميت التي االفرتاءات استقباح
جاء كما — ومرءوسوه هو بدأ — نفسه يخلص لكي — «بورعا» أن املحتمل ومن
(ص١ الثاني» بولد و«ليو «أمهرست» وورقة (٨ ،٧ س (ص١ «إبوت» ورقة من كل يف
وقد بمقتضاها، تعمل أخذت قد العليا املحكمة كانت التي املعلومات بوضع — س٣–٥)
أنها يف اشتبه التي املقابر كل لزيارة لجنة إرسال املحكمة أعضاء اتخذها خطوة أول كانت
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وكانت السامية، العظيمة للجبانة باملراقبني تدعى كانت التي هي اللجنة وهذه رسقت.
مدينة كهنة بعض ومن الرشطة، ضباط من مرءوسيه ومن نفسه، «بورعا» من تألفت
مرب-آمون». كارع و«نفر «نسيآمون» للساقينَْي الخصوصيني السكرتاريني ومن «هابو»،
وإىل الوزير إىل التقرير قدم وقد عرش. الثامن اليوم معظم التفتيشية دورتهم مكثت وقد
التي امللكية املقابر عرش بني من — أنه فوجد اليوم، نفس ظهرية يف األرشاف عظماء
املقابر أما «سبكمساف»، امللك مقربة هي واحدة مقربة إال ينهب لم — االتهام يف ذكرت
أعظم وهي األول»، «أمنحتب الفرعون مقربة ذلك يف بما سليمة أنها أعلن فقد الباقية
مغنيتني لكاهنتني مقربتني أن وجد أخرى جهة ومن «بارس». اتهامات يف ذكرت مقربة
الربيطاني املتحف ورقة (راجع خربت قد — أهمية أقل ألشخاص عدة مقابر إىل هذا —
بكتابة — عجل عىل — وزمالؤه «بورعا» قام وقد .(٥-٦ الورقة ظهر ١٠٠٥٢ رقم
يف — وقبض ا، لصٍّ وعرشين خمسة حوايل فيها ُعدد وقد املقابر، لصوص بأسماء قائمة
وعدد «أمنبنفر» هؤالء بني ومن للمحاكمة، وأحرضوا منهم ممكن عدد أكثر عىل — الحال
ملعبد تابعان آخران ونحاسان «بيخال» النحاس كذلك املحتمل ومن رشكائه. من كبري
الفرعون بقرب صلة له نحاس وهو «بخيحات» يدعى فرد إىل باإلضافة هذا «هابو». مدينة
لها ليس خاصة عصابة له كان أخريًا املذكور واللص البناء، طور يف كان الذي الحاكم
ُرضب وقد العصابتني، يف عضًوا كان نخت» «ستخ النجار أن إال «أمنبنفر» بعصابة عالقة
باالعرتاف أمروا ذلك وبعد وأرجلهم، أذرعهم ولويت مربًحا، رضبًا وغريهم الناس هؤالء
وقد «سبكمساف»، هرم بنهب الحال يف اعرتف قد «أمنبنفر» أن املحتمل ومن بجرائمهم.

ليقصها. مغامرات سلسلة ذلك عن فضًال لديه كان
عندما «أمنبنفر»، نفس يفيضعىل كان الذي بالرسور يعجب أن إال اإلنسان يسع وال
يف بما — ملفقة13 الورقة يف ذكرت التي االتهامات هذه كانت إذا إال — يقصرسقاته كان
عهد يف «آلمون» الثاني الكاهن وظيفة يشغل كان الذي «ثانفر» ملقربة التام التخريب ذلك
ويمكن النجا» أبو «ذراع تيل جانب يف عظيم ارتفاع عىل القرب وهذا الثاني». «رعمسيس

.(Gardiner & Weigall Topographical Cat. No. 158 (راجع اآلن حتى زيارته

يف اآلن ذلك يحدث كما قوله عىل يصدق املتهم يجعل ثم يريد، ما يقول كان املحقق أن أو 13

بخاتمه باإلمضاء ذلك بعد املتهم ويأمر يريد ما يكتب إذ املغرضني، البوليس رجال بعض تحقيقات
أصبعه. بصمة أو
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«بيخال»، أن يفحني لصمقابر بوصفه بعضالنجاح نال قد «بخيحات» أن والظاهر
مقربة اقتحامه وهو مثريًا، حادثًا أفىش قد أكده فيما ثقة موضع يكن لم أنه من الرغم عىل

الثالث». «رعمسيس زوج (إزيس) «إيس» امللكة
به قام ما أمام يتضاءل حال أية عىل األول التحقيق عنه كشف ما أن والواقع
والعرشين الثاني اليوم يف هو قصها كما «سبكمساف» امللك مقربة نهب عندما «أمنبنفر»،
داعي وال سبق، فيما أوردناها التي الرتجمة يف القصة ذكرنا وقد العليا. املحكمة أمام
«أمنبنفر» بها أدىل قد التفصيالت هذه كل أن من يقني عىل ولسنا جديد. من لرسدها هنا
اعرتف قد أنه بد ال ولكن الشهر، من عرش التاسع اليوم يف األوىل للمرة معه ُحقق عندما
عندما بخاصة الخزي توالهم قد القضاة أن يف نزاع وال عظيمة. بلبلة ليثري الكفاية فيه بما
ولكنه مضت، كاملة سنة منذ نفسها الجريمة هذه بسبب عليه قبض قد كان بأنه اعرتف
هذا أفلح وقد «طيبة». ملرىس تابع كاتب وهو «خعمؤبي» للكاتب رشوة بتقديم منها أفلت
عن فضًال هذا «سبكمساف»، هرم من الذهب من دبنًا عرشين انتزاع يف املدنس املوظف
ورقة لنا ألقت وقد «ثانوفر». مقربة من سلبت التي الغنيمة من الذهب من قدات أربعة
أتباع من أفراًدا أن أبانت إذ املوضوع؛ هذا عىل ا هامٍّ ضوءًا الثاني» بولد وليو «أمهرست
تقع كانت التي الجرائم تلك يحاربون الحال هذه جرت أن منذ كانوا «طيبة» مدينة عمدة
أن تماًما املؤكد من كان أنه ظهر «بارس» إدارة يف «أمنبنفر» سجن أن ومنذ الجبانة، يف
قبل كبري زمن منذ «سبكمساف» امللك مقربة برسقة علم عىل أصبح قد نفسه هذا «بارس»
«بارس» وجهها التي االتهامات بعض أن نعلم ونحن الوزير. عيني أمام اتهاماته يضع أن
الجبانة إىل عودته عند فإنه «أمنبنفر» عن أما بحقيقتها. مؤكد علم عىل وجهت قد كانت
جاء ما صدقنا وإذا والنهب. الرسقة من األوىل سريته العودة يف وقته من لحظة يضيِّع لم
القحة به وصلت بل املشني، العمل بذلك يفخر كان يظهر ما عىل فإنه محرضالتحقيق، يف
كانوا الغربية» «طيبة سكان نصف إن بقوله: الجرائم تلك يف العذر لنفسه يلتمس أن إىل

.(Leopold, 3, املهنة14  (7–5 نفس يمارسون
لألمري نجاًحا عد قد عرش الثامن اليوم يف نفسها املقابر تفتيش أن يف نزاع وال
من الرغم عىل عنها، نفيت قد الجبانة لسكان وجهت التي التهم معظم إن إذ «بورعا»،

طيبة حاكم «بورعا» زميله قدر من ليحط «بارس»؛ من بتحريض االعرتاف هذا يكون أن يبعد وال 14

التحقيق. يف القول هذا مثل يقول جعله األقل عىل أو الرسقات، فيها تقع كانت التي الغربية

305



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

النحاس ذلك إىل أضاف وقد فيه، مراء ال أمًرا كان «سبكمساف» امللك مقربة نهب أن
امللكة مقربة من أشياء رسق قد أنه باعرتافه جرائمه، قائمة إىل جديدة جريمة «بيخال»
جد املوقف «نسيآمون» الفرعون وساقي «خعمواست» الوزير عد وقد (إزيس). «إىس»
عربا قد أنهما بد وال الحادث. مكان يف األمر ليحققوا بأنفسهم ذهابهم إىل ويحتاج خطري،
«أمنبنفر» وبصحبتهما الشهر من عرش التاسع اليوم عرص يف الغربي الشاطئ إىل النهر
سجناء، بمثابة عليهم مقبوًضا املتهمون كان وقد «بيخال». النحاس وكذلك ورشكاؤه،
موقع وعصبته «أمنبنفر» حقق أن وبعد ذلك. عن فضًال عيناه عصبت فقد «بيخال» أما
نحو الوزير فيه كان الذي املوكب سار النجا» أبو «ذراع جبانة يف «سبكمساف» امللك هرم
أنه من الرغم وعىل «بيخال»، عيني عن الغطاء كشف وعندئذ امللكات. مقابر إىل الجنوب
يف دخله مكان أي إىل اإلشارة يف أخفق قد الرجل هذا فإن عذاب، سوط عليه صب قد
لعامل كوخ وإىل الثاني»، «رعمسيس الفرعون أوالد لبعض مهجورة مقربة إال الجهة هذه
هذه أن هذا «بيخال» أقسم بالعصا ثانية رضبه وبعد «حوي». بن «أمنموني» يدعى
إلينا انحدرت التي الرواية هي األقل عىل هذه عرفها. التي الوحيدة هي املفتوحة األماكن
الريبة؛ إىل تدعو أحوال بعض وتوجد صحيحة. أنها ويحتمل السحيقة األزمان تلك من
«نسيآمون». والساقي «خعمواست» الوزير مصاحبة إىل يدع لم «بارس» أن يالحظ فمما
عىل واحد ويوم شهًرا عرش خمسة انقضاء بعد أنه املنقلب بسوء ينذر كان ومما هذا
قال الذي القرب نفس أن ويجد جديد، بفحص يقوم «خعمواست» الوزير أن نجد ذلك،
قد محتوياته وكل مهشًما الجرانيت من املصنوع املنحدر ببابه نهبه قد أنه «بيخال» عنه

.(Peet. Ibid. p. 34 (راجع سلبت
كانا و«نسيآمون» «خعمواست» أن «إبوت» وثيقة سطور بني نقرأ أن ويمكن
ذكر قد ألنه وذلك له؛ مرتاًحا «بورعا» كان ما بقدر الفحص هذا نتيجة من مرسورين
ورجالها الرشطة رؤساء ومعهم الجبانة وعمال واملساعدين املراقبني أمرا أنهما برباءة
بمظاهرة ويقوموا «طيبة»، غربي حول يطوفوا أن امللكي للقرب التابعني العمال وهيئة
التاريخ صفحات أبرز من صفحة املظاهرة هذه نتيجة لنا قدمت وقد املدينة. حتى عظيمة
ميض بعد أنه تقريبًا املدهشات ملن وإنه القديمة، األزمان من إلينا وصل الذي الواقعي
بني تبودلت التي األصلية، الكلمات نقرأ أن مقدورنا يف يزال ال سنة آالف ثالثة من أكثر

يهزم. أن دون ولكن بمرارة حوكم الذي «طيبة» عمدة وبني الظافرين الجبانة رعاع
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بمظهر يظهر أن يف يرغب كان «نسيآمون»، الساقي أن عىل األحوال شواهد وتدل
تقابل املساء ويف الفحص. بنتيجة «بارس» ليخرب «طيبة» إىل عرب أنه يُظن ولذلك املحايد؛
رأس عىل كان وقد «بالكرنك»، «بتاح» اإلله معبد من بالقرب باملتظاهرين املوظفان هذان
«بارس» قابل وقد «أمنحتب». والعامل «أمننخت» والكاتب «ورسخبش» رئيسهم العمال
مجرد ليست اليوم بها قمتم التي املظاهرة هذه «إن عاٍل: بصوت بقوله املظاهرة هذه
فما نفسه. بيتي باب عند حسابي عىل تبتهجون إنكم لكم، ظفر أنشودة هي بل مظاهرة،
كنتم فإذا يحدث)؟ (ما الفرعون يبلغ أن واجبه من الذي «طيبة» عمدة وأنا هذا معنى
فإنه سليًما، وجدتموه الذي وهو لفحصه، فيه كنتم الذي املكان هذا أجل من مبتهجني
امللك هذا وكان منهوبني، «نبخيس» امللكية وزوجه «سبكمساف» امللك قرب وجد قد ذلك مع
تزال ال وآثاره اآللهة، ملك رع» «آمون لإلله خطرية مهمات عرش أنجز قد عظيًما حاكًما
امللوك كل أن «ورسخبش» العامل ذلك أجابعىل وقد يومنا.» حتى الداخيل املحراب يف باقية
السامية، العظيمة الجبانة يف يثوون الذين وأوالدهم، وأمهاتهم امللكيات زوجاتهم ومعهم
إىل ومحميون مصونون وأنهم ساملني. وجدوا قد الجمال» «مكان يف يثوون الذين وأولئك
بقسوة وتحاكمهم السجن يف عليهم تقبض الحكيمة ابنهم الفرعون نصائح وأن األبد،
كل من تصنعون «هل قائًال: «بارس» أجاب وعندئذ باملقابر). يعبثون الذين املتهمني (أي
و«ببس» «أمنتحب» بن «حوررشي» الجباني كاتبَِي «إن قال: ذلك وبعد مفخرة؟» هذا
عليها يعاقب رسقات أمر له وأفشيا العمال، فيها اتهم حوادث خمس ووضعا إليه أتيا قد
ألرسل سيدي للفرعون سأكتب «إني ذلك: يخص فيما مقدسة بأيمان أضاف ثم باملوت،

جميًعا».» معكم ليترصفوا قبله من رجاًال
أكدها فإنه صورة، أي عىل اتهاماته يسحب أن من بدًال «بارس» أن نجد وهكذا
أنه بحلفه العليا املحكمة بعدالة نوه فإنه ذلك عن وفضًال جديدة. أخرى إليها وأضاف
وقد الفرعون، ساقي حرضة يف قيل قد ذلك وكل رأسها. عىل الذي الفرعون إىل سيلجأ
هوجم أنه «بورعا» رأى وملا طيبة»، «غرب عمدة «بورعا» أذني إىل الحال يف ذلك بلغ
عن للوزير كامل تقرير كتابة يف والعرشين الحادي اليوم من جزءًا قىض جديد من
بني تبودلت التي الكلمات كرر أن وبعد السابق. اليوم مساء يف حدثت التي اإلجراءات
وجهها التي التهم عن معلومات وصلتني «لقد كاآلتي: خطابه ختم و«رسخبش» «بارس»
يف الذي للفرعون السنني ملاليني الفاخر العظيم للقرب التابعني الناس إىل «طيبة» عمدة
مركزي مثل يف رجل من وإخفاءها اتهامات سماع ألن لسيدي؛ بلغتها وقد طيبة» «غرب
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قد أنه «طيبة» عمدة عنها قال التي الجرائم معنى اآلن أعرف ال وإني جريمة. يعد
الجنازي) املعبد ال الدفن مكان (أي الداخيل بالجزء الخاصني القرب كاتبي من بها سمع
عن (كناية إليها تصال أن تستطيعان ال قدمي وإن العمال، وسط يف يقفان اللذان وهما
عمق إىل سيصل وأنه لسيدي، أبلغها ولكني الجرائم) هذه كنه إىل يصل أن يمكنه ال أنه
عنها سيكتب وأنه الجبانة، كتَّاب عنها حدثه قد أنه «طيبة» عمدة عنها قال التي االتهامات
«طيبة» بعمدة يتصال أن للجبانة التابعني الكاتبني هذين من لجريمة وإنها للفرعون.
األخبار يضعان كانا بل قبل، من ذلك يفعال لم والديهما ألن يديه؛ بني معلومات ليضعا
الرشطة فإن البحري، الوجه يف كان أنه اتفق وإذا الصعيد، يف يكون عندما الوزير أمام
أي إىل وثائقهم ومعهم النهر يف منحدرين يسبحون كانوا للقرب التابعني جاللته وخدم
من الثالث الشهر من العرشين اليوم يف أشهد وإني عليه. لتعرض الوزير فيه كان مكان
«طيبة»، عمدة طريق عن سمعتها التي التهم عىل عرشة السادسة السنة يف الفيضان فصل
الصباح يف عمقها إىل يصل أن مقدوره يف يكون حتى مكتوبة سيدي أمام أضعها وإني

الباكر.»
إىل أخريًا انفجرت قد العمدتني بني كانت التي الصامتة املخاصمة أن نشاهد وهكذا

سافرة. وحرب ظاهر عداء
الجلسة هذه ويف والعرشين، الحادي اليوم يف املوضوع العليا املحكمة تناولت وقد
والنحاَسنْيِ «بيخال» موضوع بحث — املوضوع كل تذكر «إبوت» وثيقة كانت إذا —
وأشار «بارس»، بسلوك التنديد يف «خعمواست» الوزير اشتد وقد فقط. معه اتهما اللذين
بمقربة الخاصة التهمة فحصا قد «نسيآمون» الفرعون وساقي هو أنه إىل خاص بنوع
اللصوص هؤالء أُخذ وملا املزعومني. اللصوص عىل عثرا قد وأنهما (إزيس) «إيس» امللكة
بثالثة جيء وقد القرب. مكان معرفة حال بأية استطاعتهم يف يكن لم الحادث مكان إىل
وأُخيل ذلك تم وقد جديد، من معهم التحقيق «خعمواست» وطلب املحكمة، إىل النحاسني
حق غري عىل كان املحكمة هيئة يف عضو أنه من الرغم عىل «بارس» أن وجد وقد سبيلهم.
«بارس» من املوجهة االتهامات أن لنتصور كبرية فطنة إىل حاجة يف ولسنا ادعاه. فيما
كان الوزير أن يظهر ولكن فقط، جديد من «بيخال» قضية بتحقيق دحضها يمكن ال
إليه. إلزجائه وسيلة أسهل كانت هذه وأن توبيخ، إىل يحتاج «طيبة» عمدة أن يف فكر قد
ما ناحية من حرية يف اإلنسان تجعل «إبوت» وثيقة نهاية يف كلمات بعض لدينا أن عىل
بذلك، صدر الذي الحكم برهن كما أبرياء أنهم وقتئذ ورفاقه «بيخال» يف املعتقد كان إذا
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سلموا وقد الثالث»، «رعمسيس معبد نحايس عن صفحوا قد العظام األرشاف إن وهو:
األخري الجزء ولكن اليوم. هذا يف «أمنحتب» اآللهة ملك «آمون» لإلله األكرب الكاهن إىل
الرجال هؤالء حفظ يعادل األكرب للكاهن املتهمني تسليم بأن يوحي «ليوبولد» ورقة من

عقابهم. يقرر حتى وحجزهم
عندما والعرشين، الثاني يف العليا املحكمة يف عضًوا بوصفه ثانية «بارس» ويظهر
قدم قد وقتئذ كان «أمنبنفر» أن بد وال ورشكائه. «أمنبنفر» قضية تحقيق يف النظر أعيد
ورقة يف نقرؤه ما وهذا ونهبه، «سبكمساف» امللك لهرم كشفه عن مفصلة معلومات
تصل حتى األكرب الكاهن إىل غريه وكثري هو سلم املحاكمة نهاية وعند الثاني». بولد «ليو
الذي القديم، القانون حسب عىل كان ذلك أن والظاهر عقابه. عن الفرعون من تعليمات
عىل الحكم أن عىل تشويهه. أو املجرم بقتل األمر إصدار يف العليا اليد للفرعون يطلق
الشاغل، «خعمواست» شغل كانت وهذه القبور، رسقة محاكمة نهاية يكن لم «أمنبنفر»
غري شيئًا، بعد فيما «بارس» عن نسمع ولم بعد. سنرى كما مقبلة أعوام ملدة أخالفه وكذلك
إال — تذكر لم يدينا بني التي املصادر ألن ذلك؛ عىل كبرية أهمية نعلق أن لنا ينبغي ال أنه
يشغل ظل فقد «طيبة»، غرب يف «بارس» زميل «بورعا» أما «طيبة». مدينة عمد — نادًرا
أن «رشني» الدكتور ذكر وقد سنة. عرشة سبع عن يقل ال ما القضية هذه بعد وظيفته
«لبارس»، الحازمة غري اعرتافاته من الرغم عىل وظيفته يف بقي كذلك «حوررشي» الكاتب

«بورعا». بعنف عليها وبخه التي وهي
الوثائق هذه يف ذكرها جاء التي امللكية، املقابر رسقة موضوع نختم أن قبل بد وال
التي الوثائق، هذه لنا حفظت التي املخطوطات عن اليشء بعض نتحدث أن من الثالثة
الثاني» بولد وليو «أمهرست وورقة «إبوت» فورقة للدهشة. املثرية الحوادث هذه تحتوي
وقد قبل، من يستعمل لم بردي عىل دونهما وقد واحد، كاتب كتبهما هامتان وثيقتان
كانت كالتي حقيقية سجالت أنهما يف اإلنسان يشك وال فقط. واحد وجه من لتكتبا صنعتا

العامة. واإلدارات املعابد يف تحفظ
Ambras «أمرباس» ورقة يف وإشارة «إبوت» ورقة يف التي الداخلية الرباهني وتدل
الربيطاني» «املتحف ورقة أما الثالث»، «رعمسيس معبد سجالت ضمن كانا أنهما عىل
بأنها توحي محتوياتها ويف ظاهرها. يف مثلهما فهي كثريًا، عنهما فتختلف ١٠٠٥٤ رقم
إىل صحيح الورقة هذه عن «بيت» األستاذ وتقرير الرسمية. الحكومية الوثيقة عكس عىل
من الورقة بدأ أجله من الذي فالسبب تكملة. إىل يحتاج ذلك أن غري إليه، ذهب الذي الحد
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كتابة أتم وملا آخر. بمتن مشغوًال — فعًال — كان وجهها أن هو الخلف، من أي ظهرها،
الزائدة الكتابة غسل — يظهر ما عىل — الكاتب أن لوحظ الظهر من األوىل الصحيفة
عرشة الثامنة السنة وتاريخ هناك. القضائية سجالته بكتابة بدأ ثم الورقة، وجه عىل التي
من حرية يف يجعلنا الثالثة الصفحة من السابع السطر يف الورقة وجه عىل نجده الذي
والواقع بعد. فيما نسخت ملتون صور عن عبارة الورقة محتويات كل كانت إذا ما ناحية

بعد. سنرى كما «Mayer A (أ) «ماير ورقة مثل مجزأ إنشاءها أن
الكتَّاب خط من يقرب وأنه أجزائها، كل يف واحد أنه عىل به ُكتبت الذي الخط ويدل
التاسع»، «رعمسيس عهد يف عاشوا الذين الكتَّاب خط من أكثر النهضة عهد يف كتبوا الذين
األهمية ثانوية أنها بداهة يظهر مالحظات توجد أنه نذكر أن يجب ذلك مقابلة يف ولكن
وهما الورقة ظهر عىل اللتني الصفحتني يف اللصوص قائمة يف فرد كل اسم أمام وضعت
ال، أم عليهم قبض قد املذكورون األشخاص كان إذا ما عىل لتدل والسادسة؛ الخامسة
— ذلك من تقرب أو — معارصة املذكورة القائمة كانت إذا فقط طبعيٍّا يكون وذلك

املسجلة. للحوادث
بالفعل. حدث ملا صادقة تقارير أنها التاريخية الوجهة من الثالث األوراق هذه وقيمة
«بورعا» ألن عظيمة؛ لدرجة محايدة غري «إبوت» ورقة حقائق بأن «بيت» األستاذ حكم أما
ورقة كانت فإذا التفكري. يف ارتباك إىل يرجع ذلك فإن هو، نظره وجهة عن معربًا كتبها
التي كالطريقة خفية بطريقة انحيازها تظهر كانت فهل محايدة غري حقيقة «إبوت»
عىل تدل «إبوت» ورقة يف بلباقة عنها َ ُعربِّ شبهة نحس أننا هو: قصده وما بها؟ كتبت
«بورعا». الغربية املدينة عمدة بقوة منارصين كانوا العليا املحكمة أعضاء وكل الوزير أن
الجبانة. لسكان «بارس» أقوال عن الورقة هذه يف كامل تقرير ذكر قد أنه عن فضًال هذا
يف شأنها من يقلل لم «سبكمساف» هرم يف ارتكبت التي الجريمة خطورة أن إىل هذا
واحد، بخط كتبتا الورقتني أن يفوتنا وال الثاني»، بولد «ليو ورقة يف وال «إبوت» ورقة
عرش، التاسع اليوم يف «سبكمساف» لهرم الوزير زيارة تذكر لم «إبوت» ورقة كانت وإذا
«إبوت» لورقة مكملة ورقة يف يبحث أن بد ال كان املوضوع هذا أن إىل يرجع ذلك فإن
نلحظ وباالختصار األخرى. إحداهما وتكمل «بارس» وجهها التي بالتهم خاصة تكون
صالح ويف «بارس» عىل التحامل يف غاية إحساس حالة عن لنا تكشف «إبوت» ورقة أن
نضعها التي والثقة حسنة. رصيحة بطريقة دون قد اإلحساس هذا أن غري «بورعا»،
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كذلك نضعها أن يمكن عليها يعتمد تاريخية وثيقة بأنها «إبوت» ورقة يف لذلك نتيجة
كان حد أي إىل يخربنا أن العالم يف ألحد يمكن ال أنه غري الثاني»، بولد «ليو ورقة يف
بما التحقيق أثناء يف عرصنا يف يحدث ما قسنا إذا وبخاصة اعرتافاته، يف صادًقا «أمنبنفر»
اإلدارية التحقيقات يف وبخاصة — املحقق نجد ما كثريًا إذ الغابرة، األزمان يف يحدث كان
ال الظاهرة وهذه وميوله، أهوائه حسب عىل هو يدونه ما عىل يختم بأن املتهم يأمر —

لهم. ضمري ال الذين من اإلدارة رجال معه حقق حديث مرصي أي فطنة عىل تخفى

«ج» املجموعة

١٠٠٦٨ الورقة) (وجه ١٠٠٥٣ رقم الورقتني (وتشمل
الربيطاني) باملتحف املحفوظتني

«رعمسيس عهد من وغريها املقابر برسقات خاصة الربدي أوراق من ثالثة مجموعة ولدينا
غنائم عن تبحثان ورقتني املجموعة وتشمل الربيطاني، باملتحف محفوظة كذلك التاسع»
من أنها ويحتمل مقابر، أو مقربة من لصوص ثمانية من مؤلفة عصابة عليها حصلت
١٠٠٥٣ رقم الورقة عىل ونجد الذكر. السالفة الثالث»، «رعمسيس زوج «إزيس» مقربة
من بينهم فيما بالتوايل أنصبتهم توزيع عن الثمانية اللصوص هؤالء بها أدىل بيانات
ذكر وقد باعها، التي والكمية لهم، باع الذين باألشخاص لص كل أدىل وقد النحاس،
بأمر سجنوا قد اللصوص كان حيث «بطيبة»، «ماعت» معبد يف عملت قد القائمة أن
عمدة «بورعا» بوساطة املرسوق النحاس اسرتجاع بقصد األكرب والكاهن الوزير من
يف الحق لهم كان الذين الجبانة موظفي من مختلفني آخرين وموظفني الغربية، «طيبة»
أعضاء ضمن كلهم كانوا املتهمني ألن بل باملقابر؛ خاصة كانت الرسقة ألن ال مقاضاتهم؛

الجبانة. هيئة
رسقة عن يبحث السابقة الورقة ملف نفس من التي ١٠٠٦٨ رقم الورقة ووجه

والنحاس. الربنز عدا أخرى ومجوهرات وفضة ذهب
التاسع». «رعمسيس الفرعون حكم من عرشة السابعة بالسنة مؤرختان والوثيقتان
وأمتعة أشخاص أسماء فهرس إال القارئ فيهما وجد ما حدة عىل بُحثا إذا املتنان وهذان
كاملة قصة إىل تقلبها أخرى حقائق لدينا توجد — الحظ لحسن — أنه غري مرسوقة،
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إىل تاريخا يرجع الجهة تلك يف عليها عثر «طيبة» لجبانة يوميات بذلك وأعني شيقة،
العرشين.15 األرسة نهاية

السنة يف عملت التي اليوميات من جزء عىل يحتوي اليوميات هذه من الباقي والجزء
حدثت التي السنة وهي التاسع»، رعمسيس كارع «نفر الفرعون عهد من عرشة السابعة
السالفتي ١٠٠٦٨ رقم الورقة ووجه ،١٠٠٥٣ رقم الورقة وجه يبحثها التي الرسقات فيها

الذكر.
للمتن تكملة تعد الوثيقة وهذه :British Museum. 10068 :١٠٠٦٨ رقم الورقة
لصوص ثمانية شهادات لنا تقدم األخرية أن حني ففي ،١٠٠٥٣ الورقة وجه عىل الذي
بعض لنا سجلت قد بصددها نحن التي الورقة فإن النحاس، يف ترصفاتهم حيث من

قوائم: ثمانية من وتتألف األخرى، واملواد الفضة وكذلك املرسوق الذهب عن تفاصيل
أسماء ذكر وقد اللصوص. أيدي يف تزال ال التي الغنيمة عن تتحدث األوىل: القائمة
األبيض والذهب الجيد الذهب مقدار اسم كل مع َن وُدوِّ فواحًدا، واحًدا اللصوص
الثمينة للمعادن مدونًا مجموًعا نجد حالة كل ويف يملكها. التي األخرى واملواد والفضة

والفضة. األبيض، والذهب الجيد، كالذهب
ذكرت فقد القليلة، األخرى األشياء أما ،٦٣ هو للمالبس الصحيح املجموع وكان

مجموع. تدوين دون
اإلله معبد إىل اللصوص مع حملت إنها قيل: القائمة هذه يف ذكرت التي والغنيمة
والكاهن الوزير حراسة تحت وضعت أنها املتن من كذلك ونعلم «طيبة». يف «ماعت»

«آلمون». األكرب
املرسوق املتاع من «ماعت» معبد من أشياء بعض تسلم فيها سجل الثانية: القائمة
استوىل قد كان األشياء وهذه بيت. كل تجار إىل به اللصوصوذهبوا عليه استوىل الذي
قائمة تأتي ذلك وبعد «أمنحتب». األكرب والكاهن «خعمواست» الوزير من كل عليها
من كل منه ثانية عليه استوىل الذي الذهب مقدار كل مع ذكر تاجًرا عرش أربعة بأسماء
املجاميع أن الرابعة الصفحة يف ونجد «أمنحتب»، األكرب والكاهن «خعمواست» الوزير
ثالث إىل هذا الفضة، من قدتًا و٣٢ الذهب من واحد وقدت دبنات خمسة الصحيحة

القائمة. هذه يف ذكرت املالبس من حزم

.Botti-Peet, II Giornale della Necropoli di Tebe راجع: 15
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القائمة: يف التي واملجموعات األرقام لنا يوضح التايل والجدول

املجموع فضة أبيض ذهب جديد ذهب السارق
قدت دبن قدت دبن قدت دبن قدت دبن  

٥ ٤٢ ٥ ٣٤   ١٣ ٦ ٢ نختمني
٦ ٣٤   ٢٧         أمنيوا
  ١٧ ٥ ١٤   ٢ ٥   بنتاور
١ ٤٣ ٥ ٣٤ ٥ ٧ ١ ١ أمنحتب
٢ ٢٢ ٣ ٢٠ ٩ ١     موىس
٩ ١٨ ٢ ١٢ ٥ ٤ ٢ ٢ بيسون
٣ ٣٧ ٥ ٢٩ ٧ ٦ ١ ١ عنقن
٨ ٢١   ١٦ ٥ ٣ ٧ ١ حوري

٨ ٢٣٦ ٥ ١٨٨ ١ ٣٩ ٢ ٩ املجموع

اليوم الشتاء، فصل من الثاني الشهر عرشة، السابعة بالسنة مؤرخة القائمة وهذه
الثاني». «رعمسيس معبد إىل سلمت قد األشياء هذه أن ونعلم والعرشين. الحادي

رجال اللصوص أعطاها التي والفضة الذهب هو: القائمة هذه وعنوان الثالثة: القائمة
األكرب والكاهن الوزير ثانية عليها استوىل التي وهي املدينة، غربي ورجال املدينة،
ذكر كل ومع منوعة، ألقابًا يحملون رجًال عرش بخمسة قائمة ذلك ويتلو «آلمون»،
وسبعة دبنات، وأربعة الذهب من قدات ثمانية هي: واملجاميع الفضة. أو الذهب كمية
من كل مجموع أن هنا ونجد «كتي». خشب من دبنًا ثمانني عدا هذا الفضة. من قدات
يف ثانية عليه استوىل «ما بأنه املجموع ووصف مًعا جمعا قد والثالثة الثانية القائمتني

اليوم». هذا
اللصوص، من ذهبًا تسلموا رجال خمسة فيه ذكر جدول عىل وتحتوي الرابعة: القائمة

يظهر. ما عىل ذلك إليهم يطلب أن دون أعادوه وقد
الكاهن ودونها اللصوص، رسقها التي الربنز أواني (٦–٢٠–٢٥) الخامسة: القائمة
«وننفر»، الحي وكاتب «بورعا» طيبة غربي أمري استعادها التي وهي والوزير األول
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الذكر، السالفة ١٠٠٥٣ رقم الورقة وجه عىل جاء ما مع تماًما تتفق القائمة وهذه
ذكرت التي الغنيمة باستعادة والكاتب لألمري الحالتني كلتا تعليمات عىل وتحتوي

األكرب. والكاهن الوزير يد عىل تفاصيلها وعرفت
يف جاء قد أنه علمنا إذا وبخاصة الوثيقة هذه طبيعة نقدر أن ذلك بعد ويمكننا
فيما إليها أرشنا التي وهي «تورين»، يف محفوظة ورقة يف ذكرت التي الجبانة يوميات

سبق.
الوزير سلم الشتاء فصل من الثاني الشهر من والعرشين الحادي اليوم يف «إنه
واملالبس والذهب والفضة لصوص، ثمانية الجبانة موظفي إىل «آلمون» األكرب والكاهن
لنا يذكر ١٠٠٦٨ رقم الورقة ظهر عىل الذي واملتن حيازتهم.» يف وجد يشء وكل والزيت،
ومجاميعهما والثالثة الثانية القائمتني أن ونجد صورة؟ أي يف ولكن الغنيمة، هذه تسلم
كان ومالبس وفضة ذهب تسلم فيهما سجل وقد والعرشين، الحادي باليوم مؤرختان
هذه إىل يضاف بطيبة. «ماعت» معبد من «آلمون» األكرب والكاهن الوزير استعادها قد
معبد مخزن إىل وردت إنها الكل: عن قيل وقد األوىل، القائمة يف التي تلك املجاميع

الثاني). (رعمسيس آمون» مري رع ماعت «ورس
للوثيقة مطابقة نسخة الجائز من فهي األوىل. القائمة نوع معرفة اآلن ويمكننا
يف كانت التي الغنيمة اللصوص إليه أحرض عندما بطيبة، «ماعت» معبد يف كتبت التي
كان أنه املحتمل ومن التأكيد، وجه عىل تحديده يمكن ال القائمة هذه وتاريخ حيازتهم.
من الثامن اليوم يف «ماعت» معبد إىل غنيمة أول وإحضار اللصوص عىل القبض تاريخ

بعد. عنها سنتكلم التي ١٠٠٥٣ رقم الربدية تاريخ وهو األول، الشهر
كانت إذا فيما نعرف أن إمكاننا يف ليس إنه حتى مخترص الرابعة القائمة وعنوان
السلع مثل أنها أو رع»، ماعت «ورس معبد إىل مبارشة وردت قد فيه ذكرت التي السلع

طيبة. يف «ماعت» بمعبد أوًال مرت الباقية
أمري إىل األول والكاهن الوزير من مكتوبة تعليمات بمثابة فإنها الخامسة القائمة أما

مرسوقة. الربنز من أواٍن بعض إلعادة الحي؛ وكاتب «طيبة»
السادس اليوم الشتاء، فصل من الثاني الشهر بالسنة، أرخ فقد الورقة هذه ظهر أما

كتابة. دون السنة عىل الدال العدد ترك قد الكاتب أن هنا ويالحظ عرش.
الخاصة والنحاسواملالبس والفضة الذهب تسلم اليوم هذا يف فهو: الورقة عنوان أما
ذلك ويتلو «شدمويا»، والتابع «خنسموىس» والكاتب «تحتمس» الكاتب يد عىل بالجنود
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عدد وكذلك النحاس، أو والفضة الذهب من مقدار منهم كل أشخاصأُعطي بأسماء قائمة
بقائمة عالقة أية الحال بطبيعة لها ليس القائمة وهذه ذاك. أو النوع هذا من املالبس من
التي البيوت أصحاب أسماء بني ذكروا قد الجنود هؤالء كل أن ويالحظ اللصوص. أسماء

الورقة. ظهر بقية تشغل
َخ أُرِّ وقد بيوت. بأسماء قائمة فيشمل الورقة ظهر يحتويه الذي األخري املتن أما
عنون: وقد عرش. الثالث اليوم الصيف، فصل من الثالث الشهر عرشة، الثانية بالسنة
«مايونهس» مستعمرة حتى رع» ماعت «من معبد أول من املدينة» «غرب بلدة سجل
هذه وتبتدئ محصن). جدار داخل يف تقع هنا وضعت التي املساحة أن املحتمل (ومن
ذلك عن يشذ ولم واسمه، البيت مالك لقب ذلك بعد ويأتي التابع. «البيت» بالكلمة القائمة
الثالث». و«رعمسيس الثاني» و«رعمسيس األول» «سيتي معبد وهي: أماكن، ثالثة إال
ور»، «حعبي الكاهن سلطة تحت الذي رع»، ماعت «من معبد بيت نجد األول املثال ففي
أي معه يذكر لم الثالث أن حني يف «خعمؤبي» سم الكاهن سلطة تحت كان والثاني
التي األخرى واملباني املسكن عىل تدل هنا معبد» «بيت عبارة أن املحتمل ومن كاهن،

املعبد. مباني من جزءًا تؤلف كانت
التي والنتيجة الجنوب. إىل الشمال من بالرتتيب عدِّدت بيتًا ١٨٢ القائمة وتشمل
بني فيوجد العهد. هذا يف «طيبة» غربي جغرافية ملعرفة ا جدٍّ هامة ذلك من نستخلصها
وبني فقط، بيتًا عرش اثنا الثاني» «رعمسيس ابنه ومعبد الجنازي األول» «سيتي معبد
وبني بيتًا. عرش أربعة فقط يوجد الثالث» «رعمسيس ومعبد الثاني» «رعمسيس معبد
بيت. ومائة وخمسني خمسة من أقل يوجد ال «مايونهس» ومستعمرة «رعمسيس» معبد
تماًما البقعة هذه عن كشف الذي «ونلك» األستاذ يقول العديدة؟ البيوت هذه تقع فأين
الذي الخط المتداد الجنوبية املساحة يف قديمة بيوت عىل تدل إشارات أية يوجد ال أنه
تصل أن بعد األسماء قائمة أن ويقرتح والثالث، الثاني» «رعمسيس معبدي بني يربط
بعثة كشفت حيث املدينة»، «دير نحو وتتجه الغرب نحو بشدة تنحرف «هابو» مدينة
الحل هو هذا أن يف نزاع وال العهد، هذا من املنازل من كبري عدد عن الفرنسية اآلثار
برهانًا الوثيقة هذه من نتخذ أن يمكننا ذلك وعىل البيوت. هذه موقع لتحقيق الصحيح
مقربة عىل أو املدينة» «دير يف محتشًدا السكان معظم كان العرشين األرسة عهد يف أنه عىل
عدد عىل نحكم أن يمكن ال أنه عىل «مايونهس»، هو القديم اسمها كان ذلك وعىل منها،
األشخاص عدد عن معلومات لدينا ليس إذ البيوت، هذه عدد من «طيبة» غربي سكان
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التي املباني يسكنون كانوا الذين األشخاص عدد عن وال بيت، كل يف يسكنون كانوا الذين
من الجانب هذا عىل فقط منزًال ١٨٢ إال يوجد ال كان فإذا املعبد. تخوم من جزءًا تؤلف

متواضًعا. نسبيٍّا كان السكان عدد فإن النهر
مدينة معبد مبارشة تقفو التي وهي الجهة هذه يف البيوت من هامة مجموعة ولدينا
«بورعا»، الغربية» «طيبة وألمري «قاشوتي» الجيش لكاتب التي وهي الثالث». «رعمسيس
الخمسة املوظفون وهؤالء و«أمنخعو»، «آيننخت» املركز ولضابطي «وننفر» الحي ولكاتب
«نسموت» مع (Pap. 10054, VS. PP. 2–4 (راجع ١٠٠٥٤ رقم الورقة يف ذكرهم جاء قد
الخبز، لعمل الحنطة توزيع عند وذلك «آمون»، ملغنية بيت مدير وظيفة يشغل كان الذي
بيوتهم التصاق أن عىل «طيبة»، غربي إدارة يف ا هامٍّ جزءًا يؤلفون كانوا أنهم وواضح
إلدارة الرئييس املركز كان الظن أغلب عىل املعبد هذا أن عىل يدل «هابو» بمدينة مبارشة
التاريخية الوجهة من األسماء هذه مجموعة أهمية وسنرى العهد. هذا يف «طيبة» غربي

ييل. فيما
ذلك يف ملا البيوت هذه أصحاب يحملها كان التي الوظائف نفحص أن هنا وسنحال

كاآلتي: تقسيمها ويمكن فائدة. من
اإلله، والد الكاهن لقب يحملون وسبعة اإلله، خادم لقب يحمل واحد كاهن الكهنة:

عادي). كاهن (أي مطهر كاهن لقب يحملون وأربعون وواحد
وكاتبان جبانة، وكاتب للحي، وكاتب للخزانة، وواحد للجيش، واحد كاتب الكتبة:

نسبتهم. تعني لم كتبة وسبعة املقدسة، للسجالت
ووكيل، ومراقب، مركز، ضابطا واحد، الغربية» «طيبة أمري اإلداريون: املوظفون

الناحية). (أو الحي عىل ومرشف
رجال من وسبعة الرشطة، رؤساء من واثنان طبيب، ذُكر والتجارات: الحرف أصحاب
ورئيس عمال، ورئيس وخازن، مخزن، ورئيس اإلصطبل، رجال من وستة الرشطة،
وثمانية بستانيني، وخمسة البستانيني، رؤساء من واثنان وحارس، وبواب، بوابني،
ومذهب، وصائغ، نحاسني، وتسعة الغسالني، من وستة يد، عمال وستة راعيًا، عرش
صانعي من وثمانية الجعة، صانعي من وأربعة نحالني، وثالثة سماًكا، عرش واثنا
الفخار، صانعي من وثالثة وكيال، املبخرين، من واثنان التابعني، من وثالثة األحذية،

لقب. بدون وواحد األخشاب، قاطعي من واثنان
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«خعمؤبي»، «سم» والكاهن ور» «حعبي الكاهن القائمة هذه إىل نضيف أن ويمكن
التوايل. عىل الثاني» و«رعمسيس األول» «سيتي معبدي عىل يرشفان كانا وقد

األرسة نهاية مرصعند يف االجتماعية األحوال دراسة يف القائمة هذه أهمية يف نزاع وال
املصطنع، «طيبة» غربي سكان بتأليف التنويه يفوتنا أال استعمالها عند ويجب العرشين،
الجنازية باملعابد يختص فيما إال تذكر معامالت كثرة هناك يكن لم أنه يحتمل حيث
«أفنآمون» الكاتب استثنينا إذا يالحظ باألخرية خاص هو ففيما والجبانة، العديدة امللكية
الرباهني مع يتفق وهذا البيوت، هذه مالك بني الجبانة يف عامًال أو موظًفا نجد ال أننا
لهم نظم مسور مكان يف يسكنون كانوا الجبانة عمال أن إظهار إىل تميل التي األخرى

«طيبة». غربي سكان بني مبعثرين يكونوا ولم بخاصة،
«رعمسيس امللك عرص إىل عهدها يرجع الورقة هذه أن عىل األحوال شواهد وتدل

.(Tomb Robberiès p. 86 ff (راجع التقريب وجه عىل عرش» الحادي
يف سليمة الورقة هذه كانت :Pap. B. M, 10053 (Rect) :١٠٠٥٣ رقم الورقة
أثناء يف عطب أصابها وقد سنتيمرتًا، ٤٢ وارتفاعها سنتيمرتًا، ٢١٥ طولها ويبلغ األصل،
١٨٦٠ سنة اشرتاها الذي وهو باإلسكندرية، «هاريس» املسرت بيت يف حدث الذي االنفجار

هابو». «مدينة من بالقرب عليها عثر إنه ويقال: يظهر، ما عىل
قد «هاريس» مس كانت الحظ ولحسن الربيطاني، املتحف اشرتاها ١٨٧٢ عام ويف
بمتن املعروف وهو الورقة وجه عىل الذي املتن متنني: عىل تحتوي الورقة وهذه شفتها،
اآلن وسنتحدث (B. M. 10052 (راجع الورقة ظهر عىل الذي املتن ثم (أ) «أمهرست»16

الورقة. وجه عىل الذي املتن عن
الفرعون عهد من عرشة السابعة بالسنة مؤرخ وهو ا، جدٍّ ظاهرة املتن هذا وطبيعة

الشتاء. فصل من األول، الشهر من الثامن اليوم التاسع». «رعمسيس كارع» «نفر
من كميات أو أشياء بعض يف ترصفهم لصوصعن ثمانية شهادة عىل يحتوي وهو
الشهادات وهذه تُعني، لم مقربة من امللكات» «وادي أو الجميل» «املكان من النحاسرسقت
وبعضموظفني «بورعا»، املسمى «طيبة» غرب أمري ملساعدة كتابة دونت إنها عنها: قيل
طلب عىل بناء شك بال هذا عمل وقد املرسوق، املتاع الستعادة للجبانة تابعني آخرين

.Newberry, Amharest Papyri. p. 29 راجع: 16

317



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

حيث «بطيبة» «ماعت» معبد يف الرجال مع حققا اللذيِْن «آلمون»، األكرب والكاهن الوزير
هناك. إىل سيقوا قد كانوا

التالية: الصيغة فيها جاء شهادة وكل للصوص، شهادات ثمانية عىل يحتوي واملتن
عن مستقلة منهما واحدة كل شهادتان منهم واحد لص من ولدينا فالن.» قاله «ما
قد — لزمالئه خالًفا — أنه يف ظاهر سبب لدينا وليس اسم، فيهما يذكر ولم األخرى،
ألقاب ذوي أشخاص أسماء سلسلة عىل تحتوي قائمة وكل منفصلتني، بشهادتني أدىل
نجد نادرة أحوال ويف «بالدبن»، مقدرة النحاس من بكمية متبوع اسم وكل ا، جدٍّ منوعة
وهكذا. «قب» آنية أو مرآة أو «نو» آنية مثل ذكر قد النحاس من املصنوع اليشء صفة أن
أشياء بعض لدينا فإنه بالنحاس، خاصة أنها عىل تدل القوائم أن من الرغم وعىل

والفضة. والذهب الربنز من
املتن: هذا ترجمة وهاك

فصل من األول الشهر عرشة، السابعة السنة (١) :(P1. XVII) األوىل: الصفحة
األرضني سيد البحري، والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد يف الثامن اليوم الشتاء،
آمون» مري خعمواست «رعمسيس (٢) التيجان رب «رع» بن رع» ستبن كارع «نفر
ملك رع» «آمون والده مثل اآلبدين أبد الحياة معطي (٣) اآللهة ملك رع» «آمون محبوب

«إرشو». سيدة العظيمة و«موت» اآللهة
(٥) الجميل» «املكان رسقوا الذين باللصوص الخاص النحاس شهادات: سجل (٤)
معبد يف «أمنحتب» اآللهة ملك «آلمون» األكرب والكاهن «خعمواست» الوزير معهم وحقق
«بورعا»، األمري يد عىل استعادتها ألجل كتابة وضعت التي وهي (٦) بطيبة «ماعت»
قادت، … ال «ورسخبش» الجبانة (٧) عمال ورئيس و«ننفر»، (الناحية) الحي وكاتب

للجبانة. التابع «خنسموىس» الحمال و(؟)
للجبانة. التابع «حوري» بن Amenua «أمنيوا» اللص شهادة (٨)

دبنًا، ٣٥ زنتها الربنز من «قب» آنية املتوىف، «سني» الكاتب زوج «إنر» املواطنة (٩)
دبنات. عرشة زنتها الربنز من «عا» وآنية

غسيل طست غراب) مدينة (كوم «مرور» بلدة من (؟) «خنسوي» التاجر17 (١٠)
دبنًا. عرشون زنته الربنز من

الجهة. هذه إىل ينسبون الورقة هذه يف ذكروا الذين التجار كل أن هنا يالحظ 17
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النحاس. من دبنًا عرشون (؟) امللك ملقر التابع «باكنخنسو» الكاتب (١١)
األكرب الكاهن إدارة تحت الذي «آمون»، ملعبد التابع «منتنخت» املاعز راعي (١٢)

النحاس. من دبنات عرشة «آلمون»،
النحاس. من دبنات خمسة «آلمون»؛ األكرب للكاهن التابع «إنرك» والبوَّاب العبد (١٣)

دبنات. عرشة «آلمون» الثاني للكاهن التابع «نبان» السماك (١٤)
من «نو» إناء غراب» مدينة «لكوم التابع «سنريي» بن «نسسبك» التاجر (١٥)

النحاس. من دبنًا ثالثون وزنهما الربنز من غسيل وطشت الربنز،
للجبانة. التابع «أمننحت» بن «بنتاور» اللص شهادة (١٦)

وما الربنز، من «قب» إناء «آلمون»، األول للكاهن التابع رع» «مري الكاتب (١٧)
النحاس. من دبنات (؟) خمسة زنته

«آلمون» األول الكاهن إدارة تحت الذي للمعبد، التابع «إِفيآمون» القارب ضابط (١٨)
النحاس. من دبنات عرشة

اإللهية املتعبدة لبيت التابع «بينفر» النجار (١) :(P1. XVII) الثانية: الصفحة
دبنات. عرشة «آلمون»؛

دبنات. عرشة «آمون»؛ ملعبد التابع نوزم» «تحو بن «خنسموىس» النساج (٢)
دبنات. عرشة «آمون»؛ ملعبد التابع «بحيس» النساج (٣)

دبنات. عرشة «آمون»؛ ملعبد التابع نوزم» «تحو النساج (٤)
دبنات. عرشة الفرعون؛ لشونة التابع «سدي» الحارس (٥)

دبنات. عرشة «آمون»؛ ملعبد التابع «ثايأمنميمو» (؟) النساج (٦)
دبنات. عرشة «آلمون»؛ اإللهية للمتعبدة التابع آمون» «قني الراعي (٧)

دبنات. عرشة الجبلني؛ رب «سبك» ملعبد التابع «سننفر» املطايف رجل (٨)
دبنات. خمسة أمنواست»؛ «نخت السماك (٩)

إدارة تحت الذي رع»، ماعت «نب امللك ملحراب التابع «سدي» املطهر الكاهن (١٠)
دبنات. خمسة «حوري»؛ سم الكاهن

للجبانة. التابع «بنتاور» بن مني» «نخت اللص شهادة (١١)
دبنات. خمسة (مرور) الفيومي «بورامنوت» التاجر (١٢)

من دبنًا وعرشون الذهب، من قدات خمسة «سنريي»؛ بن «نسسبك» التاجر (١٣)
النحاس.
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النحاس. من دبنات ثالثة للجبانة؛ التابع إب» «أمنحر النحاس (١٤)
تحت الذي آمون»، مري رع «ورسماعت ملعبد التابع «بأبنخت» األحذية صانع (١٥)

دبنات. ثالثة «آلمون»؛ األكرب الكاهن إدارة
دبنان. آمون»؛ مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع تيخت» «عشا األحذية صانع (١٦)

دبنان. للجبانة؛ التابع مر» «ورسجات العامل (١٧)
واحد. دبن «حوري»؛ العامل زوج للجبانة التابعة «عارف» املواطنة (١٨)

واحد. دبن للجبانة؛ التابعة «تاكريي» املواطنة (١٩)
خمسة «بيسبتي»؛ التاجر يد من «بيخال» التاجر (١) :(P1. XVII) الثالثة: الصفحة

دبنات.
دبنات. خمسة «تبنر»؛ بن ماعت» «حور التاجر (٢)
دبنات. خمسة للجبانة؛ التابع «سننوزم» العامل (٣)

دبنًا. عرشون «آلمون»؛ األكرب للكاهن التابع «بناسونيآمون» املاء حامل (٤)
ستة رع»؛ «نبماعت امللك ملعبد «حوري» سم للكاهن التابع «ونر» الجعة صانع (٥)

دبنات.
دبنات. خمسة غراب؛ مدينة كوم التابع «بايونزم» التاجر (٦)
دبنات. ستة «خنسو»؛ ملعبد التابع «سني» الزيت غايل (٧)
دبنات. ثالثة «آمون»؛ ملعبد التابع «ببس» الزيت غايل (٨)

دبنات. خمسة «آمون»؛ ملعبد التابع «إتانفر» الزيت غايل (٩)
دبنات. سبعة غراب»؛ مدينة «لكوم التابع قني» «عشات التاجر (١٠)

آمون»؛ مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع تب» ريس «بانخت املعبد كاتب (١١)
دبنات. سبعة

دبنات. ثالثة «أمننخت»؛ بن «كيسون» العامل (١٢)
دبنان. للمعبد؛ البيت مدير إدارة تحت الذي للمعبد التابع «أنوا» البستاني (١٣)
دبنات. ثمانية «آلمون»؛ الصيادين عىل املرشف بايويا» «باكام الزيت غايل (١٤)

دبنات. عرشة للجبانة؛ التابع «نحيس» العامل يد من «تامت» املواطنة (١٥)
للجبانة. التابع «بنتاور» بن «أمنحتب» اللص شهادة (١٦)

الذي آمون»، مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع «أفنآمون» القارب ضابط (١٧)
دبنًا. عرشون «آلمون»؛ األكرب الكاهن إدارة تحت
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دبنات. خمسة للجبانة؛ التابع «سننوزم» العامل (١٨)
تحت الذي «نبماعت»، امللك ملعبد التابع «بيخال» والنحاس املطهر الكاهن (١٩)

دبنًا. عرشون (حوري) «سم» الكاهن إدارة
خمسة الفرعون؛ لبيت التابع «بارس» الكاتب (١) :(P1. XVIII) الرابعة: الصفحة

دبنات.
دبنات. خمسة آمون»؛ مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع مويس» «حور الخباز (٢)
الكاهن إدارة تحت الذي آمون»، «معبد لنساجي التابع خنسو» سو «شد الكاتب (٣)

دبنات. عرشة «آلمون»؛ األكرب
دبنات. عرشة «إلفنتني»؛ سيد «خنوم» ملعبد التابع «بكورنر» التاجر (٤)

النحاس من دبنًا ثالثون «تي»؛ تدعى ووالدته «حوري» بن «نسسبك» التاجر (٥)
الذهب. من قدات وستة

«آلمون»؛ األول الكاهن إدارة تحت الذي «آمون»، ملعبد التابع «بنونحاب» النساج (٦)
دبنات. عرشة

دبنات. خمسة «آلمون»؛ األول للكاهن التابع نيآمون» «بناسو السقاء (٧)
دبنات. خمسة «آمون»؛ لشونة التابع «عاشفي» الحارس (٨)

للجبانة. التابع «بنتاور» بن «موىس» اللص شهادة (٩)
عرشون … «آمون» محراب يف يعيش الذي للتاجر التابع ِبنِبن» «محف العبد (١٠)

دبنًا.
وعرشة الذهب من قدات أربعة غراب»؛ «مدينة لكوم التابع «نانجيرتو» التاجر (١١)

النحاس. من دبنات
دبنات. عرشة (طيبة) = «املدينة» سكان من «تاميت» املواطنة (١٢)

«آمون»؛ معبد مأوى يف يسكن والذي «آمون»، ملعبد التابع «ررت» الخازن (١٣)
دبنات. ستة زنتها الربنز من مرآة

النحاس. من دبنات عرشة أخرى؛ فرصة يف وأُعطي (١٤)
من دبنات عرشة «آمون»؛ ملعبد التابع «إري-برت» النساجني عىل املرشف (١٥)

النحاس.
عرشة «بونش»؛ العامل يد من «آلمون» اإللهية املتعبدة بيت (؟) جعة صانع (١٦)

دبنات.
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«آلمون»؛ األول الكاهن إدارة تحت الذي «آمون» ملعبد التابع «بزز» النساج (١٧)
دبنات. خمسة

دبنات. عرشة «آلمون»؛ اإللهية املتعبدة لبيت التابع بعل» «ماهر الخادم (١٨)
األكرب الكاهن إدارة تحت «آمون» ملعبد التابع وشبسينخت» «بمد النساج (١٩)

دبنات. عرشة «آلمون»؛
عرشة آلمون؛ اإللهية املتعبدة لبيت التابع «بنفروي» زوج «تانبي» املواطنة (٢٠)

دبنات.
التابع «ورسحات» بن «بارس» املطهر الكاهن (١) :(P1. XVIII) الخامسة: الصفحة

دبنات. عرشة «آلمون»؛ األول الكاهن إدارة تحت الذي «آمون»، ملعبد
دبنات. سبعة غراب»؛ مدينة «لكوم التابع «بورمنوت» التاجر (٢)

دبنات. خمسة «إنر»؛ آمون مغنية لنساجي التابع يبدمي» «ساو املرشق (٣)
للجبانة. التابع «Amenua «إمنيوا بن «بيسون» اللص شهادة (٤)

النحاس. من دبنًا ثالثون غراب»؛ مدينة «لكوم التابع «نبان» التاجر (٥)
النحاس من «قعحت» آنية «بنتاور» بن «موىس» اللص زوج «ترري» املواطنة (٦)

يدي. يف الذي وهو فضة، يحتوي الذي والصندوق دبنات. عرشة قيمتها؛
دبنات. عرشة وزنه «قعحت»؛ إناء ونحاس «قنيمنو»: النساج (٧)

دبنات. عرشة للجبانة؛ التابع «برحتب» العامل (٨)
دبنات. عرشة «آمون»؛ الكاهن إدارة تحت الذي «آلمون» التابع «تك» العبد (٩)

ثمانية زنتها الربنز من «مح-بق» آنية اللص«بيسون» زوج «تاسنت» املواطنة (١٠)
دبنات.

دبنات. عرشة النوبية؛ للفرقة التابع «بكورنر» الجندي (١١)
تحت آمون» مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع آمون» «منتو القارب ضابط (١٢)

الفضة. من واحد دبن «آلمون»؛ األول الكاهن إدارة
دبنات. خمسة موت»؛ «ونمدي املواطنة يد من «ستخنخت» التاجر (١٣)

فضة. عىل يحتوي صندوق املخزن إىل ووصل الربنز. من «عا» واحدة آنية (١٤)
دبنات. عرشة األول»؛ «آمون لكاهن التابع الغسال زوج «تامي» املواطنة (١٥)
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تحت آمون»، مري رع ماعت «ورس ملعبد التابع «بأَبْنخت» األحذية صانع (١٦)
دبنات. خمسة «آلمون»؛ األول الكاهن إرشاف

للجبانة. التابع «أمنيوا» بن «حوري» اللص شهادة (١٧)
وويل امللكي، للكاتب التابع «أهوتي» السقاء (١) :(P1. XIX) السادسة: الصفحة

النحاس. من دبنًا عرش خمسة «حوي»؛ العهد
«آلمون»؛ األول الكاهن إدارة تحت الذي «آمون» ملعبد التابع (؟) «ثوباو» الغسال (٢)

دبنات. عرشة
دبنات. سبعة املدينة؛ لغرب التابعة Tahenutpethew بثو» «تاحنوت املواطنة (٣)
دبنات. عرشة «خنسو»؛ معبد غالل مخزن يف تسكن التي باوبا» «تنت املواطنة (٤)
دبنات. خمسة «حوي»؛ العهد وويل امللكي للكاتب التابعة نخت» «بنتحت السقاء (٥)

دبنات. عرشة «آلمون»؛ الرابع الكاهن زوج «تمي» املواطنة (٦)
«آلمون»؛ األول للكاهن التابع إْمربُموْت» «آِمْن للكاتب التابع «خنسخعو» الغسال (٧)

دبنات. خمسة
«آلمون»؛ األول الكاهن إدارة تحت الذي «آمون» ملعبد التابع «روتيتي» النساج (٨)

دبنات. عرشة
«آلمون»؛ األول الكاهن إدارة تحت الذي «آمون» ملعبد التابع «تاشس» العبد (٩)

دبنات. عرشة
املسمى «آمون» معبد بكاتب الخاصني للنساجني التابع حب» «بنون املرشف (١٠)

دبنات. عرشة سخر»؛ «بابري
عرشة (أرمنت) «هرمنتس» رب «منتو» ملعبد التابع عا» «أهوتي املطهر الكاهن (١١)

دبنات.
.sic املجموع: (١٢)

للجبانة. التابع «أمنوا» بن «بقن» اللص شهادة (١٣)
للجبانة. التابع «بحمنرت» بن «بينفر» العامل (١٤)
للجبانة. التابع «بحمنرت» بن «بيسون» العامل (١٥)

«عاكاخرب». امللك ملعبد التابع «خنسمحب» املطهر الكاهن (١٦)
البيت. مدير إدارة تحت الذي للمعبد التابع «حوري» بن «بنتاور» الكاتب (١٧)

الكهنة. رئيس إدارة تحت الذي «آمون» ملعبد التابع «بسبت» النساج (١٨)
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عرشة املدينة؛ يعيشيف الذي «قينيمينو» النساج (١) :(P1. XIX) السابعة: الصفحة
دبنات.

دبنات. خمسة للجبانة؛ التابع «بيكروي» بن «إزدنوزم» العامل (٢)
دبنات. خمسة «أنحور»؛ لكاهن التابع «نسآمون» املالح (٣)
دبنات. عرشة «آمون»؛ ملعبد التابع تكر» «زاتي العبد (٤)
دبنات. عرشة النوبية؛ للفرقة التابع «بكورنر» الجندي (٥)

عرش. ستة «آمون»؛ ملعبد التابع «رست» البوق يف والنافخ املطهر الكاهن (٦)
دبنات. عرشة «آمون»؛ لشونة التابع منب» «بنفر الحارس (٧)

دبنات. عرشة الصدق؛ ملكان التابع «أمنرخ» النجار زوجة آمون» «موت املواطنة (٨)
عىل املرشف إدارة تحت الذي «آمون»، غالل ملخزن التابع «سدي» الحارس (٩)

دبنات. عرشة املزدوج؛ الغالل مخزن
دبنات. عرشة «آمون»؛ ملعبد التابع «بحاتيو» الطبيب (١٠)

دبنات. خمسة «كنبن»؛ الحالق (١١)
خمسة. رع»؛ بحتي «من محراب يف يعيش الذي «كنبن» (؟) املقعد (١٢)

للجبانة. التابع «أمنيوا» بن «حوري» اللص سؤال (١٣)
معبد داخل يف الفرعون بيت يف يعيش الذي شبسينخت» «بمدو النساج (١٤)

النحاس. من دبنًا عرش خمسة «محبت»؛
النحاس. من دبنات ستة للجبانة؛ التابع «بحيخات» النحاس (١٥)

«آلمون»؛ األول الكاهن بيت يف (األقرص) «إبت» يف يعيش الذي «باتي»، املالح (١٦)
دبنات. خمسة

كاهن إدارة تحت الذي «أرمنت» رب «منتو» للكاهن التابع «خاري» الغسال (١٧)
دبنات. خمسة «منتو»؛

دبنات، عرشة «نسسبك»؛ التاجر قارب عىل يسكن الذي «ختحيس» التاجر (١٨)
عرشة. «حارشفخعو»؛ للتاجر ودفعت

غراب»؛ مدينة «لكوم التابع «أنري» التاجر (١) :(P1. XIX) الثامنة: الصفحة
دبنات. خمسة

دبنات. خمسة املدينة؛ غربي القاطنة «أنر» املواطنة (٢)
ظاهرها يف — التي القوائم هذه يف األسماء من سلسلة ذكر من الرغم عىل تعليق:
هذا يف مرص تاريخ يف للباحث أنها إال األنظار، تسرتعي ال مملة وهلة ألول تبدو —
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حقائق عن لنا تكشف الفرتة، تلك يف البالد يف االجتماعية القوم حالة يف وبخاصة العرص،
«طيبة» سكان بني شائًعا العرصكان ذلك يف واملعابد املقابر نهب أن أوًال: فنلحظ مدهشة
ال كانوا املقدسة األماكن هذه بنهب يقومون كانوا الذين اللصوص وأن وغريها، الغربية
أم مللوك، أم آللهة، األماكن هذه أكانت سواء أغراضهم، إىل الوصول يف ذمة وال إالٍّ يرعون
الجهة، تلك يف الشعب طبقات كل الجرائم تلك يف معهم اشرتك وقد األغنياء، من ألفراد
والظاهر عليها، واملحافظة األماكن تلك بحراسة مكلفني كانوا الذين الدين رجال وبخاصة
مصنوعة منه املرسوقة األشياء معظم ألن الغنية؛ األماكن من ليس هنا املرسوق املكان أن
جهة من أنه عىل والفضة، الذهب من قليلة أشياء إال يذكر ولم الربنز، أو النحاس من
أو والفضة، الذهب ذكر فيه تخطوا قد اللصوص به اعرتف ما يكون أن يجوز أخرى
أنظار اسرتعت قد املرسوقة الكمية فإن حال أية وعىل قبل، من رسق قد كان الذهب أن
ذلك فعلوا كما الرسقة يف تحقيق بعمل قاموا إنهم حتى «آلمون»، األكرب والكاهن الوزير
القوم. ثراة بعض وقرب «نبخعس»، وزوجه «سبكمساف»، امللك قرب رسق عندما قبل، من
اآلثار لتجار وتباع األيدي، تتناولها كانت املرسوقات أن عىل األحوال شواهد وتدل
بسهم الحالية) غراب مدينة (كوم «مر-ور» تجار رضب وقد عرصنا، يف الحال هي كما

األقرص. تجار مع اآلن الحال هي كما اللصوص، من املرسوقات تلك رشاء يف صائب
بؤس حالة كانت الفرتة هذه يف البالد حالة أن هو املوضوع هذا يف القول وخالصة
يمكنهم حتى املقابر رسقة إىل الغربية» «طيبة سكان دفع مما قبل؛ من ذكرنا كما وفقر،
«رعمسيس معبد بجوار يسكنون كانوا معظمهم أن والظاهر ينهبونه، مما يقتاتوا أن
بني من نرى أن املدهش ومن «آلمون»، األكرب الكاهن إرشاف تحت كان الذي الثاني»،
الكهنة من عظيًما وعدًدا الجنود، بعض املرسوقات تلك إخفاء يف اشرتكوا الذين األفراد
اليد لهم ومكان زمان كل يف الدين رجال أن نرى وهكذا املقدسة، األماكن لهذه الحفظة
للناس، يلقنونها التي التعاليم عىل والخروج عليه، املحافظة كلفوا بما العبث يف الطوىل
إال تحدث ال األشياء تلك مثل أن يف شك وال محاربتها، عىل يحرضونهم الوقت نفس ويف
نهاية يف مرص إليه وصلت ما هو وهذا الفساد، درك أقىص إىل الحكم أداة تصل عندما

بعد. سنرى وكما ذلك، إىل أرشنا كما العرشين األرسة
مقابر من وغريها امللكية املقابر رسقة عن سبق فيما تحدثنا املعابد: أمتعة رسقة
الرسقات أن عىل يدل مما وأثاثها، املعابد أمتعة برسقة خاصة متون بعض ولدينا األفراد،
تحت التي املقابر يف خلسة ترتكب كانت أن بعد الكبرية، املعابد يف علنية أصبحت قد

األرض. جوف
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ونخص املعابد، هذه رسقات عن تحدثنا التي األوراق بعض السلف لنا ترك وقد
B. M. 10053 Verso; & (راجع الربيطاني» «باملتحف محفوظتني وثيقتني منها بالذكر
يف ال ارتكبت رسقات يف تبحثان — قلنا كما — الورقتان وهاتان (Pap. B. M. 1083
فيما بحثناها التي األخرى الوثائق عن مختلف نوع من فهي مقدسة، أماكن يف بل املقابر
سطر٧–١٧) (ص٣ ١٠٠٥٤ رقم الورقة وجه عىل الذي املتن استثنينا إذا هذا سبق.
حوادث سلسلة يف يبحثان ال السالفني املتنني أن ويالحظ محتوياته. يف يشبهها الذي وهو

حدة. عىل بالبحث منهما كالٍّ سنتناول ولذلك موحدة؛

«د» املجموعة

متن الورقة هذه وجه عىل دون الورقة: ظهر ١٠٠٥٣ رقم الربيطاني املتحف ورقة
تحدثنا وقد .Papyrus Harris AA حرف «هاريس» ورقة باسم سنني لعدة يعرف كان
ولكن عطب، أصابها وقد أهمية. ذات الورقة نفس ظهر عىل التي والوثيقة سبق، فيما عنه
وتشمل معظمها، فهم عىل ساعد قد الورقة لهذه «هاريس» مس عملته الذي «الشف»
معناها تحديد فإن األوىل، أسطرها ضاعت قد األوىل الصفحة كانت وملا صحائف. خمس

الصعب. من أصبح
يف ما مكان من الرسقة تعودوا قد كانوا والكهنة «سدي» املعبد كاتب أن والظاهر
كل يف هذا «سدي»، رسقة عن تقرير بكتابة يظهر ما عىل مفتش قام وقد «طيبة». غربي
وثمانني وتسعة الفضة، من دبن ثالثمائة الرسقات هذه مجموع بلغ وقد به، قام تفتيش

الذهب. من دبنًا
الكاتب «سدي» وأن «أمنخعو»، يدعى فرد الرسقات هذه ارتكب الذي أن والظاهر
ويقال: ذلك، للتغايضعن تقاىضثمنًا قد الرسقات هذه عن الكشف عن مسئوًال كان الذي

«آلمون». األكرب الكاهن يد عىل «طيبة» يف جرت قد املحاكمة هذه إن
من الثاني الشهر التاسعة، السنة بتاريخ الوثيقة هذه من الثانية الصفحة وتبتدئ
أن عىل والعرشون) السادس أو الخامس (أو والعرشون الثالث اليوم الفيضان، فصل
بل سبق، بما عالقة لها ليست محتوياتها أن يعني ال الصفحة هذه يف جديد تاريخ وجود
الذي الربهان هو هذا أن «سدي» املعبد كاتب إىل اإلشارات استمرار من يظهر أنه الواقع

املحاكمة. هذه نفس يف قدم
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غربي يف تقع األشياء هذه منها ُرسقت التي األماكن أن عىل األحوال شواهد وتدل
وأن نهب، الذي املكان كان «الرمسيوم» املسمى الثاني» «رعمسيس معبد وأن «طيبة»،
الثمينة، األخشاب رسقة إىل تعدَّت بل والنحاس، والفضة الذهب عىل تقترص لم الرسقة
التاسعة السنة حوايل إىل يرجع الورقة ظهر تاريخ أن ا جدٍّ واملحتمل األبواب. من وبخاصة

عرش». الحادي «رعمسيس عهد يف أي: النهضة عهد من
… (٣) … «بنحيس» … (٢) … (١) األوىل: الصفحة (P1s. XIX–XXI) الرتجمة:
ُوجد وقد املدينة. غربي (٨) … (٧) … (٦) … (٥) … «خنسو» … (٤) «آمون»
رسقة كل دون وقد (؟) رضًرا ارتكبوا قد املعبد (٩) وكهنة «سدي» املعبد كاتب أن
دبنًا وثمانني وتسعة الفضة، من دبن ثالثمائة بلغ وقد له. (١٠) تفتيش كل يف ارتكبها
فحصها التي وهي «بكبتاح»، بن (١٢) «أمنخعو» الكاهن رسقها قد وكان الذهب، من
نصف ذلك (ييل إلعادتها اإلجراءات اتخذت وقد «آلمون»، األكرب الكاهن (١٣) املدينة يف

بيضاء). صحيفة
اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر التاسعة، السنة :(P1. XX) الثانية: الصفحة
بن «نسيآمون» … والعرشون) السادس أو والعرشون الخامس (أو والعرشون الثالث
هنا) فقدت أسطر ثالثة (حوايل … رع» ستبن رع ماعت «ورس … (٢) … «بيخال»
… أنا … (؟) وطحنت وأذبتها (٥) أزلتها وقد … (٤) … (؟) تغطى األربعة (٣) …
الذهب شغلت … (؟) عندما واآلن ابنه، «نبنفر» الشاب الكاهن (٦) وإىل له وسلمتها
املعبد) (اسم آمون» مري رع ماعت «ورس داخل يف معه (٧) أخذني فإنه له، وسلمته
ووضعه (٨) «عاخربرع» الفرعون ملك «كتي» خشب أحرضحامل وقد الظهرية. وقت
ظهري أويل وجعلني مني، وأخذه (؟) عليه كان الذي الذهب أنتزع وجعلني أمامي،
شغله الذي هو وإنه الخزانة. (؟) إىل املؤدية الحجرة (٩) باب خارج بي وأُلقي (؟)
سمعت وقد منها. واحًدا قدتًا يعطني ولم (؟) «بكرشي» بن «أمنخعو» الصائغ مع
للمك الذهب بيت من (١٠) نزعته الذي الذهب كل عن أخربنا له: قالوا وقد شهادته،
كان رجل كل عن وكذلك العظيم، اإلله الثاني) (رعمسيس رع» ستبن رع ماعت «ورس
ماعت «ورس للملك التابع الذهب بيت باب عارضتي (١١) ذهب لينتزع وذهب؛ معك
ومعي الذهب بيت باب عارضتي إىل ذهبت لقد فقال: العظيم. اإلله رع» ستبن رع
مرة وذهبنا بيننا. فيما وقسمناها منها الذهب من دبنني أحرضنا وقد (١٢) رفاقي
دبنني ونزعنا اليومي، الخاصباالحتفال إيادت» «لسدت التابع الشمايل الباب إىل أخرى
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مرة معهم ذهبت أيام بضعة بعد واآلن رفاقي. بني وقسمتها (١٣) منه الذهب من
دبنني منها ونزعنا (املحراب) الرسي» «املحل إىل تحمل التي املحفة وأحرضنا أخرى،
وقد (١٥) السابقة. الطريقة بنفس رفاقي وبني بيني قسمتها وقد (١٤) الذهب من
الباب برباط الخاص وهو أخذته، الذي النحاس عن لتقوله عندك الذي ما له: قالوا
املاشية عىل املرشف مالحظي «إن فقال: «إلفنتني»؟ حجر من املصنوعة للبوابة العلوي
عندما واآلن النحاس. من ونصًفا دبنًا أربعني وأخذنا الباب إىل (١٦) وذهبنا … أتوا قد
النحاس، من دبنات سبعة وأخذ واست»، آمون «نخت التابع أتي نقسمهما واقفني كنا
الكاهن وأخذ النحاس من دبنات ثالثة وأخذ خعو»، «بتاح (١٧) األجنبي أتى وكذلك
فقسمناها النحاس من دبنًا ثالثون لنا وبقي النحاس، من دبن نصف «باحرر» الشاب
كلمتي يف رجعت وإذا صدق، قلته ما كل إن قائًال: ميثاًقا نفسه عىل أخذ وقد (١٨)

كوش).» بالد إىل ينفى (أي النوبيني فرقة إىل فألُرسل اآلن بعد
… وصنعنا (١) مفقودة): ثالثة أو (سطران (P1s. XX–XXI) الثالثة الصفحة
النحاس من … وأخذنا ثانية إليها وذهبنا بيننا، فيما وقسمناها منه، (٢) … وذهبت
«إلفنتني» حجر من املصنوعة البوابة باب إىل ذهبنا أيام ميضبضعة بعد واآلن (٣) …
دبنات ٧ واست» «نخآمون التابع فأخذ (٤) … يف ووضعناها … ٤٠ ١

٢ وأحرضنا
الشاب الكاهن وأخذ النحاس، من دبنات ثالثة «بيخال» األجنبي وأخذ النحاس، من
أخذ وقد النحاس، من دبنًا ثالثون لنا بقي وقد النحاس، من دبن نصف «باحرر»
عىل أوضع فإني بصدق، ليس أقول ما كل كان «إذا الحاكم: باسم ميثاًقا نفسه عىل

خازوق.»
قالوا وقد شهادته. سمعت وقد للمعبد التابع «كر» والبستاني الكاهن سؤال (٦)
ومعك الباب عارضتي عىل كان الذي الذهب هذا ونزعك ذهابك قصة علينا قص له:
«توتي» والصائغ الكاهن مع ذهب قد «سدي» املعبد كاتب إن فقال: (٧) أصحابك
(أي أخذها وقد الذهب، من ونصف قدات وثالثة دبنًا منها ونزعا الباب عارضتي إىل
ثالثة وأحرضنا الباب عارضتي إىل ثانية وذهبنا (٨) «بمينو» الجند ضابط إىل سدي)
«بيسون» والكاهن «توتي» والكاهن «سدي» املعبد كاتب مع وكنا الذهب، من قدات
«سدي»، املعبد كاتب مع الباب عارضتي إىل ثانية وذهبنا (٩) دبنات أربع واملجموع
كرة وذهبنا (١٠) وقسمناها الذهب من قدات خمسة وأحرضنا «نسيآمون» والكاهن
«سدي» املعبد وكاتب «بيخال»، بن «حوري» الكاهن مع الباب عارضتي إىل أخرى
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الذهب من قدات خمسة وأحرضنا (Sic (هكذا الباب عارضتي إىل «نسآمون» والكاهن
املعبد كاتب أتى أيام بضعة بعد واآلن وقسمناها. طيبة يف غلة بها واشرتينا (١١)
الباب عارضتي إىل وذهبوا معه كانوا الذين الرجال، ثالثة معه محًرضا ثانية «سدي»
بعد واآلن وبينه، بيننا وقسمناها الذهب من قدات أربعة معهم فأحرضوا (١٢) ثانية
ذهبنا ذلك وعىل شيئًا، تعطوني لم قائًال معنا «بمينو» رئيسنا تشاجر أيام ميضبضعة
من بدًال وأعطوها الذهب من دبنات خمسة وأحرضنا الباب، عارضتي إىل (١٣) ثانية
صوته، سمع قد كان امللكية السجالت كاتب «ستخموىس» ولكن «بمينو»، وأعطوه ثور،
قدات ثالثة أحرضنا ذلك وعىل األكرب. «آمون» لكاهن ذلك سأبلغ (١٤) قائًال: وهددنا
ثانية ذهبنا أخرى مرة ويف «ستخموىس». امللكية السجالت كاتب وأعطيناها الذهب، من
امللكية السجالت كاتب أعطى الذي الذهب ومجموع الذهب. من ونصًفا قدتا وأعطيناه

الذهب. من ونصف قدات أربعة هو «ستخموىس»
«توتي» والكاهن «حوري» الكاهن ذهب أيام بضعة ميض بعد واآلن (١٦)
قبضنا قد ولكنا الباب، عارضتي من ذهبية قطعة وانتزعا الذهب، بيت ودخال ليًال
«بمينو» وأعطاها مذابة وسلمها Sic فأخذها (١٧) «سدي» للكاتب وسلمناهما عليهما
(أبواب السماء أبواب إىل ذهبا قد «نسآمون» والكاهن «توتي» الكاهن إن فقال: (١٨)

«سدي». الكاتب مع ورسقاه ذهبًا ونزعا فيها النار وأشعال املحاريب)
قدات ثالثة ونزعنا الثالثة، نحن الباب لعارضتي ثانية ذهبنا قال: ثم (١٩)
عارضتي إىل «سدي» الكاتب ذهب أيام بضعة وبعد (٢٠) الثالثة نحن وقسمناها

ورسقاها. الذهب من قدات ثالثة وأحرضا «توتي»، الصائغ مع الباب
بذلك، سمع املدينة أمري أن غري املعبد، باب عارضتي إىل ذهبنا وقال: (٢١)
خاتم ووضع (٢٢) «ونر» إنا يف ووضعها «قب» إناء … وجدوها وقد رجاًال وأرسل
يف بقي اآلخر الذهب ولكن معه، وحملها عليها «ستخموىس» امللكية السجالت كاتب
الذهب. من قدات وثالثة دبنات ثالثة ووجدناه معنا كان ما وأذبنا فأخذناه حوزتنا،

… (٢) … بيننا الباقي وقسمنا … بيننا قسمناها … (١) :(P1. XXI) الرابعة الصفحة
شهادته. وُسمعت «بيسون» الكاهن وأحرض (٥) … كلنا بيننا … (٤) … ذهبنا (٣)
الحاكم بحياة ميثاًقا نفسه عىل فأخذ (٦) … تعمل … التي التهم عن لديك ما له: فقالوا

(النوبيني).» فرقة إىل فألرسل بصدق ليس قلته ما كل كان «إذا قائًال:
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الكاتب أعطاها التي وهي األرز، خشب من األلواح بثالثة الخاصة التهمة (٧)
الثاني» «رعمسيس للملك الفضة من باألرضية الخاصة وهي «ثلنفر»، الكاتب «سدي»

العظيم. اإلله
«رعمسيس امللك بحجرة الخاص األرز من العظيم بالباب الخاصة التهمة (٩)
الجيش كاتب أخذها وقد (١٠) «ثلنفر»، الكاتب أعطاها التي وهي العظيم، اإلله الثاني»

«كاشوتي».
«بيسون»، النجار قطعه الذي وهو «نفرتم»، اإلله بمحراب الخاصة التهمة (١١)

«بمينو». الجنود لضابط األرز من ألواح خمسة فأعطى
النجار قطعه الذي وهو املقدس، «التاسوع» بيت باب بإطار الخاصة التهمة (١٢)
ضابط وأعطياهما (١٣) ألواح أربعة منه صنعنا وقد «نسيآمون»، والنجار «بيسون»

«بمينو». الجنود
رسقه الذي وهو األرز، من املصنوع «موت» محراب بباب خاصة تهمة (١٤)

«بمينو». الجنود ضابط وأعطاه «سدي»، الكاتب
للفرعون الفضية باألرضية الخاصني األرز من األربعة باأللواح خاصة تهمة (١٥)
(١٦) للمواطنة «سدي» الكاتب أعطاها التي وهي العظيم، اإلله الثاني» «رعمسيس
ملزار التابع «أهوتي» النجار أعطاها وقد «حوري»؛ اإلله والد الكاهن زوج «تحرر»

لها. داخليٍّا تابوتًا صنعها وقد الجنازي. (١٧) «حوي»
املوضوع وهو (؟) «كتي» خشب من املصنوع العظيم بالعرش خاصة تهمة (١٨)
الذي وهو به، الخاص (؟) الدقة» «مكانا املسمى املكان يف الثاني» «رعمسيس معبد يف
الردهة. صاحب «أمنحتب» ملعبد التابع «سم» الكاهن (١٩) «سدي» الكاتب أعطاه

التابع العظيم الردهة لتمثال مري خشب من قطع بثالثة خاصة تهمة (٢٠)
«آمون» ملعبد التابع «عنر» الجيش كاتب «سدي» الكاتب أعطاه الذي وهو للمعبد،
الجيش كاتب إليه أرسل ذلك وبعد قطعه. الذي هو «بيسون» النجار وكان (٢١)
محرابًا «سدي» الكاتب وأعطاه األرز، من (٢٢) محرابًا إيلَّ أرسل قائًال: ثانية «عنر»

ذراعان. ارتفاعه
املوضوع وهو «كتي»، خشب من املصنوع العظيم بالعرش خاصة تهمة (٢٣)
والصائغ املعبد لهذا التابعون الثالثة النجارون رسقه الذي وهو (؟) األساس مكان يف

«توتي».
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تهمة (٥) … (٤) … (٣) … (٢) … محل … (١) :(P1. XXI) الخامسة الصفحة
امللكية السجالت كاتب رسقه الذي والخشب و… األرز من املصنوع باملحراب خاصة

بيضاء). الصفحة (بقية ثمنه وتسلم «طيبة» يف باعه وقد «ستخموس»،
اإللهية باملعابد العناية عدم حالة عن لنا يكشف تمزيق من به ما عىل املتن وهذا
حراستها عىل ويقوم بأمرها، معنيٍّا العهد هذا حتى كانت أنها والظاهر بها. والعبث
والفقر البؤس حالة ولكن «فلبور»، ورقة عىل الكالم عند ذكرنا كما خاصون موظفون
والعمال الكهنة نشاهد إذ مفزعة. بصورة البالد يف رست قد الحكم نظام وفساد
عىل كانت التي والنحاس، والفضة الذهب نزع عن يتورعون ال الحرف وأصحاب
نحن الذي املتن يف ذكرنا فقد حاجتهم، لسد ويبيعونها معابدهم وأبواب اآللهة تماثيل
من غلة به واشرتوا املنهوبة، املعادن من أنصبتهم باعوا اللصوص بعض أن بصدده
وأنه كافر، الفقر أن يثبت مثال إىل حاجة يف كنا وإذا رمقهم. بها ليسدوا «طيبة»؛
الذي اإلله تمثال «سدي» الكاتب بيع فإن الجرائم، أفظع ارتكاب إىل الشخص يدفع
أكرب يف األقل عىل البالد حالة أن نجد وهكذا كاٍف، لدليل قطًعا تمزيقه بعد يعبده كان
اليدين مكتوف كان الغربية» «طيبة عمدة وأن الهاوية، نحو تنحدر مرصكانت عواصم
ذلك يف اشرتك وقد الغربية»، «طيبة جبانة يصيب كان الذي النهب أمام العقل مذهول
كاهنًا كان الذي زوجها بمساعدة الجهة تلك أهايل من امرأة إن حتى والنساء، الرجال
تابوتًا لنفسها وصنعتها ألواًحا الثاني» «رعمسيس معبد يف أقدسمكان من انتزعت قد
كان فقد بفن؛ يعمل كان والنحاس والفضة الذهب نزع أن والظاهر فيه. تدفن داخليٍّا
من ومسمع مرأى عىل نجارون به يقوم كان الخشب نزع وكذلك فنيون، صياغ به يقوم
الغنيمة. ويتقاسمون الجريمة يف رشكاءهم كانوا فإنهم غرابة، وال والكتاب، الحراس
أهداها الورقة هذه Papyrus B. M. 10383 :١٠٣٨٣ الربيطاني املتحف ورقة
الربدية األوراق ضمن وطبعت ،Mrs. Burgh بورغ املسرت ١٨٥٦ عام الربيطاني للمتحف
١٩ وعرضها سنتيمرتًا ٨٥ وطولها ،(Select Papyrus. Part, II p. 7) املتحف هذا يف

صفحات. ثالث وتحتوي سنتيمرتًا
اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر الثانية، بالسنة معنونة األوىل والصفحة
ماعت «ورس معبد من رسقت التي والفضة الذهب فحص يوم وهو والعرشون. الخامس
«أمنموىس» الكاهن بلغها قد الرسقات تلك وكانت «هابو»، مدينة معبد أي: آمون» مري رع
نخت» رع ماعت «تب الوزير بدوره الفرعون أمر وقد الفرعوني، املعبد لهذا التابع
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وتحتوي تحقيق. بعمل ليقوما و«ينس»؛ نخت» رع ماعت «من هما: آخرين وموظفني
وهي معينة، تهمة عن «قاشوتي» الجيش كاتب قدمه الذي الربهان عىل األوىل الصفحة
بنوع الرسقة هذه أن غري صحيحة) الرتجمة كانت (إذا آنية حامل من انتزعت فضة رسقة
والعناية الحراسة أمر كان إذا إال الفرعون، تبليغ إىل يدعو ما األهمية من لها ليس خاص
هذا يف مكانة املعابد أعظم كان أنه وبخاصة تشديد، موضع الثالث» «رعمسيس بمعبد

«فلبور». ورقة يف شاهدنا كما العهد
عن فتبحث الثالثة الصفحة أما الرسقة. بكيفية اإلدالء عىل الثانية الصفحة وتحتوي
يف األسطر بعض فقدت قد أنه له يؤسف ومما منازعة، عليها قامت خشب قطعة ملكية

الورقة. ببقية الفضة هذه عالقة تحديد معه تعذر مما الثانية، الصفحة نهاية
الصيف، فصل من الرابع الشهر الثانية، السنة :(P1. XXII) األوىل: الصفحة الرتجمة:
من رسقت التي والفضة، بالذهب الخاص الفحص يوم والعرشون، الخامس اليوم
الكاهن عنها بلغ التي وهي (٢) «آمون» بيت يف آمون» مري رع ماعت «ورس معبد
التعليمات الفرعون أصدر وقد الفرعون. ملعبد التابع «تا» بن «أمنموىس» اإلله) (خادم
خزانة عىل وللمرشف (٣) نخت» رع ماعت «نب والوزير «طيبة» لعمدة بفحصها
البيت وملدير نخت»، رع ماعت «من امللكي الساقي غالل مخزن عىل واملرشف الفرعون
عمل وقد للمعبد، التابع «قاشوتي» الجيش كاتب أُحرض وقد (٤) «ينس» والساقي
قد كانت التي وهي الفضة، من دبنًا وثمانون ستة (زنتها) اآلنية قاعدة عن تحقيق
أعرف ال إنني فقال: الفرعون، ملعبد التابع «Peiseni «بيسيني الكاهن عنها وبلغ رسقت
الخزانة كاتب إن (٦) قال: (؟) للقصة فاستمع هذا؟ يل ينبغي وكيف لها حدث ما
حجرة إىل هذا اآلنية حامل وأخذ أتى األرايض، عىل مرشًفا كان الذي وهو «ستخموىس»،
آباء الكهنة أتى ذلك وبعد وأخذها. منها دبنًا … قطع وقد (٧) املعبد يف التي الوزير
ثانية اآلنية قاعدة وأخذوا للمعبد، التابعون املرتلون والكهنة املطهرون، والكهنة اآللهة،
دبنًا وثالثون ستة والباقي دبنات خمسة املجموع منها. الفضة من دبنًا … وقطعوا
باسم ونقشت وزنها أعيد وقد «بورعا»، إىل عليها املحافظة أمر وكل وقد الفضة، من
الكاهن عني املدينة إىل سيدنا الفرعون جاء وعندما ثانية. مكانها يف ووضعت الفرعون
٢٦ … هذه اإلناء قاعدة بإحضار وأمر املعبد إىل «حوري» وأتى للمعبد. «حوري» سم

فقد). والباقي سطر بقية وجود (يالحظ عليها واستوىل (٣٦ (أو
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وهي النحاس، من دبن واملائة األلف قصة قص وقد (١) :(P1. XXII) الثانية الصفحة
(؟). «ستاو» باب من أحرضت قد كانت التي

… هذا بباب الخاصة النحاس من دبنًا والخمسني املائة قصة قص وقد (٢)
بباب الخاصة النحاس من دبٍن واملائتَْي والعرشين االثنني هذه قصة وقص (٣)

للخزانة. التابعة حجرة) (اسم «سبتري»
بيت بأبواب الخاصة النحاس من دبٍن واأللف املائتني هذه قصة قص وقد (٤)
وقال: الفرعون لبيت حارًسا كان الذي املطهر، الكاهن «بيسون» أحرض وقد الفرعون،
لم أنه من الرغم عىل رئييس وطرد «بنحيس»،18 أتى عندما الفرعون بيت غادرت إني

فقد). (الباقي معيبًا. يَر
تاجر حرض وقد مكانهما. يف السفينة جانبي هذه … (١) :(P1. XXII) الثالثة الصفحة

السارية. عىل وتعرف
«تويتوي». عنها وبلغ فذهب إياها. إعطاءه أبى «قد» األمري أن غري (٢)

(٤) السارية سلم قائًال: «تويتوي» وأرسل الفرعون مع طيبة يف كان الذي (٣)
تحدَّث ذلك وبعد (٥) سيده. الفرعون موافقة دون رفضتسليمه األمري أن غري لتجاري،
األول املروحة حامل الفرعون فأرسل الفرعون، إىل السارية هذه موضوع عن «تويتوي»
(٧) إياها. سأعطيه األمري: فقال السارية، هذه «لتويتوي» التابع التاجر أعِط قائًال:
التحصينات هذه جدار خلف «تويتوي» التاجر هذا حيازة يف موجودة فإنها وتأمل

فقد). (الباقي اليوم هذا يف املعبد لهذا التابعة

«ه» املجموعة

لبعضها وغريها املقابر رسقة عن وثائق أربع من مؤلفة الربدي من أوراق مجموعة ولدينا
هي: الوثائق وهذه عرش» الحادي «رعمسيس عرص إىل عهدها ويرجع ببعض، اتصال

هذه من الثامنة بالصفحة املعروفة وهي «إبوت»، ورقة ظهر عىل التي الجداول (١)
الوثيقة.

J. E. (راجع بعد سنرى كما الفرتة تلك يف البالد سياسة يف خطريًا دوًرا لعب قد هذا و«بنحيس» 18

.(A. Vol. XII p. 257-8
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Liverpool «لفربول» بمتاحف محفوظة وهي ،Pap. Mayer A «A «ماير ورقة (٢)
وأخريًا (٤) الربيطاني، باملتحف ١٠٠٥٢ رقم والورقة (٣) ،Free Public Museums

أيًضا. الربيطاني باملتحف ١٠٤٠٣ رقم الورقة
األوىل لصوص. قائمتي عىل «إبوت» جداول تحتوي (١) األوراق: هذه محتويات

قسمني: تنقسم
جبانة. لصوص يشمل و«الثاني» النفائس، لصوصصناديق يشمل «األول»

Pap. Mayer «ماير» وورقة (٢) فقط. لصوص أسماء عىل تحتوي الثانية: القائمة
يف عنهما نوَّه اللتني باملحاكمتني عالقة لها التي القصرية، الوثائق من خليًطا تعد A
وإدارة الثاني» «رعمسيس مباني أحد من برسقات خاصة إحداهما: التاليتني؛ القائمتني
Mayer, (راجع الجبانة يف منوعة مقابر من برسقات خاصة والثانية: األول»، «سيتي معبد

.(Pap. A & B. pp. 5–10
عهد أقدم لصوص جرائم يف تبحث فإنها ،١٠٠٥٢ رقم الربيطاني املتحف ورقة أما
باملتحف املحفوظة ١٠٤٠٣ رقم الورقة تضيف وأخريًا الغربية. «طيبة» جبانة يف ارتكب
النفائس بصناديق الخاصة املحاكمة يف قدمت التي الرباهني عن أخرى تفاصيل الربيطاني
وسنتحدث الوثائق، هذه بني تجمع التي الروابط هي هذه .«A «ماير ورقة يف ذكرت التي

اإليضاح. ببعض عنها
هو و١٠٤٠٣ ١٠٠٥٢ رقم الربيطاني املتحف ووثيقتا ،«A «ماير ورقة وتاريخ

عرش». الحادي «رعمسيس حكم يف يقع الذي «النهضة»، بعهد املعروف العهد
بقليل. السابق الفرعون عهد قبل أنه فاملحتمل «إبوت»، ورقة جداول أما

بأسماء قائمتني عىل قبل من ذكرنا كما الجداول هذه تحتوي «إبوت»: جداول
لصوص.

لصوص (٢) النفائس، صناديق لصوص (١) وهما: قسمني ينقسم األول والجدول
عرشة التاسعة السنة النهضة، عهد من األوىل السنة يف مؤرخ الجدول وهذا فقط. الجبانة
(Peet, The Great «بيت» يقوله ملا خالًفا وذلك عرش»، الحادي «رعمسيس عهد من

.Tomb Robberies. pp. 129-30)
فكانت األصول أما األصل، من نسخ أنها عنها قيل الورقة يف أمامنا التي والجداول
أمام الغربية» «طيبة أمري «بورعا» وضعها قد كان األوىل ألن مختلفة؛ بصورة مدونة
يرجع بتاريخ أرختا اللتان وهما والثانية ،8 A «ماير» ورقة من األوىل فالصفحة الفرعون،
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ومن نخت». رع ماعت «نب للوزير املوظف نفس أعطاها قد بعد قيما أسابيع سبعة إىل
محرض، بفتح للوزير التعليمات أعطى األوىل القائمة تسلم عندما الفرعون أن املحتمل

األوىل. من أتم جديدة قائمة «بورعا» استحرض ذلك أجل ومن
لصوصمن عرشة أسماء عىل يشتمل األول الجزء جزأين: عىل يحتوي األول والجدول
يشذ ولم الجبانة، لصوص من الثاني الجدول يف تسعة منهم كرر وقد الجبانة، لصوص
املحاكمة يف ذكروا قد العرشة هؤالء من تسعة أن وسنرى «خنسموىس»، املالح اسم إال
يف تبحث التي «A «ماير ورقة يف وكذلك ،١٠٠٥٢ رقم الورقة يف ذكرها سيأتي التي

الجبانة. رسقات
خمسة أسماء عىل يحتوي (8, A, 14–18) األول الجدول هذا من الثاني والجزء
رقم الورقة يف يذكروا لم هؤالء من وأربعة النفائس، صناديق رسقوا الذين من لصوص
ورقة يف — ذكروا ولكنهم النفائس، صناديق برسقة صلة لها ليس التي وهي ،١٠٠٥٢

النفائس. بصناديق الخاصة الفقرات يف الحال بطبيعة — «ماير»
لصوص من ا لصٍّ وثالثني واحد أسماء عىل يحتوي (A. 12 to B 22) الثاني والجدول

قبل. من ذكرنا كما األول، الجدول يف ذكرهم جاء منهم عرشة الجبانة،
عىل يحتوي ألنه جديدة؛ أسماء عليه وأضيف شك بال روجع قد الثاني الجدول وهذا
إضافة مع هذا «خنسموىس» البحار عدا ما األول الجدول يف بالجبانة الخاصة األسماء كل
األجزاء يف عرش ثالثة منهم فيوجد الجدد، والعرشون الواحد األسماء أما جديدة. أسماء

إلخ. … ١٠٠٥٢ رقم والورقة «ماير» ورقة من بالجبانة الخاصة
الشهر النهضة) عرص (من األوىل السنة (١) :(P1. XXII) األول: الجدول الرتجمة:
«رعمسيس عهد من عرشة التاسعة للسنة املقابلة الثاني، اليوم الفيضان، فصل من األول

النفائس. وصناديق الجبانة لصوص سجل من نسخة عرش». الحادي
طيبة غربي أمري الفرعون أمام وضعها التي وهي النفائس، صناديق لصوص (٢)

«بورعا».
جاء (وقد «آمون» معبد لخزانة التابع «خعمواست» بن رشي» «تتي الكاتب (٣)

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة يف ذكره
رقم الورقة يف (ذكر «آمون» ملعبد التابع «بورعا» بن «بربثومؤبي» البوق نافخ (٤)

.(١٠٠٥٢
الورقة يف (ذكر «آمون» ملعبد التابع «بربثومؤبي» بن «تحوتحتب» األول البوَّاب (٥)

.(١٠٠٥٢ رقم
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رقم الورقة يف (ذكر أجنبي وهذا الصدق، ملكان التابع «تونآني» النجار (٦)
.(١٠٠٥٢

يف (ذكر «آمون» (؟) أرض ملساحة التابع آمون» «باوا بن «بيكأمن» البحار (٧)
«ماير»). ورقة ويف ١٠٠٥٢ رقم الورقة
«أمنؤنبنخت». واسمه أخوه (٨)

«حفاو» مدينة يف الذي «بازيمواست»، للتاجر التابع حتيأمون» «سخا العبد (٩)
.(١٠٠٥٢ رقم الورقة يف (ذكر

،١٠٠٥٢ رقم الورقة يف (ذكر املراقب «لخنسو» التابع «بريسخر» الكاهن (١٠)
«ماير»). ورقة يف وكذلك

بلدة يف الذي «آمون»، ملعبد التابع Iuthi «أيوتي» بن «بوخعف» الراعي (١١)
.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير»، ورقة يف (ذكر «أبب»19

يف (ذكر «آمون» ملعبد التابع «تاميس» وأمه «بيونزم» بن «خنسموىس» البحار (١٢)
.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير» ورقة
النفائس. لصوصصناديق (١٣)

«ورس ملعبد التابع (إزيس) «إيس» وأمه «نسيآمون»، بن «بيبكي» الكاتب (١٤)
«ماير»). ورقة يف (ذكر آمون» مري رع ماعت

«ماير»). ورقة يف (ذكر «آمون» ملعبد التابع إنبمس» «باي بن «ثانفر» الكاهن (١٥)
يف (ذكر «برعنخ» صاحب «سبك» لإلله كاهنًا كان الذي «بنحيس»، األجنبي (١٦)

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير»، ورقة
«ماير»). ورقة يف (ذكر «آرمنت» بلدة يف يسكن الذي «بيكآمن» األجنبي (١٧)

«ماير»). ورقة يف (ذكر للمعبد التابع نفر» «إري بن «سبكتخت» النحل مربي (١٨)
النهضة) عرص (من األوىل السنة (١٩) :(8 A. 19 to 8 B 22) الثاني: الجدول
عرشة التاسعة السنة املقابلة والعرشون، الرابع اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر

لصوص. سجل من نسخة عرش) الحادي رعمسيس (عهد
املدينة غرب أمري يد من نخت» رع «نبماعت الوزير أعطى الذي الجبانة (٢٠)

«بورعا». املسمى

«طيبة». من بالقرب أنها يحتمل قرية 19

336



التاسع رعمسيس الفرعون

«بربثو». … «آمون» ملعبد التابع «أمنخعو» البوق نافخ (٢١)
(؟). «لنررنن» التابع «برشي» الطفل (٢٢)

(؟). وأخواه «آمون» ملعبد التابع خنسو» «سدشو البخور محمص (٢٣)
… حديقة يف يعيش الذي «األشمونني» بلدة من حتنخت» «ورس (٢٤)

«آمون». بيت لدير تابًعا كان الذي «باقارانا» األجنبي (٢٥)
يف (ذكر الذهب يف يشتغل الذي «موت»، ملعبد التابع «أفتموت» الصغري العبد (٢٦)

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير» ورقة
«ماير»، يف (ذكر «آمون» بيت ملدير التابع «بورعا» الكيال بن «ونآمون» التابع (٢٧)

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف
ملعبد التابع «قاقا» بن «بوخعف» الكيال (١) :(P1s. XXIII—XXV) الثاني: الجدول

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير»، ورقة يف (ذكر «آمون»
«آمون». ملعبد التابع «بوخعف» الراعي (٢)

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير» ورقة يف (ذكر «نبان» بن «بايس» الراعي (٣)
يف (ذكر «آمون» معبد خزانة ألمني التابع «خعمواست» بن رشي» «تتي الكاتب (٤)

«إبوت»). جداول
يف (ذكر «بورعا» بن متومت» «باعا … Paoemtaumt ومت» «باعامتا الكاتب (٥)

«ماير»). ورقة ويف ،١٠٠٥٢ رقم الورقة
(؟). عرش الرابع فيكون «مينمواست» األجنبي (٦)

الصدق. ملكان التابع «ثوناني» األجنبي (٧)
آمون». «باوا بن «بيكآمن» األجنبي (٨)

كالسابق). (أي رشحه ابن عابنخت» «أمن األجنبي (٩)
«بسيمواست». التاجر خادم حتيآمون» «سخا األجنبي (١٠)

املراقب».20 «لخنسو التابع سخر» «باير الكاهن (١١)
رقم الورقة ويف «ماير» ورقة يف (ذكر «آمون» ملعبد التابع «بكنني» الخادم (١٢)

.(١٠٠٥٢

«خنسو». لإلله لقب 20
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«ماير» ورقة يف (ذكر كارع» «داخرب امللك قرب ملزار التابع «كر» املاء حامل (١٣)
.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف

«ماير»). ورقة يف (ذكر «أفنآمون» الجنود ضابط مع وكان «بيونش». الكاهن (١٤)
«ماير» ورقة يف (ذكر «أفنآمون» الجنود ضابط مع كان الذي «بيخال» البحار (١٥)

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف
«برعنخ». لبلدة «سبك» اإلله كاهن وهو «بينحيس» األجنبي (١٦)

«إبوت»). جداول يف (جاء «بربثومؤبي» بن «تحوتحتب» األول البواب (١٧)
الكامل اسمه «آمون» ملعبد التابع «بتاحمحب» بن «عنخف» الجيش كاتب (١٨)

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير» ورقة يف (ذكر «عنخفآمون»
رقم الورقة يف الذكر كالسابق (أي رشحه ابن «أفنآمون» الجيش كاتب (١٩)

«ماير»). ورقة يف ويجوز ،١٠٠٥٢
«ماير»). ورقة يف (ذكر «آمون» ملعبد التابع «كزر» الخادم (٢٠)

ورقة يف (ذكر «أفنآمون» الجنود لضابط التابع «بنحتمنوت» الجعة صانع (٢١)
.(١٠٠٥٢ رقم الورقة ويف «ماير»،

رقم الورقة ويف «ماير» ورقة يف (ذكر «منتو» ملعبد التابع «عازر» الفالح (٢٢)
.(١٠٠٥٢

سنتيمرتًا، ١٨٠ طولها يبلغ الورقة هذه الربيطاني: باملتحف ١٠٠٥٢ رقم الورقة
،«Mayer «ماير ورقة دون الذي الكاتب بيد الوجهني من كتبت وقد سنتيمرتًا، ٣٦ وعرضها
بعضأجزائها. منها ضاع وقد الظهر. عىل وتسع الوجه عىل صفحات ثماني عىل وتحتوي
الصيف، فصل من الرابع الشهر عرصالنهضة، من األوىل السنة هو فيها تاريخ وأول
اللصوصالذين وهم الكبار، األعداء محاكمة عقدت اليوم هذا يف والعنوان: الخامس، اليوم
واملحكمون (؟) الردهة يف وانتهكوها … ال عملوا عندما العظيم املكان حرمة انتهكوا
نخت» رع «نبماعت أي: Mayer A «ماير» ورقة يف حققوا الذين نفس هم املحققون
الخامس اليوم من املحاكمة استغرقت وقد «بميآمون». ثم و«ينس» نخت» رع و«منماعت
السادس اليومني يف أنه عىل املتن ويدل الصيف. فصل من الرابع الشهر العارشمن اليوم إىل
تظهر الوثيقة وهذه أحيانًا، اآلن يحدث كما اليوم. يف مرتني املحكمة تعقد كانت والسابع
يفهم النظر يدقق عندما اإلنسان ولكن منها، األخري الجزء وبخاصة وهلة، ألول مربكة
يف العصابة رئيس باسم عالقة لها التي الرسقات من مميزتني مجموعتني يف تبحث أنها
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عصابة والثانية «بوخعف» عصابة اسم منهما واحدة عىل وسنطلق املجموعتني. من كل
فإن حال أية وعىل خاصة، بصفة الوثيقة يف واضًحا ليس التمييز هذا أن عىل «أفنآمون».
املتهمني، رضب عن تحدثنا قوائم باملحاكمة، الخاصة التقارير من كغريها الوثيقة، هذه
وكتبوا القضاة استخلصها قد الحقيقة أن يف نزاع وال الكيفية. بهذه منهم بينات وانتزاع
من معلوم هو كما بالحكم ينطق كان عندما الفرعون عليه ليطلع مختًرصا؛ تقريًرا عنها

هذه. من خطًرا أعظم كانت التي الحاالت يف ذلك يفعل كان أنه
ييل: فيما منهما كل عن وسنتحدث جزأين الورقة متن وينقسم

يف حقق وقد الخامس. اليوم القضية هذه وتاريخ «بوخعف»: قضية األول: الجزء
وقد امللكية. املقابر عىل هجومه قصة يقص أن فسئل «بوخعف»، الراعي مع اليوم هذا
وقعت حادثه يقص أخذ بل للمقابر، زيارته ذكر بعدم املوضوع من يهرب أن حاول
الرسقة يف «بوخعف» مع اشرتكوا الذي رجًال عرش االثني بني من أنه والظاهر بعد. فيما
اللصوص علم دون تسللوا قد و«بربثو» خنسو» سو «شد بقيادة كانوا ستة األصلية
يف مؤقتًا مخبأة كانت املتن، يف جاء كما التي، وهي املرسوقة، الفضة ليحرضوا اآلخرين
األمر، هذا عليهم أُخفي الذين أحد وهو «بوخعف» بذلك سمع وقد … «بن» الكاتب مقربة
وانقضوا إخوانهم، به يقوم كان ما يعلموا لم الذين اآلخرين، اللصوص بصحبة فقام
احتيال أن عىل فعًال. تسلموه وقد الغنيمة، من نصيبهم يعطوهم أن إليهم وطلبوا عليهم،
يقص أن ثانية إليه طلبت التي املحكمة يخدع لم الحقيقة رسد من للهروب «بوخعت»
بزيارته بعدها أدىل أخرى مرة ُجلد يعرتف لم وملا املقابر، عىل األوىل األصلية حملته عليها
محاورة حدثت قد وهنا قبل، من مفتوحة وجدها أنه اعرتف وقد «حربزت»، امللكة ملقربة
ما عىل تجده الذي «نسأمنؤبي»، الجبانة كاتب وبني بينه اعرتافه خالل شيقة قصرية
لسوء أنها غري لالدعاء، رسمي غري مستشار بمثابة يعمل املحاكمة كل خالل يف يظهر

النقطة. هذه عند الورقة يف لعطب كاملة توجد لم الحظ
اسمها عىل عثر التي «حمرزت»، امللكية باألم موحدة أنها فيجوز «حربزت» امللكة أما
،(L. D. III 218 b: & Guathier. R. III p. 174) «البخيت» دير يف رميل حجر قطعة عىل
امللكية األم والد يحمله االسم لنفس أخرى صورة أنه ويجوز لذلك مماثل اسم ولدينا

امللكات. مقابر يف ٥١ رقم املقربة يف دفنت التي «إزيس»،
رجًال عرش االثني أسماء عىل تحتوي األوىل قائمتني: «بوخعف» لنا يقدم ذلك وبعد
املرسوقة األشياء لهم باع الذين الرجال بأسماء الثانية والقائمة املقربة، يف معه كانوا الذين

والفضة. الذهب من ومعظمها
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سو «شد األول الشاهد وصف وفيها «تحقيق»، بكلمة الثالثة الصفحة عنونت وقد
بنصيبه ليطالب ذهابه عند إال «بوخعف» فيها يشرتك لم التي األوىل، القرب زيارة خنسو»
من أُخذ إنه الحادث: هذا نفس عن قال فقد «بربثو»، وهو الثاني الشاهد أما الغنيمة. يف
— «بن» الكاتب قرب يف كانت التي األشياء إلحضار ليذهبوا آخرين؛ رجال بوساطة بيته
«بربثو» أكد وقد «أمنخعو»، هو معه حقق الذي التايل والشخص ضاعت). االسم (بقية
آخر وكانت — مرات عدة رضب أن وبعد ضغائن، من بينهما ملا وذلك زوًرا، اتهمه قد أنه
األطوار يف اسمه يظهر لم ذلك وعىل سبيله، وأخيل قصته قبلت األوىل بعد فيها رضب مرة
يدعى عبد ذلك ييل الذي والشاهد .Mayer A ماير ورقة يف سجلت التي للمحاكمة األخرية
«نسآمون» من الفضة عىل حصل قد «بوخعف» أن أكد وقد «بوخعف». ملك «دجاي»
بيت يف الغنيمة تقسيم عند حارضين كانوا رجال بأسماء قائمة قدم ولكنه ورشكائه،
ويدل السادس، اليوم يف ثانية معه التحقيق عند أخرى أسماء إليها أضاف وقد «بربثو»،
الورقة. يف يسجلوا لم أنهم غري الرجال، هؤالء بعض ضد معينة اتهامات وجه قد أنه عىل
حارق سئل اللصوص، مع التحقيق أيام من الثاني اليوم وهو السادس اليوم ويف
«كوم لبلدة التابع «بينفري» وهو العصابة إىل واحًدا اسًما أضاف وقد «نسآمون» البخور
لم وزمالؤه هو بأنه املحكمة يقنع أن األمر أول يف حاول وقد (مر-ور) غراب» مدينة
كذلك اعرتف أخرى كرة جلد عندما ولكنه الفضة، من أواٍن بعض إال القرب من يرسقوا
السالفة. الجرائم أبشع من جريمة وهي الجسم، من الفضة من املصنوع الكفن أخذ بأنه
الرسقات بأن يعرتف يجعاله أن التحقيق يف حارضين كانا اللذان الجبانة كاتبا حاول وقد
الفضة كل بأن تأكيده عىل أرصَّ أنه غري مقابر، بثالث خاصة كانت ذكرها التي املنوَّعة،

واحدة. مقربة من كانت
قد لص زوج نزاع بال وهي امرأة، محاكمة وسط يف أننا نجد السادسة الصفحة ويف
الصفحة نهاية يف التي املفقودة األسطر يف كانت اعرتافاتها بداية أن بد وال فقد، أو مات
رده عىل أجربت وقد زوجها، نصيب منها أخذت قد غنيمة قسمة تصف وهي السابقة.
املسجونني من أربعة أن نجد ذلك بعد أيام. بضعة بعد اللصوصاآلخرين من لرجلني ثانية
البخور حارق ينادي ثم زميله، منهم واحد كل يتهم أن ألجل أحرضوا قد اثنني وزوجتي
«بور الجبانة عامل عليه عرضه الذي األصيل العرض ويصف «نسيآمون»، املبخر) (أو
املقربة إىل يرشدهم أخرى وبعبارة الخبز. بعض يف ولزمالئه له نصيب بمثابة يختف»
الصفحة يف ذكر الذي «بور»، شك بال هو الرجل وهذا مأمن. يف وهم رسقتها يمكنهم التي

«حربزت». امللكية قرب إىل أرشد الذي وهو األوىل
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النقطة هذه وعند محب»، «موت بن «أمنخعو» عىل «بنفرحاو» شهد السابع اليوم ويف
وقد بصددها، نحن التي األوىل القصة إىل الكالم بعدها يرجع أخرى قصة تأتي الورقة يف
فنجد الورقة) من عرشة الثالثة (الصفحة مساء السابع اليوم نفس يف التحقيق صار
حقق وكذلك الفضة. من دبنني أعطاه قد «بوخعف» إن يقال: الذي «بكنني» مع التحقيق
وقد تويف، قد يظهر ما عىل كان الذي زوجها من بدًال «بورعا» زوج مويا» «موت مع
زوج مويا» «موت مع حقق وكذلك «بوخعف»، قدمها التي اللصوص قائمة يف ذكره جاء

«نسآمون». الكاتب
يذكرها التي والحادثة «بنختمؤبي». السماك مع حقق املساء: جلسة الثامن. اليوم
جاء التي الحادثة أنها يجوز بل «أفنمنتو» برسقة وال «بوخعف» برسقة عالقة لها ليس
يمكننا وال (B. M. 10054 ro. 3, 1–5) الربيطاني باملتحف ١٠٠٥٤ رقم الورقة يف ذكرها
إال (Mayer. A. 5, 9) «ماير» ورقة يف وكذلك هنا، حوكم أجله من الذي السبب نذكر أن
الرشطة رجال شباك فإن رسقة، عن الكشف عند أنه هو املحاكمات هذه من املفهوم أن
أن يظن أو عرفوا الذين من كان األحبولة يف يقع إنسان وكل واسع، نطاق يف تطرح كانت

اللصوص. أو بالرسقات ما عالقة لهم
بأشكال صلة لهم أشخاص مع تحقيقات بعض يف ينحرص الوثيقة من يتبقى وما
تحليًال تحليلها يف للميض داعي ال ولذلك بال؛ ذات ليست أنها غري املوضوع، يف منوعة
بن «حوري» الجيش بكاتب الخاصة وهي الذكر تستحق واحدة حقيقة ولدينا مستوفيًا.
املقابر دخل قد والده ألن للمحاكمة؛ أُحرض الذي وهو «تحوت» ملكان التابع «أفنآمون»
هذه يف النفائس صناديق إىل الوحيدة اإلشارة هي وهذه النفائس. صناديق منها ورسق
باملقابر. عالقة لها ألن عرًضا؛ جاءت قد «أفنآمون» إىل املوجهة التهمة أن والواقع الورقة.
بالتحقيق بدأت وقد السابع، اليوم يف املحاكمة هذه كل حدثت «أفنآمون»: قضية
و«أهومح» هو املقابر عىل هجومه يقصقصة املحققون جعله الذي «أفنمنتو» الخازن مع
بأسماء يدليا أن استطاعتهما يف «نسآمون» والبحار «كربعل» أن ذكر وقد و«أفنآمون»،
الورقة؛ من السابق بالجزء ما عالقة لها ليس حادثة هنا ولدينا كلهم. هناك كانوا الذين

سابقيهم. عن كلية يختلفون فيها ذكروا الذين اللصوص ألن
بعض يف كان أنه األمر بادئ اعرتف الذي وهو آمون»، «سخاحاتي هو التايل والشاهد
عىل كان (الذي و«أفنآمون» «بأهومح» عالقته يفرس ثم «جبلني»، بلدة من بالقرب املقابر
واهيًا كان العذر هذا أن بَيَْد عرًضا، جاءت عالقة بأنها عليه) القبض يف السبب يظن ما
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«الجبلني» غرب مقابر يف كان بأنه اعرتف ثانية مرة الجلد بعد ولكنه املحكمة. نظر يف ا جدٍّ
ا. جدٍّ صعبًا كان السارق تعيني من التحقق ولكن «طيبة»، غربي ومقابر

و«بيكآمن»، و«بنتاور» «ثوناتي» وهم السابق، بعد أتوا الذين الثالثة اللصوص أما
براءتهم. عن دافعوا فقد

فعًال وكان به يؤتى أن «أفنمنتو» اقرتح الذين الرجال أحد «نسآمون» البحار وكان
تدون. لم ترصيحاته فإن حال أية وعىل «أفنآمون». خدمة يف

واضحة، أهمية له به أدىل وما الصغري، «بيخال» يدعى فرد مع التحقيق كذلك ولدينا
عدم اشرتيا كاهنني يد يف مقربة من مرسوًقا مومية صندوق رأى قد والده أن يقص فإنه

هدية. له قدم بقميص بالرس إباحته
فضة رسقة يف اتهم قد زوجها وكان «كر» زوج «إزيس» مع التحقيق ذكر يجيء ثم
إليها ُطلب وقد عبًدا، برشائها النعمة آثار عليها بدت قد املرأة وهذه العظيمة. املقابر من

«بينخ». املسمى امها خدَّ أحد عليها شهد وقد ثروتها، مصدر توضح أن
بهذه مبارشة غري أو مبارشة عالقة لهم أشخاص مع تحقيق الجزء هذا وباقي

الرتجمة. يف ذلك وسيأتي القضية،
األوىل السنة (١) :(P1. XXV) األوىل: الصفحة (Plates XXV–XXXV) الرتجمة:
أُجري اليوم هذا يف الخامس، اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر النهضة، عرص من
وذلك العظيمة، املقابر حرمة انتهكوا الذين اللصوص وهم الكبار األعداء مع التحقيق
والوزير (طيبة) املدينة حاكم يد عىل (؟) الردهة21 يف (٣) حرمتها وانتهكوا … قاموا عندما
«منماعت الغالل مخزن عىل واملرشف الفرعون، خزانة عىل واملرشف نخت» رع «نبماعت
مدير الفرعون؛ مروحة وحامل «ينس»، (٥) الفرعون وساقي البيت، ومدير نخت»، رع

الفرعون. كاتب «بميآمون» امللكي والساقي البيت،
عندما الوزير: له فقال «بوخعف»، املسمى «آمون» معبد أُحرضراعي تحقيق: (٦)
ووضعك وأحرضك اإلله، عليك وقبض (٧) فيه مشغوًال كنت الذي العمل ذلك تزاول كنت
فقال: العظيمة. املقابر يف (٨) معك كانوا الذين الرجال كل عن إذن خربني الفرعون، يد يف
الذي املكان إىل (٩) «نسموت» املواطنة أتت وقد «آمون»، ملعبد تابع فالح فإني عني أما

املحكمة. ردهة 21
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خبز، مقابل بيعه يمكن بعضيشء عىل عثروا قد الرجال بعض «إن يل: وقالت فيه كنت
النافخ وجدت وقد كلمتني. وهكذا معهم.» منه تأكل (١٠) أن يمكنك حتى نذهب فدعنا
وحارق طيبة) (أي املدينة ألمري التابع نخت» «ورسحات واألجنبي (١١) «بربثو» البوق يف
(١٢) «آمون» ملعبد التابع «نسيآمون» البخور وحارق خنسو» سو «شد (املبخر) البخور
ملائدة التابع املغني ابن و«أمنخعو» «آمون» ملعبد التابع «عنخفنخنسو» البخور وحارق
(١٣) الفضة من دبنات عرشة منهم واحد كل من جمع وقد ستة. واملجموع «حوري».
(١٤) فقال بالعصا معه حقق وقد الفضة. من دبنًا ستني املجموع فيكون إياي وأعطوها
(١٥) الفاخرة العظيمة املقابر ملهاجمة ذهابك قصقصة الوزير: له فقال سأتحدث. قف
فقالوا (١٦) «حربزت» امللكة مقربة عىل دلني الذي هو الجبانة عمال أحد «بور» إن فقال:
مفتوًحا كان أنه وجدت لقد فقال: وجدته؟ حالٍة أية عىل إليه ذهبت الذي القرب إن له:
قل الوزير: له فقال سأخربكم. قف قال: وعندئٍذ ثانية، بالعصا معه فحقق فعًال. (١٧)
الذهب من وكفنًا الفضة من املصنوع الداخيل التابوت أخذت لقد فقال: (١٨) فعلته ما
له فقال بيننا؛ فيما وقسمناهما وكرسناهما (١٩) معي كانوا الذين والرجال أنا والفضة
واحد وجاء ماعز، حظرية من ماعز جلد ورسقت ذهبت إذا «نسأمنمؤبي»: الجبانة كاتب
سواء فقال: أيًضا؟ عيلَّ يقع كما عليه يقع العقاب أجعل حتى عنه أخرب فهال يتبعني آخر
عصابة يف معه … عرشة يف … (٢٢) … عصابة يف أو (؟) وحدي أنا … العقاب؟ أكان

فقد). (الباقي (٢٣) أخرى
يف النافخ (١) يأتي: ما تجد (١٢–١٥) من األسطر يسار عىل ب): (أ الصفحة

«بربثو». البوق
خلسو». سو «شد (٢)

«نسآمون». (٣)
«عنخفنخنسو». (٤)

القربان. ملائدة التابع املغني ابن «أمنخنعو» (٥)
أعطاهم الذين الرجال بأسماء قائمة (١) :(P1. XXV–XVI) الثانية: الصفحة

معه. كانت التي اللصوص عصابة يف كانوا إنهم قائًال: «بوخعف»
«حورمني». بن «بوريختف» العامل (٢)
«نسآمون». املقدسة السجالت كاتب (٣)
خنسو». سو «شد البخور حارق (٤)
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باي». «ثاي املسمى «نسآمون» البخور حارق (٥)
«حوري». املسمى القربان ملائدة التابع املغني ابن «أمنخعو» (٦)

«عنخفنخنسو». البخور حارق (٧)
محب». «موت بن «أمنخعو» الصغري العبد (٨)

وهو «آلمون»، الصيادين عىل املرشف كنف يف الذي نخت» «ورسحات األجنبي (٩)
«املدينة». أمري خدمة يف

«آمون». ملعبد التابع «بورعا» البحار (١٠)
«آمون». ملعبد التابع «قاقا» بن «بورعا» القياس (١١)

ومت». متا «باعا القياس (١٢)

«بربثو». البوق يف النافخ (١٣)
عليهم. اعرتف وقد القرب، يف معي كانوا رجًال. عرش ثالثة املجموع (١٤)
معي. كان رجل هناك كان إذا الحاكم، وبحياة اإلله بحياة وقال: (١٥)

عقابه. عيلَّ فليقع أخفيته وقد (١٦)
النقود) (أي الثمني املعدن هذا من «بوخعف» الراعي نصيب يوجد أين عن أما (١٧)

فقال:
الفضة. من دبنني «آمون» ملعبد التابع «بكنني» الخادم (أخذ) (١٨)

الفضة من واحًدا دبنًا أخذ «أخنمنو» «آمون» املعبد حقول عىل واملرشف (١٩)
أرض. من بدًال الذهب من قدات وخمسة

الفضة. من دبنني محب» «موت بن «أمنخعو» ذلك عن فضًال أعطاه وقد (٢٠)
ثورين. «بوخعف» الراعي وأعطاه (٢١)

من بدًال دبنني (أخذ) «آمون» ملعبد التابع «رست» املسمى «أمنحتب» والكاتب (٢٢)
شعري. حقائب عرش ومقابل النحاس، من دبنًا أربعني مقابل أرض،

وستني (٢٤) الفضة من دبنني «دخاي». العبد ثمن مقابل «شدبج» الخادم (٢٣)
و(٢٥) فضة منها بدًال أخذت التي وهي الحنطة، من حقيبة وثالثني النحاس، من دبنًا
أذرع، أربع عرضه الذي الجميل القبيل الوجه نسيج من «روز» مالبس … عرش ستة

امللون. النسيج من «دايو» ورداءان
الذهب. من قدات خمسة إري» «تاي بن «خنسموىس» السايس (٢٦)
الذهب. من قدات خمسة (؟) الربج يف عاش الذي الذهب صانع (٢٧)
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الذهب. من قدات خمسة «بيبكني» خادم نسآمون (٢٨)
الذهب. من دبنات خمس «بينحيس» زوج «نسموت» (٢٩)

قال: العارش، اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر يف آخر: تحقيق (٣٠)
.٤ املجموع … و٢ … ٢ «خنسمحب» وزاي للقارب البحارة ضابط إن (٣١)

فضة. … (؟) «ببس» بن «نسآمون» الزيت غايل (٣٢)
الفضة. من … عا» «حابي النحل مربي (٣٣)

… «آمون» … ال (٣٤)
تماًما.) فقدت التالية (األسطر

األسطر يسار عىل صغري بخط كتب يأتي (ما :(P1. XXVI) (١) الثانية: الصفحة
الثانية). الصفحة من األوىل القليلة

ملعبد التابع «بنمنتنخت» البخور لحارق الفضة من دبنات خمسة أعطيت وقال:
الشهد. من هنات عرشة (٢) من بدًال «آمون»

«آلمون» األكرب الكاهن خادم «إيرسو» الفضة من قدات ثالثة وأعطيت وقال: (٣)
الفضة من قدات خمسة محب» «موت بن «أمنخعو» الصغري اللصالعبد أعطى وقال: (٤)
إىل أخذناها وقد الخمر، من … من بدًال «آمون» بيت مدير كاتب «عاشفتمواست» (٥)

ورشبناها. الشهد من هنني عليها ووضعنا الفالحني عىل املرشف بيت
أن يمكننا حتى خنسو» سو «شد اللص البخور حارق بإحضار مر وقال: (٧)
وقاال (٩) ليؤيده البخور حارق أحرض وقد حدته، عىل كل الفضة موضوع عن نخربكم
لحارق الفضة من قدات وخمسة واحًدا دبنًا (١٠) أعطى «أمنخعو» اللص إن سويٍّا:
البخور حارق قال واآلن الشهد، من واحد «مزكت» مكيال مقابل يف نخت» «بنمنت البخور
«أمنخعو» اللص وإن الشهد، من آخر «مزكت» مكيال أُعطي قد (١٢) نخت» «بنمنت
من دبنات ثالثة املجموع فيكون مقابلها. يف الفضة من قدات وخمسة واحًدا دبنًا أعطاه
التابع «إفنموت» الذهب صانع الفضة من قدات وخمسة دبنًا أعطيت وقال: (١٤) الفضة

«موت». ملعبد
سو «شد البخور بحارق أُتي تحقيق: (١) :(P1. XXVI–XXVII) الثالثة: الصفحة
يف معك كانوا رجال بعض عن أخربني الوزير: له وقال «آمون»، ملعبد التابع خنسو»
«أمنخعو» ليًال فيه نائًما كنت الذي املكان إىل فأتى بيتي يف نائًما كنت فقال: (٢) املقابر
يف والنافخ (٣) نخت» «ورسحات واألجنبي «حوري»، القربان ملائدة التابع املغني ابن
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اخرج يل: وقالوا باي»، «ثاي يدعى الذي «نسيآمون»، البخور وحارق «بربثو» البوق
املقربة وفتحنا معهم فأخذوني ونأكلها، الخبز من (؟) الصفقة هذه لنحرض ذاهبون إنا
معنا وأحرضناه سلة يف ووضعناه (٦) فكرسناه والفضة الذهب من كفنًا … منها وأخذنا
ملائدة التابع املغني ابن «أمنخعو» جزأين (٧) وأعطينا أجزاء ستة وجعلناه وقسمناه،
أيًضا، منا أربعة أجزاء أربعة وأعطى عليه، دلنا الذي هو إنه قال: ألنه «حوري»؛ القربان
يف النافخ زوج «نسموت» املواطنة بيت يف هناك ملقى به يزنون كانوا الذي والحجر
«بربثو» زوج وهي هذه «موتمويا» أخت إن تأمل؛ واآلن هذا. يومنا إىل «بربثو» البوق
ليحرضوا ذهبوا لقد له: وقالت «بوخعف»، فيه كان الذي املكان إىل ذهبت قد (١٠)
«نسآمون»، املقدسة السجالت كاتب مع «بوخعف» الراعي حرض(١١) ذلك وعىل الفضة،
و«أمنخعو» «قاقا» بن ومت» «باعامتا (١٢) والقياس «بورعا» والبحار «بورعا» والقياس
(١٣) بيت من الحجر من املصنوع الوزن أحرضوا وقد ستة، املجموع محب» «موت بن
لهم: والدي قال (١٤) واآلن ورسقوها. األربعة أنصبتنا وأخذوا «بربثو»، زوج «نسموت»
ومع نصيبه، لتسلب أتيت فإنك الصبي رقبة عىل وضعته الذي … الخاصب الحبل عن أما
أيها أنت له: قال (١٦) محب» «موت بن «أمنخعو» ولكن غًدا. به سيلحق عقابه فإن ذلك
فمن (١٧) املاء يف وألقيت ُقتلت إذا تعسة، تكون شيخوخته ليت الفاني، الشيخ الرجل
الوزير: له فقال سأعرتف، قف فقال: والفلقة بالعصا معه حقق وقد عنك، سيبحث الذي
(أي الرجل هذا أعطاه ما هو رجل لكل الفضة من دبنات عرشة إن قولك: كذبًا كان لقد
بعضاليشء منا رجل لكل بقي لقد فقال: يشء. لك يبَق لم وإنه (١٩) ورشكاؤه بوخعف)
سلة أنه سمعت لقد فقال: أخرى. مرة بالعصا (٢٠) معه فحقق وأنفقناه، به فاتجرنا

حتب».22 «تحوت األول البواب حوزة يف كانت الجبانة من بالذهب مملوءة
اليمني فحلف «آمون»، ملعبد التابع «بربثو» البوق نافخ أحرض وقد تحقيق: (٢٢)
الوزير: له فقال «كوش». بالد إىل وأرسل فألمزق كذبًا (٢٣) قلت إذا قائًال: بالحاكم
هناك. العظيم بالتخريب قمتم عندما العظيمة املقابر ملهاجمة ذهابك قصة عن حدثني
ابنه أتى «حوري» القربان ملائدة التابع املغني بيت يف جالًسا كنت عندما (٢٥) فقال:
وحارق خنسو» سو «شو البخور وحارق (٢٦) نخت» «ورسحات وأحرضمعه «أمنخعو»

تلعب وبالطبع والكنوز، املقابر رسقات عن أيامنا يف عنها نسمع التي الشائعات نفس هي هذه 22

السائر. املثل يقول كما قبة» الحبة «وتصبح ذلك يف دورها املتناهية املبالغة
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التي األشياء (٢٧) لنسلب سنذهب اخرج يل: فقالوا أربعة. املجموع: «نسآمون». البخور
(٢٨) والفضة الذهب من الكفن هذا وأحرضنا … مع فأخذوني … «بن» الكاتب مقربة يف

الصفحة). نهاية يف مفقودة أسطر (بعض … ونحن وكرسناه …
شيئًا أَر لم فقال: سأعرتف. قف (١) :(P1s. XXVII-XXVIII) الرابعة: الصفحة
وساقي الغالل، شونة عىل واملرشف الفرعون، خزانة عىل املرشف من كل له فقال آخر.
لقد فقال: القرب. إىل تذهب لم كنت إذا فيما خربني (٢) نخت»: رع عت «منما الفرعون
رجل كل عن خربني له: فقالوا (٣) بالضبط عنهم قلت الذين الرجال مع هناك كنت
أره لم أني غري تاوي» «بننسوت الجزار عن سمعت لقد فقال: رأيته. أو عنه سمعت
البواب حوزة يف كانت (؟) سلة أن سمعت لقد فقال: بالعصا. أخرى كرة فامتحن بعيني،

بالجبانة. الخاص بالذهب مملوءة حتب» «تحوت (٥) األول
الوزير: له فقال «آمون». ملعبد التابع «أمنخعو» البوق أحرضنافخ ثم تحقيق: (٦)
العظيم القرب هذا هاجمتما عندما خنسو»، سو «شد البخور حارق مع (٧) ذهابك قصة ما
بعيد هذا إن فقال: دخلوه، قد اللصوص كان أن بعد (٨) الفضة هذه منه وأحرضتما
إنك له: وقلت معه، تشاجرت لقد عدوي. البوق يف النافخ (٩) هذا «بربثو» إن عني.23
إذا يل: فقال الجبانة. يف ارتكبتها التي الرسقة هذه بسبب (١٠) باملوت عليك سيحكم
ويديه قدميه عىل بالعصا فامتحن (١١) إيلَّ. تحدَّث وهكذا معي، فسآخذك للموت ذهبت
الغليظة بالعصا وامتحن عنه، ألخربت (١٢) رأيت قد كنت ولو قط. إنسان أي أر لم فقال:
مرة معه فحقق عنه، ألخربت رأيت قد كنت ولو قط شيئًا (١٣) أَر لم فقال: وبالفلقة
(١٤) الرسقة من بريئًا وُوجد العارش، اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر يف أخرى

سبيله. وأُخيل
الراعي خدمة يف كان الذي «شدبج»، الخادم عبد أحرض«دجاي» ثم تحقيق: (١٥)
كانوا الذين الرجال ومع سيدك «بوخعف» مع ذهابك قصة ما له: فقالوا (١٦) «بوخعف»
وجدها لقد الفضة! من بكمية الخاص املوضوع هذا وما أرها. (٥) لم إني فقال: معه؟
فقال: بالعصا فامتحن معه. كانوا الذين واللصوص «نسآمون» البخور مطلق حيازة يف
… الفالحني عىل املرشف (١٩) كان الذي «أخنمنو» هناك كان فقال: سأعرتف. فليكن.

الحديثة. مرص يف اآلن حتى مستعمًال يزال ال وهو عني»، الرش «بعد التعبري هذا يقصد 23
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الحارس (بزازا) (٢٠) والراعي «بوخعف» أخو «بايس» الراعي محيت) كلمات (بعض
الفضة يقسمون كانوا لقد وقال: (٢١) «آمون» ملعبد التابع «أهاوتي» الحرس لخزانة (؟)

«بربثو». البوق نافخ بيت يف
معه وحقق ثانية به أُتي وقد السادس، اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر (٢٢)
بالد إىل بإرساله عوقب وإال الكذب يتكلم بأال بالحاكم الحلف إليه طلب وقد آخر، يوًما
الطريق، عىل دللتنا لقد املحكمة، أمام أمس هنا واقًفا كنت عندما له: فقالوا (٢٣) «كوش»
ما إن فقال: قصتك. (٢٤) تستنفد لم أنك غري املحكمة، إىل (؟) األرضمظلمة كانت عندما
لقد فقال: «بوخعف» مع رأيتهم الذين الرجال كل عن أخرب لم أني غري الصدق، هو قلته
و«بننفر «أخنمنو» الفالحني عىل واملرشف «نسيآمون»، البخور مطلق (٢٥) هناك كان
األرايض عىل (٢٦) «حوي» واملراقب «موت»، ملعبد التابع محب» «موت املغني عبد أحاو»
وحامل «بزازا»، والراعي «بنشنمح» هذا املراقب وأخو حر» «بخفت ل التابعة املنبسطة
الكلمتان (هاتان و«بامري» رع»، ماعت «حقا امللك (٧) ملقصورة التابع «بيخال» املاء
«أهوتي والجندي مات) (وقد «آمون» ملعبد التابع محب» «تحوت والنائب باألحمر) شطبتا
«بوخعف» أخو «بايبس» والراعي األقرص) يف يعيش (وهو (٢٨) النوبة لفرقة التابع نفر»
يف … الذي «آلمون» األكرب للكاهن التابع (٢٩) الخادم آمون» «أيوننفر عبد و«أمنبيثو»
«آمون» … النجار ابن «بينوزم» و(٣٠) sic «بوخعف» أخو «بايس» وكذلك الصقر، إقليم

الصفحة). آخر يف هنا فقدت أسطر (بعض … العبد (٣١) … «كازازا» والنحاس
«لكوم التابع «باينفري» التاجر (١) :(P1. XXVIII–XXIX) الخامسة: الصفحة

(مرور). غراب» مدينة
يف الثاني اليوم السادس: اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر األوىل السنة (٢)
وكل الذين التحقيق مكان وموظفي الوزير يد عىل العظيمة املقابر لصوص مع التحقيق

األمر. هذا إليهم
ملعبد التابع باي» «ثاي املسمى «نسيآمون» البخور مطلق أحرض تحقيق: (٤)
بالد إىل وأرسل فألمزق كذبًا تكلمت إذا قائًال: (٥) بالحاكم اليمني إليه وجه وقد «آمون»،
العظيمة، املقابر ملهاجمة رشكائك مع (٦) ذهابك قصة عن حدثنا له: فقالوا «كوش»،
وأحرضنا مقربة إىل «ذهبنا فقال: عليها. واستوليت هناك من الفضة هذه أحرضت عندما
بالعصا، امتحن وعندئذ الخمسة.» نحن بيننا قسمناها و(٨) منها الفضة من أواٍن بعض
قف فقال: ثانية. بالعصا فامتحن رأيته.» ما هو قلته وما (٩) آخر شيئًا أَر «لم فقال:
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«ثب» بعضأواني فقال: (؟) سلبتها التي (١٠) األواني هذه ما الوزير: له فقال سأعرتف،
سلبنا لقد فقال: (١١) بالعصا أخرى كرة فامتحن الذهب. من «رر» وقطع الفضة من
كانوا الذين الرجال بعض عن أخربني الوزير: له فقال عنه. تحدثت الذي الكنز بالضبط
الرجال ومعه غراب»، مدينة «لكوم التابع (١٢) «بينفري» التاجر هناك كان فقال: معك.
قف فقال: (١٣) بالعصا أخرى مرة فامتحن بهم، قائمة اآلخرون اللصوص أعطى الذين
سلة يف ووضعناه وكرسناه القرب، من الفضة من املصنوع الكفن أحرضنا لقد سأعرتف.
الذي القرب إن للجبانة: التابع «تحتمس» الكاتب وقال الخمسة. نحن بيننا وقسمناه (١٤)
أي الكفن منه سلبنا الذي القرب، غري والحيل الفضة من املصنوعة «ثب» أواني منه سلبنا
التي هي الفضة (١٦) هذه فقال: سأعرتف. قف فقال: بالعصا فامتحن قربان. إنهما
حقيقية قصة هذه إن سأعرتف. قف فقال: بالفلقة فامتحن آخر. شيئًا أَر ولم سلبناها
رجل كل عن أخربني (١٨) للجبانة: التابع «نسأمنؤبي» الكاتب له فقال ذهابي. عن
البوابني ورئيس رشي» «تتي الكاتب بعضها أُعطي فقال الفضة. هذه من فضة أُعطي
إىل يذهبا لم أنهما من الرغم عىل عنها، سمعا عندما أعطيناهما ألنا «بكامباوبا»؛ (١٩)
بالحجر وليس صغريًا كان به لهما وزنا الذي امليزان حجر أن غري (٢٠) معنا القرب هذا
«نسأمنؤبي» الكاتب فقال أخرى مرة معه حقق وقد (٢١) ألنفسنا به قسمنا الذي الكبري
املصنوعة «ثب» أواني منه أحرضت إنك تقول: الذي القرب فإن ذلك وعىل للجبانة: التابع
(ما كذب إنه فقال: األصيل. الكنز عن منفصالن قربان إنهما أي آخر، قرب هو الفضة من
ُفتح الذي فإن (٢٣) سابًقا عنه أخربتك الذي األصيل للكنز تابعة «ثب» أواني ألن تقول)
خالًفا بأييشء يعرتف فلم (٢٤) القلقة يف ومد بالعصا ثانية فامتحن فقط، واحد قرب هو

قاله. ملا
«بكامباوبا»، البوابني رئيس أحرض تحقيق: (٢٦) الليل. أثناء يف اليوم هذا (٢٥)
فقال «كوش» إىل وأرسل فألمزق (٢٧) كذبًا قلت إذا قائًال: بالحاكم اليمني إليه فوجه
فقدت). أسطر (بعض بعضخشب يف النار أشعلت فقد عني أما فقال: (٢٨) … الوزير
«نسآمون»، املقدسة السجالت كاتب مع … (١) :(P1. XXIX) السادسة: الصفحة
ومطلق نخت»، «ورسحات األجنبي مع (٢) هذا أخي أتى أيام بضعة انقضت أن بعد واآلن
رجال، أربعة املجموع (٣) و«بربثو» «نسآمون» البخور ومطلق خنيس» سو «شد البخور
سآكله الذي ما لهم: فقلت (٤) فوبخوني معهم وذهبت (؟) املصنع هذا إىل وذهبوا
قطع بخمس وائتيني اذهبي هذا: أخي يل فقال سآخذه) الذي نصيبي ما (أي معكم
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الكنز كمية وقسموا (٥) لهم فأحرضتها القسمة؟) لعمل تستعمل (كانت الخشب24 من
نصيبًا وخاتمان الذهب من ودبنان الفضة من دبنات عرشة فكانت أجزاء، أربعة وعملوه
أخذت و(٧) خزانتي حجرة يف جانبًا ووضعته زوجي نصيب فأخذت منا، رجل لكل
األوراق يف ذكر الحبوب من (نوع شاشا» «حب به واشرتيت منها، الفضة من واحًدا دبنًا
السجالت كاتب مع محب» «موت (٨) بن «أمنخعو» أتى أيام بضعة انقضاء وبعد الطبية)
وقالوا نفسه، «أمنخعو» أخي مع وكان الكنز. هذا سلمي يل: وقال «نسآمون»، املقدسة
معي، يتدخل أحًدا يجعل لن أخي إن (١٠) بجسارة أجبتهم ولكني الكنز، هذا سلمي يل
فقمت، (؟) وسقطت ذراعي إحدى يف بحربة «أمنخعو» رضبني ذلك وعىل تحدثت، وهكذا
الذهب من دبنني مع له وسلمتها الفضة هذه (١٢) وأحرضت خزانتي حجرة ودخلت
يشتمالن وكان الفريوز. من والثاني الحقيقي، (١٣) الالزورد من منهما واحد وخاتمني:
أَر لم قالت: ثم وتركيبهما، صياغتهما يف الجميل الذهب من قدات ستة وزنه ذهب عىل

آخر. شيئًا
خنسو»، سو «شد البخور ومطلق «بوخعف»، الراعي أحرض ثم تحقيق: (١٤)
زوج (١٦) «موتمويا» واملواطنة زوجه، «نسموت» واملواطنة «بربثو»، البوق ونافخ (١٥)
وقوفهم أثناء يف زميله يتهم منهم واحد كل ليجعل «نسآمون»؛ املقدسة السجالت كاتب
يختف» «بور هذا الجبانة عامل إن «نسآمون»: البخور مطلق فقال (١٧) هناك جميًعا
«حوري»، القربان مائدة مغني ابن «أمنخعو» فيه كان الذي املكان إىل وأتى خرج قد
تعطني25 ال ولكن نصيبًا. منه ستعطيني وإنك الجزء هذا (١٩) ألعطيك اخرج له: فقال
مع وذهبُت تحدث وهكذا الجبانة، عمال من زمالئي أمري يكشف ال حتى الالزم من أكثر

مفقودة). أسطر (بعض … و«بربثو» خنسو»، سو «شد و(٢١) «أمنخعو»
اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر (١) :(P1s. XXIX-XXX) السابعة: الصفحة

السابع.
اليمني وحلف للمعبد التابع «موتمحب» املغني عبد أُحرض«بنفراهاو» تحقيق: (٢)
إن فقال: خازوق. عىل وأوضع فألمزق كذبًا تكلمت إذا (٣) قائًال: (امللك) بالحاكم

العرب؟ عند كاألزالم تستعمل هذه الخشب قطع كانت هل 24

أمره يفضح ال حتى القيمة من كبريًا نصيبًا يأخذ أن يرد لم إذ ماهًرا، كان اللص هذا أن يالحظ 25

أيامنا يف تعمل الطريقة وهذه املال، هذا له أين من فيسألون: الجبانة يف أمثاله الفقراء العمال بني
هذه.
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خرج وقد معه؛ كانوا الذين والعصبة «بوخعف» رشيك كان «موتمحب» بن «أمنخعوا»
وأعطاها القبيل الوجه نسيج من (رداء-زابو) معه فأحرضا «بوخعف» الراعي بيت من
(بامدوشبيس) الفاخر» «القضيب املسمى القارب يف النهر يف وانحدر فغسلته (٥) إياي
حيازة يف رأيتها التي الفضة هذه قصة قص له: وقالوا (٦) بالعصا فامتحن معه، وأخذه
أواني سمك مثل سميكة وهي حيازته يف (٧) الفضة بعض رأيت لقد فقال: هذا سيدك
فقط ونظرتها (٨) القرب هذا يف قدمي أضع لم أني غري النحاس، من املصنوعة «ثب»

سيدتي. «موتمحب» بن «أمنخعو» حيازة يف (٨) بعيني
«أرمنت»، سيد «منتو» ملعبد التابع «إفنمنتو» املخزن رجل وأُحرض تحقيق: (٩)
فقالوا «كوش»، بالد إىل وأرسل فألمزق (١٠) كذبًا تكلمت إذا قائًال: بالحاكم اليمني وحلف
أرسلهم الذين الرجال (١١) مع هاجمتها التي املقابر موضوع عن لتقوله عندك ما له:
كان «أفنآمون» إن فقال: (١٢) رأسهم؟ عىل أخيه «إهومح» مع الجنود ضابط «أفنآمون»
بيت يف أبا وكنت معه، يسكن «منتو» ملعبد التابع «باسمدت» وكان «منتو» لإلله كاهنًا
فامتحن (١٤) الصغري «بنحيس» واألجنبي للجبانة التابع «بننفر» العامل مع «أفنآمون»
عن خرب (١٥) له: وقالوا ثانية مرة بالعصا فرضب آخر، شيئًا أَر لم إني فقال: بعصا
عن ليخرباكم «نسآمون» والبحار «كربعل» بإحضار مروا فقال: املقابر. يف كان رجل كل
سأعرتف. قف فقال: الفلقة) يف (مد الغليظة بالعصا فرضب معهما. كان (١٦) رجل كل

بيشء. االعرتاف يرد لم ولكنه الفلقة يف ومد الغليظة، وبالعصا بالعصا ثانية ورضب
فصل من الرابع الشهر األوىل، السنة :(P1s. XXX-XXXI) الثامنة: الصفحة

الكبار. األعداء اللصوص مع للتحقيق الثالث اليوم السابع. اليوم الصيف،
له فقال «بسنواست»، التاجر عبد آمون» حاتي «سخا هناك أحرض تحقيق: (٢)
فقال: معك؟ الذين (٤) الرجال مع العظيمة املقابر ملهاجمة ذهابك قصة ما (٣) الوزير
إذا (٥) العظيمة! القبور عني). وبعيد بره الرش أيامنا يف يقال: (كما عني بعيد ذلك إن
املقابر هي هذه إن الحالية) «الرزيقان» (مكان «إيوميرتو» مقابر بسبب يقتلونني كانوا
للعامل الشعري بعض أعطيت لقد فقال: (٦) ثانية مرة بالعصا فُرضب فيها. كنت التي
ألردهما وعدت (مزيفتني) رديئتني وجدتهما أني غري الفضة من قدتني وأعطاني «بنفر»
(٩) إىل وأخذاني ادخل، يل: وقاال «أفنآمون» وأخو (٨) «أهومح» الراعي خرج وعندئٍذ له،
لصاحبه: أحدهما وقال يتشاجران، واقفني كانا أنهما واتفق بيتهما، يف سكنهما حجرة
تحدث وهكذا القرب، عىل دللتك الذي أنا أني من الرغم عىل الفضة أمر يف زيفت لقد (١٠)
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إنك له: «تحتمس» الكاتب قال واآلن «إهومح» الراعي إىل (١١) العامل هذا «بنفر»؛ ابن
يتشاجران كانا عندما معهما تقف كنت أنك حدث فكيف (؟) الرجال (١٢) حارسمخزن
يكونان وملاذا نصيبًا! يعطياني (١٣) لم إنهما فقال: نصيبًا؟ أعطياك قد يكونا لم إذا
وقال: سأعرتف. قف فقال: (١٤) الفلقة يف ومد وباملقرعة بالعصا فُرضب يل؟ مدينني
و(١٥) (مازوي) للرشطة رئيًسا كان الذي «نسآمون» مع «إيوميرتو» غربي يف كنت لقد
مع الجبلني) من قريبة (بلدة «حفاو» غربي يف وكنت أيًضا. معه «طيبة» غربي يف وكنت

آخر. شيئا أَر لم قال: ولكنه ثانية، فُرضب كلهم، (١٦) «حفاو» التابعني األجانب
بالحاكم اليمني وحلف الصدق، ملكان التابع «ثوناني» وأُحرضالتجار تحقيق: (١٧)
ذهابك قصة ما الوزير: له وقال «كوش». بالد إىل وأرسل فألشوَّه، كذبًا تكلمت إذا قائًال:
الوزير زمن اللصوصيف القاه الذي العقاب رأيت لقد قال: (١٩) (؟) العظيمة املقابر إىل
(أي أعرفه أني حني يف املوت عن ألبحث أذهب (٢٠) أن املحتمل من فهل «خعمواست»،
شيئًا، أفعل ولم شيئًا (٢١) أَر لم فقال: ويديه، قدميه عىل ثانية فرضب املوت) عقاب
فإني واتهمك األشخاص بعض أتى (٢٢) إذا ولكن رضبت لقد انظر الوزير: له فقال
عقوبة أي عيلَّ توقع فإنك واتهمني ما إنسان أتى إذا له: فقال أقتلك). (أي Sic  26سأفعله
إنسانًا أَر لم إني فقال: (٢٤) الفلقة) يف (ومد واملقرعة بالعصا ثانية مرة فرضب فظيعة،

يعرتف. أن يرد ولم قط.
اليمني فحلف «كوش» لفرقة التابع «بنتاور» األجنبي وأحرض تحقيق: (٢٥)
قصة ما الوزير: له فقال خازوق. عىل وأوضع فألشوه، كذبًا قلت إذا قائًال؛ بالحاكم

الصفحة). نهاية من مفقودة األسطر (بعض …
التابع «بيكآمن» األجنبي أحرض تحقيق: (١) :(P1. XXXI) التاسعة: الصفحة
فألشوه، الصدق غري تكلمت إذا قائًال: بالحاكم اليمني إليه فوجه «آمون»، أرض ملساحة
العظيمة املقابر ملهاجمة (٣) ذهابك قصة ما الوزير: له فقال «كوش»، بالد إىل وأرسل
عيلَّ فليوقع املقابر من الذهب أو الفضة من واحًدا قدتًا رأيت أني عرف إذا فقال: (؟)
ثانية فرضب شيئًا، أَر لم فقال: بالعصا، (٥) ثانية فرضب كان. مهما فظيع عقاب أي

أنه ذلك إىل أضاف الوزير ولكن مثلهم»، الرضب من نصيبك أخذت قد «إنك املقصود كان وربما 26

أيًضا. املوت عقاب عليك سأوقع فإني واتهمك شخص أي حرض إذا
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حوايل (بياض يعرتف أن يرد لم أنه غري الفلقة) يف (مدَّ واللولب وباملقرعة (٦) بالعصا
سطًرا). عرش خمسة

الذي «آمون» ماشية عىل للمرشف التابع «سآمون» البحار وأحرض تحقيق: (٧)
األصل يف (هنا بالحاكم بالحلف اليمني إليه وجه وقد «أفنآمون»، الجنود ضابط كان

آخر). سطر وبقايا أبيضان سطران
بن الصغري «بيجال» البستاني أحرض تحقيق: :(P1. XXXI) العارشة: الصفحة
كذبًا تكلمت إذا قائًال: بالحاكم اليمني إليه فوجه منمؤبي» «خنسو ملعبد التابع «أمنمحب»
العظيمة املقابر موضوع عن عندك ما (٣) الوزير: له فقال خازوق. عىل وأوضع فألشوه،
عليك أقص دعني قط. أذهب لم إني فقال: معك؟ كانوا الذين الرجال مع هاجمتها التي
الكاهن حيازة يف داخليٍّا تابوتًا وجد وقد «أمنمؤبي». جزيرة إىل عرب قد والدي إن القصة؛
ويف (٦) والسعادة والصحة الحياة له رع» «منخرب امللك ملقصورة التابع (أوحعبي) «أي»
ملكنا الداخيل التابوت هذا إن له: قاال وقد املعبد لهذا التابع «كامواست» الكاهن حيازة
صامتًا كن ولكن وسلبنا، فذهبنا مسغبة يف كنا وقد (٧) (؟) شخصعظيم ملك وإنه (؟)
والدتي ولكن «دايو»، رداء أعطوه وقد (٨) إليه ثوا تحدَّ وهكذا «دايو». رداء وسنعطيك
تحدثت وهكذا (٩) رسقة ارتكاب هو فعلته ما إن الغبي العجوز الرجل أيها أنت له: قالت
لم ولكنه ثانية فرضب (١٠) قط. يشء أي أَر لم قال ذلك وعىل بالعصا. رضب وقد إليه،

النهاية). Sic) رضب وقد يعرتف، أن يرد
التابع «كر» البستاني زوج (إزيس) «إيس» املواطنة أُحرضت وقد تحقيق: (١١)
أن فيجب كذبًا تكلمت إذا أنها عىل بالحاكم اليمني حلف وقد (١٢) «رعميس» ملقصورة
لك أحرضها التي الفضة هذه ما الوزير: لها وقال (١٣) خازوق عىل وتوضع تشوه،
كيف «تحتمس»: الكاتب لها فقال أرها، لم إنني فقالت: (١٤) العظيمة املقابر من زوجك
الحديقة. من (؟) محاصيل مقابل يف اشرتيته لقد فقالت: اشرتيته؟ الذي العبد اشرتيت
«باينخ» العبد فأحرض يتهمها، حتى «باينخ» بخادمها فليُؤَت الوزير: لها (١٦) فقال
لتقوله؟ عندك الذي ما له: فقالوا الطريقة بنفس بالحاكم اليمني بحلف فأمر (١٧)
«بينحيس» خرب عندما فقال: (١٨) سيدك؟ سلبها التي الفضة هذه قصة هي Sic فقال
(١٩) واألجنبي آمون» «بوتحا الصغري النوبي اشرتاني Gynopolis  27«حارداي» بلدة

.(J. E. A. Vol. XIII, p. 275) الحادث هذا عن «بيت» كتبه ما راجع 27
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(٢٠) قتل عندما واآلن يل، ملًكا الفضة من دبنني وأعطاني منه اشرتاني «بنتسخن»
«كر». البستاني اشرتاني

الجعة أحرضصانع تحقيق: (١) :(Pls. XXXI-XXXII) عرشة: الحادية الصفحة
تكلمت إذا قائًال: اليمني بحلف وأمر «آمون» معبد سطح من «رع» ملعبد التابع «نسربع»
ا، جدٍّ عني بعيد لتقوله؟ لديك ما له: فقالوا «كوش». بالد إىل وأرسل فألشوه (٢) الكذب

شيئًا. أَر لم فقال: بالعصا، فرضب عني) وبعيد بره (الرش ا جدٍّ عني بعيد
فحلفت «تات» بن «بينحيس» األجنبي زوج «أرينفر» املواطنة أحرضت تحقيق: (٤)
عندك ما لها: فقالوا (٥) «كوش» بالد إىل فأرسل كذبًا تكلمت إذا (قائلة): بالحاكم اليمني
لها فقال أرها. لم إني فقالت: «بينحيس»؟ زوجك سلبها التي الفضة هذه عن لتقوليه
عندما اشرتاهم قد وإنه فضة! أية أَر لم إني فقالت: معه؟ الخدم اشرتيت كيف الوزير:
صنعها التي الفضة قصة ما املحكمة: لها فقالت (٧) فيه. يشتغل كان الذي العمل يف كان
عندما الضبع سنة يف شعري مقابل يف عليها حصلت لقد فقالت: «سبكمساف»؟ ل «بيحيس»

قحط. حدث
«آمون» ملعبد التابع محب» «بتاح بن «عنخفآمن» الجيش أحرضكاتب تحقيق: (٩)
وقالوا «كوش». بالد إىل وأُرسل (١٠) فألشوه كذبًا تكلمت إذا قائًال: بالحاكم اليمني وحلف
«بتاح بن «أفنآمون» أخيك مع العظيمة املقابر عىل هذه هجومك قصة يف قولك ما له:
الذين هم رجايل إن املقابر. أعرف ال إني عني، ذلك بعيد عني، ذلك بعيد فقال: محب»؟
جريمتي هذه فإن رجايل بسبب سأقتل كنت فإذا الجبانة، إىل وذهبوا (١٢) الغرب يف كانوا

يعرتف. أن يُرد لم ولكنه بالعصا رضب وقد الجنود)، برجاله (يقصد
اليمني بحلف وأمر «آمون». ملعبد التابع «بابريسخر» املراقب أحرض تحقيق: (١٤)
قصة ما له: فقالوا الخازوق. عىل وأوضع أشوه، فإني الكذب تكلمت إذا قائًال: بالحاكم
فرضب عني، (١٦) ذلك بعيد عني، ذلك بعيد فقال: العظيمة؟ املقابر ملهاجمة ذهابك

يعرتف. لم أنه غري وسأتكلم، فليكن، فقال: بالعصا،
اليمني إليه ُطلب وقد «موت» ملعبد التابع «بونش» الكاهن أُحرض تحقيق: (١٧)
لديك ما له: فقالوا (١٨) الخازوق عىل وأوضع فألشوه، كذبًا تكلمت إذا قائًال: بالحاكم
«موت»، ملعبد تابع صغري (؟) بيت عىل عشت وقد أحد، أي أَر لم إني فقال: لتقوله؟

يعرتف. لم أنه غري (١٩) بالعصا فرضب
وقد «آمون». ملعبد التابع «بينوزم» بن «خنسموىس» البحار أحرض تحقيق: (٢٠)
موضوع عن لتقوله لديك ما له: فقالوا السابقة. الكيفية بنفس باليمني الحلف إليه وجه
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وقال: بالعصا. رضب وقد اشرتيتها؟ إنك «بورعا» البحار عنها قال التي الفضة (٢١) هذه
الكذب أقول أن جعلني «إذا نجد): آخر مكان (ويف قطًعا صحيح غري ذلك إن كذبًا؛ تقل ال
ما قصة أخرتع أن بد فال رضبي داومت إذا ولكن الصدق، فعلت قد إني أي فسأكذب؛
يعرتف. أن يرد لم أنه غري بالعصا، ثانية (٢٢) فرضب العذاب.» من بها نفيس ألخلص
كذبًا قلت إذا قائًال: بالحاكم اليمني إليه وجه وقد «آمون» أُحرض… تحقيق: (٢٣)
ال «موت». واملواطنة … بإحضار فليؤمر فقال: (٢٤) «كوش». بالد إىل وأرسل فألشوه

فقد). الصفحة (باقي … الذي كان وهم شيئًا، عنه يعرفون ال موضوع يوجد
الرقيق أحرضالعبد تحقيق: (١) :(P1s. XXXII-XXXIII) عرشة: الثانية الصفحة
القارب، إىل معه ذهبت (٣) رؤسائي إخوة «أفنآمون» قتل عندما فقال: (٢) «كربعل»
إن له: قالوا … محتني» «باوز بلدة إىل وصل عندما واآلن (٤) الجبار»28 «جدار إىل وذهبت
الصمت، الزم فقال: املقابر) حيث «طيبة» غربي (أي الغرب يرسقون كانوا رجالك (٥)
«كربعل» يا يل: قائلني أتوا طيبة) (أي: املدينة إىل ووصل (٦) عاد وعندما أحًدا، تخرب وال
لن إني قلت: ولكني (٨) أخيه «أهومح» من الثور هذا وأحرضوا رفاقك، (٧) مع اذهب
من أتيت قد إني (أي «كوش» بالد إىل أرسل «سوريا» من أتيت الذي أنا فهل أذهب
أسوأ هي التي «كوش»، بالد إىل ألرسل جريمة أرتكب فهل رديئة بالد وهي «سوريا»،
ويرضبني بذنبي يعلم سيدي دع (٩) بالنار) الرمضاء من كاملستجري فأكون منها حاًال
«أفنآمون» وزوج يحرض «بيثو» دع الذهاب. رفضت وقد (١٠) تكلمت وهكذا أجله، من
الذي العقاب أنال فإني اتهموني فإذا «منتو». لإلله التابع الكاهن و«منتسعنخ» (١١)

تريدونه.
التابع (١٣) «تحوتمحب» املخزن أحرضحارس مساء اليوم نفس يف تحقيق: (١٢)
الساقي له فقال كذبًا، تقول أال بالحاكم اليمني احلف له: فقالوا «أرمنت» سيد «منتو» ملعبد
(١٥) لم إني قائًال: بالحاكم يمينًا فحلف فعلت. ما قصة قصعلينا «ينس»: (١٤) امللكي
أرها، لم إني فقال: سأعرتف. (١٦) قف فقال: بالعصا فرضب املقابر. يف قدًما أضع
الفلقة) يف (مد واللولب وباملقرعة، يديه، وعىل قدميه عىل بالعصا (١٧) ثانية فرضب
الطريقة. بنفس ثانية فرضب فسأكذب، بالكذب أمرتم فإذا أرها (١٨) لم إني فقال:

اآلن. حتى معروف غري أنه يظهر املكان هذا 28
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«بنفر»، والعامل الصغري، «بينحيس» و(٢٠) و«إهومح» «بنحتمنون» سمعت لقد فقال:
اإلله والد الكاهن وأحرض (٢٢) الكذب. عىل (٢١) تجربوني ال بعيني. أرهم لم أني غري
أن وسمعت (٢٣) «أرمنت» يف كنت لقد فقال: لسؤاله. «منتو» ملعبد التابع «منتسعنخ»

.Sic تحقيق (انتهى) Sic «أفنآمون»
(٢٥) كذبًا يقول بأال اليمني إليه فوجه رشي»، «تتي الكاتب أحرض تحقيق: (٢٤)
(٢٦) العصابة هذه رجال إياك أعطاها التي الفضة هذه عن لتقوله لديك ما له: فقالوا
يتهمني من (٢٧) دع ا! حقٍّ الفضة بعض تسلمت لقد فقال: الفضة؟ هذه أعطوك الذين
إنه (أي تسلمته قد أكون إياي أعطاه إنه سيقول: يشء وكل يتهمني. ودعه بالحضور
املسمى «نسآمون» البخور مطلق وأحرض (٢٨) فضة) أعطاه إنه يقول: أحد يوجد ال
ذلك). بعد فقد قد األسطر بعض أن ويحتمل فقد، السطر (باقي … له فقالوا باي» «ثاي
وقد «بيخال». البحار أحرض تحقيق: (١) :(P1. XXXIII) عرشة: الثالثة الصفحة
عىل لرتسيهم بالرجال عبورك قصة ما له: فقالوا (٢) كذبًا يقول أال بالحاكم بالحلف أمر
«أفنآمون» رسول جاء فقد بهم. أعرب لم إني فقال: الفضة؟ هذه وتسلب (٣) الجانب هذا
لهم: فقلت (٥) يل قالوا وهكذا الشاطئ. هذا عىل وأرسهم بالرجال اعرب يل: وقال إيلَّ (٤)
وأعطيتهم لهم. قلت وهكذا سيأخذهم، (٦) فإنه الصغري البحار هذا عن ذلك يل قلتم إذا
«أفنآمون»؟ قبل من إليك أتى رسول أي (٧) «ينس»: امللك ساقي له فقال الصغري، البحار
ودعه «نسآمون» بالبحار َفْليُْؤَت قال: ثم إيلَّ. أتى الذي (٨) أخوه «أهومح» إنه فقال:
يرها لم «بيخال» إن فقال: لتقوله؟ عندك ما له: فقالوا (٩) «نسآمون» فأُحرض يتهمني،

بالرجال). عربت الذي أنا إنه (أي
(١١) وأمر «آمون». ملعبد التابع «وننفر» بن «بكنني» أحرضالخادم تحقيق: (١٠)
فقال: (١٢) املقابر؟ موضوع عن لتقوله عندك ما له: فقالوا كذبًا، يتكلم أال اليمني بحلف
أعطوني أنهم أو (١٣) بالرجال، عالقة يل أن وجد إذا الفرعون، وبحياة «آمون»، بحياة
رضب وقد خازوق. عىل وأوضع فألشوه، الذهب من واحًدا قدتًا أو الفضة، من واحًدا قدتًا

هكذا). (انتهى قال بالعصا.
لها: فقالوا «بورعا»، القياس زوج مويا» «موت املواطنة وأحرضت تحقيق: (١٥)
بيتك يف كان عندما الفضة هذه سلب الذي هذا «بورعا» زوجك يخص فيما تقولني ماذا
الرجل لهذا أسمح لن يل: وقال القرب، هذا إىل ذهب أنه سمع قد والدي إن فقالت: (١٧)؟
الرسقة) (أي: حمله قط يل يحرض لم إنه فقالت: ثانية، فرضبت بيتي، (١٨) يدخل أن
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رسق إنه فقالت: الفلقة) يف (مدت واللولب الغليظة بالعصا أخرى مرة فرضبت (١٩)
أخت (٢١) «تابكي» زوج «روتي» حجرة عىل املرشف بيت يف ووضعها الفضة هذه (٢٠)

«بورعا». القياس
املقدسة السجالت كاتب زوج موا» «موت املواطنة وأحرضت تحقيق: (٢٢)
لديك ما لها: فقالوا الكذب. تقول أال بالحاكم تحلف أن إليها وطلب (٢٣) «نسآمون»
ملك متاًعا الرجل هذا (٢٥) األكربرسق الكاهن حرب حدثت عندما فقالت: (٢٤) لتقوليه؟
(والباقي … خالًفا … واآلن بيتي (٢٦) يدخل أن للرجل أسمح لن والدي: وقال والدي،

مفقود).
«آمون» ملعبد التابع «بينوزم» أحرضالخادم تحقيق: (١) الرابعةعرشة: الصفحة
ما له: فقالوا الكذب. يقول أال عىل اليمني بحلف فأمر (٢) «دجاي» العبد شهادة بسبب
السلة يف كانت إنها عنها: يقولون التي الفضة أواني موضوع بخصوص لتقوله لديك
قدًما وضعت قد أني ُكشف إذا قائًال: فأقسم (٤) املنبسطة؟ األرض يف املرمر أواني مع
فأحرض ليتهمني يحرض رجل أي دع وقال: خازوق، عىل فألوضع (٥) الحصباء هذه عىل
وقال هناك، من عاد عندما (٦) إيلَّ أتى قد الرجل هذا إن (املتهم): فقال «دجاي» العبد
(؟) السلة وكانت غنيمة) (يقصد الخبز من بعًضا لديه وإن املعبد، من أتيت لقد يل:
(٨) كذب، قاله ما كل إن «دجاي»: العبد فقال األواني. وفيها (؟) بركة يف (٧) موضوعة
… هذا يف بشجاعتي نفسك املئي يشء، بأي تعرتيف ال موت» سو «شد للجارية قال إنه

املساء. يف الثامن اليوم الرابع. الشهر (١٠) بيشء. تعرتيف وال منفرد، امتحان (٩)
بحلف أمر وقد املدينة، ألمري التابع «بنختنؤبي» السماك أحرض تحقيق: (١١)
مع العظيمة» «املقابر ومهاجمتك ذهابك قصة ما له: فقالوا كذبًا يقول أال (١٢) عىل اليمني
النهر)؟ معهم (لتعرب نوتي بمثابة معهم كنت والذين معهم، كنت الذين اللصوص (١٣)
له: فقالوا الجانب، هذا عىل وأرسيتهم الصقر» «مركز من باللصوص عربت لقد فقال:
بن «بنخرتيس» والكاهن للجبانة، التابع «واريس» النحاس فقال: (١٥) هم؟ كانوا ومن
وقد «إتنفر»، والنجار (١٦) العارش) (رعمسيس رع» ماعت «خرب ملعبد التابع «بونش»
فامتحن أر. لم فقال: يحملون؟ كانوا ما رأيت هل له: فقالوا (طيبة) املدينة إىل أحرضتهم

أرهم. لم فإني عيلَّ تكذبوا ال فقال: بالعصا. ثانية
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فقال: ظهورهم؟ عىل يحملون كانوا األحمال من نوع أي واملحكمة: الوزير له فقال
«بينوزم» الخادم مع حقق وقد (١٩) أرها لم أني غري ظهورهم عىل كانت أشياءهم إن
موت» سو «شد العبد مع استعملها إنه «دجاي»: العبد قال التي الكلمات بخصوص ثانية
قوي بقلب ثبت فإذا املرة، هذه عنه يسألوك أن يمكن يشء بأي تعرتف أال وهي: (٢٠)
العارش، اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر يف ثانية معه حقق وقد سامًلا. سأخرج فإني

سبيله. وأخيل
يقول أال عىل بالقسم وأمر (٢٣) «باعامتاومت» الكاتب أحرض تحقيق: (٢٢)
اللصوص، بأحد ما عالقة يل أن كشف إذا امللك، وبحياة «آمون» بحياة فقال: الكذب،
ضبط قد أنه كشف وقد بالعصا، فرضب خازوق. عىل وأوضع وأذني، أنفي فليُجدع

«قاقا». بن «باعامتاومت» القياس بسبب
فقد). (الباقي … أن سمعت إني فقال: (٢٧) أحرض… تحقيق: (٢٦)

البحار أحرض تحقيق: (١) :(P1s. XXXIV-XXXV) عرشة: الخامسة الصفحة
(٢) عن لتقوله لديك ما له: فقالوا كذبًا. يقول أال اليمني حلف وقد «أريعا»، بن «أمنحتب»
أن وجد فإذا ليتهمني، يحرض ما إنسانًا دع فقال: املقابر؟ يف معه كنت الذي أختك زوج
بريء أنه ووجد معه حقق وقد مريع. عقاب أي عىل توافقوا أن استطعتم صحيح ذلك

اللصوص. جهة من
الذي «رعموىس»، الذهب صانع زوج «موتمحب» املواطنة أحرضت تحقيق: (٤)
ما لها: فقالوا كذبًا. تقول أال اليمني وحلفت (٥) لهم والفضة الذهب يذيب أن اعتاد
لزوجك يحرضوها أن اللصوص اعتاد التي (٦) الفضة هذه موضوع عن لتقوليه لديك
إحدى وإني بيتي، (٧) يف كان عندما الفضة هذه قط يحرض لم إنه فقالت: «رعموىس»؟
الوزير: فقال تتهمني. (٨) ودعوها حية؛ تزال ال وواحدة اثنتان توفيت أربع، زوجات

يتهمها. (٩) لص يوجد أن إىل سجينة واحفظوها املرأة، هذه خذوا
«تحوت» ملحل التابع «أفنآمون» بن «حوري» الجيش كاتب وأحرض تحقيق: (١٠)
وكذلك (١١) املقابر يف كان والده أن بسبب «آمون» بيت يف املعبد) يف السجالت إدارة (أي
عملت؟ التي الخروق بيده والدك فعل هل الوزير: له فقال النفائسهذا. صندوق من رسق
وقال أخذه، «بنحيس» ولكن «آمون»، … ه وسماه عبًدا اشرتى قد والدي إن فقال: (١٢)
صغرية وأمة «ستخ-بيكا» له تابع وخادم «تابكي» و(١٣) «حنوتنخن» ذلك عن فضًال

مفهوم). غري (املعنى «تنمنخت» للكاتب كانت
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كان الذي الفرعون ألعمال التابع «حوري» األحجار قاطع وأحرض تحقيق: (١٤)
للصوص. بالنسبة بريء وجد وقد (١٥) … مدينة يف يسكن

نفسه عىل وأخذ (١٧) «آمون» ملعبد التابع «بيبونزم» الخادم أحرض تحقيق: (١٦)
وقد (١٨) خازوق. عىل فألوضع باللصوص صلة يل أن وجد إذا قائًال: بالحاكم امليثاق

اللصوص. يخص فيما بريء أنه ووجد معه حقق
حلف وقد «آمون». ملعبد التابع آمون» «سوا الذهب صانع أحرض تحقيق: (١٩)

(النهاية!) Sic معك؟ كان الذي هذا ابنك عن لتقوله لديك ما له: فقالوا (٢٠) اليمني
عني بعيد هذا فقال: (٢٢) «نخ» بن «أهاوتي-نفر» األجنبي أحرض تحقيق: (٢١)

… بريئًا ووجد بالعصا امتحن وقد (٢٣) عني) الرش (بعد عني، بعيد هذا
فقدت). قليلة أسطر (بعض … «Paisبايس» الراعي أحرض تحقيق: (٢٤)

آمون» «سوا أحرضالراعي تحقيق: (١) :(P1. XXXV) عرشة: السادسة الصفحة
… هو بالعصا. فامتحن أرها. لم إني فقال: (٢) … اليمني وحلف «آمون»، ملعبد التابع

رئييس إن فقال: (٤) … ملقصورة التابع «بيوخد» السماك أحرض تحقيق: (٣)
خنسو»، سو «شد إىل النحاس من دبنات عرشة (٥) … دع قائًال. عني ليبحث أرسل
كتابة. (٧) … ليتهمه «دجاي»؛ العبد وأحرض «بنمنتنخت». (٦) … (؟) حزمة وأعطاني
هذه (٩) … بسبب «آمون» ملعبد التابع «بوخعف» الراعي أحرض تحقيق: (٨)
كذبًا. يتكلم (١٠) … «أخنمنوت» الحقل عىل املرشف أعطيت إنها عنها: قالوا التي الفضة
بقصة خرب الحقل، عىل املرشف هذا (١١) … املحكمة أمام واقًفا تكون عندما له: فقالوا
إنه «أخنمنوت»، (١٣) … رسق «موتمحب» بن «أمنخعو» إن فقال: (١٢) … فعلته ما

الفضة. من دبنات ثالث فأعطينه (١٤) … الصغرى األخت لهذه زوج
العارش. اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر (١٥)

غري أنه وجد وقد (١٧) … «قازازا» يسمى الذي «حوري» النحاس أحرض (١٦)
رساحه. وأطلق باللصوص، متصل

(١٩) … بالحاكم اليمني وحلف «تحوتحب» األول البواب مع ثانية حقق وقد (١٨)
النافخ «بوخعف» الراعي أحرض وقد (٢٠) … أذهب لم إني فقال: املقابر، إىل ذهابك عن

آخر. لتحقيق السجن إىل أعيد وقد (٢١) … «بن» البوق يف
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بورقة املعروفة وهي الهرياطيقي، بالخط املكتوبة الورقة هذه «أ»: ماير ورقة29
(M. III رقمي تحت األهيل30 «لفربول» متحف يف اآلن محفوظة و«ب» «أ» حرف «ماير»
كبرية مجموعة مع املتحف لهذا ١٨٦٧ سنة «ماير» املسرت أهداها وقد ،62 & III 86)
ذلك عىل يدل كما «طيبة» يف عليهما عثر قد الورقتان وهاتان املرصية. اآلثار من أخرى
وقد اآلن. بصددها نحن التي األوراق ملف من جزءًا تؤلفان كانتا وربما محتوياتهما،
ثم (A. Z. (1873) pp. 39 ff. & A. Z. (1874) pp. 61) «جدون» األثري عنهما كتب
Liverpool Museum (راجع الرتجمة من جزءًا إال ينرش لم أنه غري «سبيجلربج» تاله

.(Report Nr 5 1891
(Br. A. «سبيجلربج» متن من «أ» حرف الورقة من أجزاء بعض «برستد» نرش وقد
الورقة يف حرمته انتهكت الذي القرب خطأ نسب قد «برستد» أن ويالحظ R. IV, § 273)
(J. E. A. Vol. II p. بيت األستاذ ذلك يف قفاه وقد الثالث»، «أمنحتب للفرعون (ب) حرف

.204 ff)
وعرضها مليمرتًا، ١٤٣٠ طولها واحدة بردية عىل تحتوي الراهنة حالتها يف والورقة

جزأين. ُقطعت وقد مليمرتًا ٤٢٥
عهد من عرشة التاسعة السنة يقابل الذي النهضة عرص من األوىل السنة وتاريخها:

عرش». الحادي «رعمسيس الفرعون
هذه ذكر فيها جاء التي املتداولة التاريخ كتب كل يف يالحظ الورقة: محتويات
الثاني» «رعمسيس مقربتي رسقوا الذين اللصوص، محاكمة إىل تُعزى أنها الورقة
برسقة خاصة أنها والواقع خاطئ. رأي وهذا امللوك»، مقابر «وادي يف األول» و«سيتي
أقامه الذي هابو»، «مدينة معبد مال بيت يف موضوعة كانت كنوز فيها صغرية صناديق

«النفائس». صناديق هنا سميناها وقد الثالث» «رعمسيس الفرعون

منفصلتني: بمحاكمتني متعلقة صغرية وثائق سلسلة عىل تحتوي الورقة وهذه (١)
خاصة واألخرى الجبانة، يف مقابر من مرسوقة أشياء تسلم أو رسقة تهمة عن إحداهما

نفائس. بعضصناديق ورسقة إتالف بتهمة

هنا. بحثنا يف عليه يعتمد ا خاصٍّ كتابًا بيت» «إرك األستاذ الورقة هذه عن كتب 29

.Liverpool Free Public Museum راجع: 30
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املحاكمتني. هاتني من كل سجل من أجزاء عىل إال تحتوي ال الورقة وهذه (٢)
و«سيتي الثاني» «رعمسيس بمقربتي عالقة أية لها ليس الصناديق هذه وأن (٣)

األول».

كاآلتي: ترتيبها يمكن فصول سبعة تنقسم الورقة هذه أن والواقع
الصناديق. ويتناول والرابع الثاني للجزء مقدمة وهو (ص١–٧): األول. الجزء

املحكمة. أعضاء بأسماء وقائمة والعنوان التاريخ ويحتوي
عىل ويحتوي «املحاكمة». وعنوانه :(٥ سطر إىلص٣ ٨ سطر (ص١ الثاني. الجزء

النفائس. بصناديق خاصة حقائق
من عرش السابع باليوم خ أرِّ وقد ص٥): نهاية حتى ٦ سطر (ص٣ الثالث. الجزء

الجبانة. لصوص سائر محاكمة وعنوانه: الصيف من الرابع الشهر
النفائس. لصوصصندوق بقية محاكمة وعنوانه: :(١–٧ سطر (ص٦ الرابع. الجزء
… الشهر من عرش الخامس باليوم مؤرخ ص٩): نهاية إىل (ص٨ الخامس. الجزء
هي الجزء هذا ومحتويات اللصوص. محاكمة تجديد وعنوانه: الصيف فصل من
يف التي الحوادث نفس يتناول الجزء هذا أن عىل ويربهن فيه الذين األشخاص أسماء

الثالث. الجزء
نفس وهي «بوخعف»، إىل اإلشارات نرى كما ويتناول (ص١٠): السادس. الجزء

والخامس. الثالث الجزأين يف التي األمور
بمصري سجالتخاصة تشمل قوائم ثمانية عىل ويحتوي (ص١١–١٣): السابع. الجزء
بلصوص التأكيد وجه عىل خاصتان A1, A2 اثنتان القوائم هذه وبني العابثني، بعض
لصوص من لصوًصا فتتناول B1 to B6 الباقية الستة القوائم أما النفائس. صندوق
املوازنة من استنتاًجا الباقية، الخمس ويف واحدة حالة يف ذلكرصاحة ذكر وقد الجبانة،
الثالث األجزاء: يف جاءت التي واألسماء األخرى، لصوصالقوائم وأسماء املحتويات، بني

والسادس. والخامس
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الوثائق من طائفتني عىل تحتوي الورقة هذه أن الواضح من املخترصأصبح هذا ومن
متباينتني:

وهي السابع، الجزء من و(أ٢) (أ١) والقوائم ٤ ،٢ ،١ األجزاء: وتشمل «أ»: املجموعة
القليلة واألشياء صندوقني. أو صندوق من الرسقات أو التلف موضوع تتناول التي

النحاس. من وكلها ذكرت التي
إىل باإلضافة هذا والسادس، والخامس الثالث الجزء وتشمل «ب»: الثانية واملجموعة
الجبانة. يف وقعت التي الرسقات وتتناول السابع، الجزء من (٦) وب (١) ب القائمتني
األماكن إىل ذهبوا أنهم خاص: بوجه هي املجموعة هذه اللصوصمن إىل املوجهة والتهم
أو الذهب، من والنادر فضة وأغلبها مرسوقة أشياء تسلموا أنهم أو امللوك) مقابر (أي
هي رسقت التي واملقابر اللصوص، أو بالرسقات متصلني الحاالت بعض يف كانوا أنهم
(راجع السجالت يف اسمها يظهر لم ثالثة ومقربة و«بكورل» «نسموت» امللكتني مقربتا

س٢–٤). ص٤
أسماء فحص عند نلحظه ما منفصلتان املجموعتني هاتني أن عىل يربهن ومما
جاء قد «أ» حرف املجموعة يف ذكر واحًدا اسًما نجد ال فمثًال فيهم، واملشتبه اللصوص
يتضح كما القضيتني يف متهًما كان فقد «بينحيس» اسم إال «ب» املجموعة يف قط ذكره
جداول من نستخلصها أخرى براهني ولدينا هذا إبوت». «ورقة جداول من جليٍّا ذلك
تتناول مميزين قسمني (أ) «ماير» ورقة يف التي الوثائق تقسيم يف الحق تعطينا «إبوت»

التوايل. عىل والجبانة النفائس صناديق موضوع
كلتا يف اتخذت التي املحاكمة إجراءات كل تحتوي ال (أ) «ماير» ورقة أن يف نزاع وال
املثال: سبيل عىل هنا بعضها وسنذكر الورقة. محتويات يف املدقق للفاحص القضيتني

الذين النفائس صناديق محتويات برسقة الخاصني اللصوص خمسة بني فمن (١)
ورقة يف جاءت التي الفعلية الحقائق أن نجد «إبوت» جداول من «ب» القائمة يف ذكروا
«ثانوفر» الكاهن وهما اآلخران االثنان أما لصوص، بثالثة فقط خاصة (؟) «ماير»

السابع. الجزء يف فقط ذكرا فقد و«سبكنخت»
تفاصيل لنا تقدم (١–١٦ (سطر عرشة الحادية الصفحة يف ذكرت التي والقائمة
إليهم أشري ستة إال نجد ال هؤالء بني ومن الفرعون. لصوصصندوق من عرش أربعة عن
أي الورقة لنا تحفظ ال ذلك وعىل «أ». (١٣) القائمة يف وذلك الورقة يف آخر مكان يف
املتهمني اللصوص «شهادات عنوانها: أن «أ» (١٣) القائمة يف ويالحظ هؤالء. عن حقيقة
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سلسلة ليس ذلك بعد يأتي وما العارش»، اليوم الثاني، الشهر يف النفائس صندوق برسقة
فإذا شهدوا، الذين شخًصا عرش أربعة من مؤلفة قائمة ولكن ننتظر، كنا كما شهادات

الورقة. هذه يف تكن لم فإنها سجلت قد الشهادات كانت
اللصوص. مصري قط لنا يذكر لم وكذلك

بالجبانة الخاصة املحاكمة

الجبانة من الرسقات يتناول الذي الورقة من األول القسم وهو الثالث الجزء إن (١)
من حوكم قد كان بعضهم فإن ذلك وعىل اللصوص.» باقي «محاكمة يأتي: بما عنون قد

فعًال. قبل
«املحاكمة» عنون: قد املحاكمة هذه يتناول الذي التايل القسم الخامسوهو والجزء (٢)
محاكمتهم سجلت الذين الرجال بني من يوجد ال أنه ويالحظ اللصوص). محاكمة (عادة
وأن قبل من حوكموا قد بد ال فإنهم ذلك وعىل الثالث، الجزء يف ذكر أحد الجزء هذا يف

اإلجراءات. إال تذكر لم الورقة
بسبب حوكما قد شخصني ذكر (١٥ وسطر ١٣ (سطر الرابعة الصفحة يف وجاء (٣)
شهادته، عن وسئل «دجاي» طلب (١٨ (سطر الرابعة الصفحة ويف «دجاي»، العبد شهادة
لم األصلية «دجاي» شهادة أن جانبنا من نعلم ونحن تهمته، صحة املتهمان أنكر وقد

الورقة. هذه يف تذكر
فتحها التي املقابر يذكر أن «بوخعف» سئل (٢–٤ (سطر الرابعة الصفحة ويف (٤)
املقربة فاسم ثالثًا. يكون املجموع أن وأضاف و«بكورل»، «نسموت» امللكة مقربتي فذكر
من سطر أي يف يذكر لم أنه نعلم ونحن للمحكمة، معروف أنه ضمنًا مفهوًما كان الثالثة
أمامنا ليست التحقيق هذا يف اإلجراءات كل أن عىل واضح دليل وذلك الوثيقة، هذه أسطر

الورقة. هذه يف
لصوص يدعون رجال ستة أسماء (٨ سطر ١٢ (صفحة قائمة يف أنه يالحظ (٥)
الستة هؤالء بني ومن امللكية) (املقابر األماكن يف كانوا ألنهم معهم؛ حقق الذين الجبانة
عالقة لها صغرية نقط يف معهم حقق قد و«بربثو» و«دجاي» «بوخعف» أن نعرف
يدعى رابع وسئل هنا. يسجل فلم معهم األصيل التحقيق أما الجريمة. يف آخرين باشرتاك
وهما اآلخران الشاهدان أما اآلخر. الشاطئ اللصوصإىل مع عبوره موضوع يف «أفنآمون»
الورقة. يف ذكر أي لهما نجد فلم بخور مطلق وكالهما و«نسآمون»، خنسو» سو «شد
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الرتجمة:
الشهر النهضة، عرص من األوىل السنة :(١–٧ سطر من ١ (الصفحة األول: الجزء
لصوص محاكمة حدثت اليوم هذا يف عرش، الخامس اليوم الصيف، فصل من الرابع
وكذلك العظيم، اإلله رع» ستبن رع ماعت «ورس بامللك الخاص النفائس صندوق
التي وهي األول»، سيتي رع ماعت «من الفرعون بيت»31 «باألربعني الخاصة املحاكمة
رع ماعت و«رس البحري والوجه القبيل الوجه ملك معبد خزانة يف موضوعة كانت
دورهم، حسب عىل «نسآمون» الرشطة رئيس عنهم أعلن الذين وهم آمون»، مري
وقد النفائس صناديق عىل أيديهم وضعوا عندما اللصوص مع هناك واقًفا كان وقد
يد عىل بالضبط فعلوه بما يعرتفوا أن ألجل التحقيق؛ يف وأيديهم أرجلهم رضبت
عىل واملرشف املزدوجة، الخزانة عىل واملرشف نخت»، رع ماعت «نب والوزير العمدة،
مروحة حامل «ينس» و… البيت ومدير نخت» رع ماعت «ممن املزدوجة الغالل مخازن

الفرعون. كاتب آمون» «بامري الفرعون وساقي البيت، ومدير الفرعون،
«بيكآمن» أحرضاألجنبي تحقيق: :(٥ ٨إىلص٣سطر (منص١سطر الثاني: الجزء
كذبًا. يقول بأال اليمني إليه وجه وقد «آمون» ماشية عىل املرشف خدمة يف كان الذي
صناديق وسلبتم معك كانوا الذين الرجال مع ذهابك حالة كانت كيف له: فقالوا
لقد فقال: آمون»؟ مري رع ماعت «ورس امللك معبد خزانة يف كانت التي النفائس،
والكاتب «حوري»، للمعبد التابع اإلله والد الكاهن بن «تارشي» الكاهن مع ذهبت
سيد «منتو» ملعبد التابع «نسمنتو» واألجنبي للمعبد، التابع «نسآمون» بن «بابكي»
صاحب «سبك» اإلله كاهن كان الذي «ثات»، بن «بينحيس» واألجنبي «أرمنت»،
«سبك» اإلله كاهن كان الذي «ثات»، بن «بينحيس» ملك رجل وهو و«تاتي»، «برعنخ»،

رجال. ستة واملجموع «برعنخ» صاحب
كيف له: وقالوا «نسآمون»، الرشطة وأُحرضرئيس :(١٣ (سطر األوىل الصفحة
عسًفا لريتكبوا ذهبوا قد رجاًال أن سمعت لقد فقال: اللصوص) (أي الرجال؟ وجدت
ذكرهم الذين الستة الرجال هؤالء فعًال ووجدت ذهبت وقد هذا، النفائس صندوق يف
إن … «أمن» الرشطة رئيس قال ثم اليوم. هذا عليهم أشهد وإني «بيكآمن»، اللص

الجريمة. يف مشرتك «تاخارو» بن «بيخال»

أيًضا. النفائس صناديق يقصد ربما 31
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التابع اللص«بيكآمن» الراعي مع بالعصا ُحقق ثم :(١٧ (سطر األوىل الصفحة
رضبًا باملقرعة رضب وقد «آمون». ماشية عىل للمرشف تابًعا كان الذي «آمون» ملعبد
فقال: كذبًا. قال إذا بالتشويه يعاقب بأن اليمني حلف إليه ووجه قدميه. عىل مربًحا
ما فعلت لقد قائًال: (؟) شهادته يف بها اعرتف وقد فعلت. ما بالضبط هو قلته ما إن

عليه. واستوليت منهم … أخذت وقد الستة الرجال هؤالء من واحًدا بوصفي فعلت
امتحن وقد «نسمتو»، األجنبي اللص وأحرض :(٢١ (سطر األوىل الصفحة
بالتشويه يمني إليه ووجه ويديه. قدميه عىل باملقرعة (ورضب) بالعصا بالرضب
هذا النفائس بصندوق العسف الرتكاب ذهابك حالة كانت كيف له: فقالوا كذبًا قال إذا

رشكائك؟ مع
منهم … فأخذت سادسهم، وكنت الخمسة الرجال هؤالء ووجدت ذهبت لقد فقال:

عليه. واستوليت (؟)
وهو «آمون» ملعبد التابع «قر» الراعي وأُحرض :(١ (سطر الثانية الصفحة
بعقاب يمني إليه ووجه ويديه، قدميه عىل باملقرعة ورضب بالعصا امتحن وقد أجنبي.
العسف وارتكبتم هؤالء رشكائك مع ذهبت كيف له: فقالوا كذبًا. قال إذا التشويه
الغلة، بعض أحرس وجعلني أخذني قد «بينحيس» األجنبي إن فقال: الصندوق؟ بهذا
الخزانة. هذه يف وكانوا الرجال فسمعتصوت نازًال كنت وقد …حب. مع حقيبة فمألت
قائًال: (؟) عليه فناديت داخلها يف «وتارشي» «بابكي» ورأيت الثقب يف عيني فوضعت
ونصف حقيبة فأعطيته إياي وأعطاهما يده يف النحاس من بخاتمني عيلَّ فخرج تعال،
األجنبي «عانفسو» وأعطيت منهما واحًدا أخذت وقد مقابلهما، يف الشعري من حقيبة

اآلخر.
بسبب «بابكي» بن «نسآمون» الكاهن وأُحرض :(١٠ (سطر الثانية الصفحة
كانوا الذين الرجال مع والدك ذهب كيف له: وقالوا بالعصا، بالرضب فامتحن والده
يل وليس صغريًا طفًال أزال ال كنت عندما هناك ا حقٍّ كان والدي إن فقال: (؟) معه
هذا يف الخزانة داخل «حوت-نفر» العامل رأيت لقد فقال: ثانية فرضب فعل، بما علم
بن «ونتحوي» والصانع «سنور» بن «نفر» الراعي ومعه الصندوق، فيه كان الذي املكان
املقصود كان وإذا رأيتهم. الذين األفراد بالضبط هم وهؤالء ثالثة. واملجموع «حوتي»
هم الثالثة هؤالء إن فقال: بالعصا فرضب يعرفون، الذين األفراد هم فإنهم الذهب هو

رأيتهم. الذين بالضبط
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التابع «تاتي» بن «وننخت» النساج وأحرض :(١٧ (سطر الثانية الصفحة
وجه ثم ويديه. قدميه عىل باملقرعة رضب وكذلك بالعصا، بالرضب فامتحن للمعبد
ارتكب عندما والدك ذهاب كيفية عن خربنا واآلن له: فقالوا كذبًا. يقول بأال اليمني إليه
طفل، وأنا قتل قد كان والدي إن فقال: رشكائه مع النفائس صندوق يف التخريب
لوالدي، النحاس من … بعض أعطى «نسآمون» الرشطة رئيس إن والدتي: يل وقالت
«نسآمون» وأن للمحاكمة، وأخذوني والدك قتلوا األجانب الجنود ضباط فإن وتأمل
«إننري» املواطنة أُحرضت ثم … موضوع وإنه إياي أعطاه قد كان الذي النحاس أخذ
باملقرعة رضبت ثم بالعصا بالرضب فامتحنت «حوري»، بن «تارشي» الكاهن زوج
زوجك ذهاب كان كيف لها: فقالوا كذبًا، تقول بأال يمني إليها ووجه ويديها قدميها عىل
الخاص النحاس بعض أحرض إنه فقالت: منه؟ النحاس وأخذ الصندوق هذا وكرسه

ثمنه. ورصفنا به فاتجرنا بالصندوق
فصل من الرابع الشهر الخامسة): الصفحة نهاية إىل ٦ سطر (ص٣ الثالث: الجزء

الجبانة. لصوص باقي فمحاكمة عرش. السابع اليوم الصيف،
«سبد-موىس»، بن «أمنخعو» السجن عبد أحرض :(٧ (سطر الثالثة الصفحة
بالرضب امتحن وقد «قاوي» بن «باورعا» الحارث بسبب وارثًا بوصفه أحرض وقد
فقالت شهادته سمعت وقد كذبًا، يقول بأال يمني إليه ووجه ويداه قدماه وكبلت (؟)
حرٍّا. وأصبح أرسه ففك ملواجهته. يحرض دعه زوجه. أخو فهو يخصه ما أما املحكمة:
فامتحن «تاتو»، بن «نسآمون» الراعي وأحرض :(١٠ (سطر الثالثة الصفحة
«بيخال» والعامل كذبًا، يقول بأال يمني إليه ووجه ورجاله يداه وكبلت بالعصا بالرضب
بالرضب ثانية امتحن وقد «أمنؤبي»، ملك «خنسو» ملعبد التابع «أمنمحب» بن الصغري
من بريئًا وجد وقد كذبًا، يقول بأال اليمني إليه ووجه (؟) ويداه رجاله وكبلت بالعصا
«آمون»، ملعبد التابع عا» «إري بن «أمنحوتب» وأحرضالبحار رساحه، وأطلق الرسقات،
ويداه قدماه وكبلت بالعصا ثانية امتحن وقد «آلمون»، األعظم الكاهن إدارة تحت الذي

رساحه. وأطلق الرسقات من بريئًا وجد وقد كذبًا، يقول بأال يمني إليه ووجه (؟)
والحاجب «بس» بن «بننستاوي» الجزار وأحرض :(١٨ (سطر الثالثة الصفحة
بعيني، أره لم أني غري امللكية) املقابر (أي األماكن يف كان أنه سمعت فقال: «بربثو»،
له: فقالوا كذبًا، يتكلم بأال يمني إليه ووجه ورجاله، يداه وكبلت بالعصا امتحن وقد
الحاجب هذا «بربثو» عنها يقول التي األماكن إىل «بوخعف» مع ذهابك حالة كانت كيف
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له: فقال «بربثو»، فأحرضالحاجب أرها. لم إني كذب، إنه فقال: (؟) معه فيه كنت أنك
ثوًرا رسق وإنه الجريمة، يف «بوخعف» رشيك الرجل هذا إن فقال: لتقوله؟ عندك ما
أمنخعو»، «رسكت املراقب ومع معه باالشرتاك «حوتي» (الترشيفاتي) البوابة كبري ملك
فقالوا «بوخعف»، الراعي فأحرض هنا يحرض «بوخعف» دع املحكمة: قالت وعندئذ
«أمنخعو» مع رؤيته معنى فما أبًدا. معي يكن لم إنه فقال: لتقوله؟ عندك ما له:
يذهب لم إنه معه! الذهاب موضوع وما !… «أزدي» بن «نسآمون» ومع «حوري» بن
التي األخرى األماكن عن أخربنا تعال له: قالوا ثم بالعصا بالرضب ثانية فامتحن قط.
فتحت الذي أنا إني فقال: «نسموت»، امللكية الزوجة قرب فتحت لقد فقال: فتحتها،
الوزير؛ له فقال ثالثة. املجموع أي: رع» «منماعت للملك «بكررل» امللكية الزوجة قرب
… ال بينحيس عمل عندما … أمامه ذهبت فقال: الفضة، هذه وضعت أين خربني تعال
استوىل وقد بيتي، عىل استوىل بيت مدير كان الذي الرجل وهذا شفيت». «نسعا والتابع
وخمسة أواٍن، مصنوعة النحاس من دبنًا وخمسني ومائة الفضة، من دبنات ثالثة عىل
النسيج من (ديو) ورداءين القبيل، الوجه نسيج من (رود) عرشرداء وثمانية (؟) أزواج
واحًدا ودبنًا امللون، النسيج من واحًدا (ذاي) ورداء (مالبس) «كنت» وثمانية امللون،
وزنها الجميل الذهب من واحدة وقالدة املطروق، النحاس من دبنًا وثالثني الذهب، من
من دبن عىل «قر» العامل زوج «إستي» املواطنة واستولت الذهب، من قدات ثالثة
األجنبي بنت وأخذت قدات. ثمانية حوزتها يف وبقي الفضة، من قدتني وأعادت الفضة
الذهب صانع وبنت (؟) … الفضة من قدات خمسة «تاست-تحوت» بن «أمنمآمون»
… الذي هو ألنه دبنني؛ عىل استولت «إفنموت» (J. E. A. Vol. 32, p. 28 Note 5 (راجع
األشياء عن أما «عاشفيتمواست»: فقال (؟) ثانية بيننا عادلة قسمة وقسمناها ألجلنا (؟)
البيت. مدير أعطتها فإنها «ساتو»، موت أخته ملك إنها «بوخعف» عنها يقول التي

التابع آمون» «إن-ونفر التابع ملك بايثو» «أمن العبد وأحرض س١٢): ٤)
كذبًا يقول بأال اليمني إليه ووجه بالعصا، بالرضب فامتحن «آلمون»، األول للكاهن

ليتهمني. يحرض إنسان أي دع شيئًا، أَر لم إني فقال: «دجاي» العبد شهادة عن
«كوش» نائب إدارة تحت الذي نفر) (حوت الكي آلة وأحرضحامل (١٤س١٥):

«دجاي». العبد قاله ما بسبب
يقول بأال اليمني إليه ووجه ورجاله، يداه وكبلت بالعصا، بالرضب امتحن وقد
كذب، إنه فقال: رسقتها؟ التي الفرعون مقابر عن لتقوله لديك ما له: فقالوا كذبًا.
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وخرق (؟) صغرية وجبة عىل أعيش إني … يحرضوا «طيبة» مفتيش دع أرها. لم إني
الرجل هذا نفر» «حوت شهادة عن لديك ما له: فقالوا «دجاي» العبد وأحرض قليلة.
وإياه ذهابي أما أره. لم إني فقال: امللكية) (املقابر األماكن يف كان إنه عنه: تقول الذي

رساحه. وأطلق الرسقة، من بريئًا وجد وقد … ال إىل
الكاهن إدارة تحت الذي «آمون» ملعبد التابع «ونآمون» البناء وأحرض :(٢١ ،٤)
اليمني إليه ووجه (؟) ويداه قدماه وكبلت بالعصا بالرضب امتحن وقد «آلمون»، األول

رساحه. وأطلق الرسقات من بريئًا ووجد ثانية معه فحقق كذبًا، يقول بأال
قرب ملزار التابع «كر» العامل ملك «باينخنؤبي» العامل العبد وأحرض س١): ٥)
عن تكلم له: فقال الكذب، يقول بأال اليمني إليه ووجه بالعصا، بالرضب فامتحن …
عىل شهادته وُسمعت امللكية) (املقابر األماكن يف كان الذي (؟) «بابنتبوت» بن «بكي»
إن فقال: نخت» «ورسحات النساج وعبد نخت» «إمننستاوي وابنها «تاريبمح» األمة
يف الذي «خري» املفتش وأعطى الشعري، من حقيبة مائة أعطت أختي «زات» املواطنة

الشعري. من حقيبة مائة بيتها
أمري إىل املنتمي «باوننؤبي» السماك وأحرض :(٩ (سطر الخامسة الصفحة
يقول بأال اليمني إليه ووجه ويداه، قدماه وكبلت بالعصا بالرضب فامتحن «طيبة»،
وأعطوني اللصوص بهؤالء عربت لقد فقال: باللصوص؟ عربت كيف له: وقالوا كذبًا،
سلمهما. وقد الذهب من قدتني أعطي أنه (؟) وجد وقد ورغيفني. الشعري من حقيبة
إنه قيل: وقد عاحي» نفر «بي العبد وأحرض :(١٣ (سطر الخامسة الصفحة
و«موت «أمنخعو» من (سلمت)؟ القبيل الوجه نسيج من املصنوعة «داي» مالبس غسل

املحكمة. يدي يف وهو … الفرعون ملك إنها (؟) قال وقد محب»،
ملعبد التابع «تحومحب» الباب وأحرضحارس :(١٥ (سطر الخامسة الصفحة

«آمون».
وقد «آمون» ماشية عىل املرشف إدارة تحت الذي «نسآمون» الراعي وأحرض
تسكن كنت إنك له: وقالوا كذبًا. يقول بأال اليمني إليه ووجه بالعصا، بالرضب امتحن
األماكن يف معه كنت وإنك للجند، ضابًطا كان الذي «أفنآمون» أخو وهو مح» «إهي مع
بالرضب امتحن وقد معه. أذهب ولم أره لم إني كذب، إنه فقال: امللوك) (مقابر

رساحه. وأطلق الرسقات من بريئًا ووجد ويداه، قدماه وكبلت بالعصا
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لصوص سائر مع التحقيق الثالث): السطر حتى ٦-٧ (الصفحاتمن الرابع: الجزء
النفائس: صندوق

«حوت رأيت «بايبكي»: بن «نسآمون» قال :(١ (سطر السادسة الصفحة
يحرضون. دعهم «نفر». والراعي و«ونتحوي» نفر»

«أمنخعو» بن نفر» «حوت العامل أحرض وقد :(٣ (سطر السادسة الصفحة
األجانب، أتى لقد فقال: شهادته فسمعت كذبًا يقول بأال اليمني إليه وجه وقد
قبض وقد والدي. ملك حمري بعض بحراسة مكلًفا كنت عندما املعبد عىل واستولوا
عن (ووقف عسًفا ارتكب قد واآلن «أبيب»، قرية إىل وأخذني األجنبي «باهاتي» عىل
أن بعد واآلن أشهر. ستة مدة «آلمون» األكرب الكاهن كان الذي «أمنحتب»، العمل)
أكرب كاهنًا كان الذي «ألمنحت»، (؟) عمل الذي االضطهاد أيام من أشهر انقىضخمسة
النظام (؟) أعيد عندما ولكن النار. فيه أشعلت ثم نهب الصندوق هذا فإن «آلمون»،
دعنا «قاشاتي»: الجيش وكاتب «باسمننخت» الجيش وكاتب «طيبة»، غربي أمري قال
فيه. النار يشعلوا لن السجن عبيد فإن ذلك وعىل الصندوق) (خشب الخشب نجمع
الذي املكان هذا عن أما اليوم. حتى سليم وإنه عليه خاتًما ووضعوا تبقى ما فجمعوا
ألخذ هناك ذهبت أني اتفق وقد العمال، فرن خشب معه فإن الصندوق،32 بقية فيه
«بايبكي». بن «نسآمون» فأحرض هنا. يحرض ضدي بلغ من دع قال: ثم منه. الخشب
نظرتهم فقال: عنهم؟ تكلمت الذين الثالثة الرجال هؤالء عن لتقوله عندك ما له: فقالوا
إني الخاتم؟ هذا يفضون رأيتهم هل هذا؟33 يشء أي عن … املكان هذا إىل يرسعون
نفر» «حوت أحرض وقد الخوف. من ذلك قلت لقد قط. الخاتم هذا يفضون أرهم لم
الخشب بعض هو املخزن يف ما إن فقال: املخزن هذا إىل ذهبت لقد له: فقالوا ثانية.
أنه (ربما الخاتم هذا Sic أحفظ أن ألجل هناك وضعتها وقد املعبد، متاع من والفحم

ليخفيه). الصندوق فوق وضعها
كذبًا يقول أال اليمني إليه ووجه «عانفسو»، األجنبي وأحرض :(٢٠ سطر ٦)
«قر» األجنبي مع الغلة لبعض حارًسا جالًسا كنت لقد قال: إذ شهادته فسمعت
واقفني «بايبكي» والكاتب «تارشي»، الكاهن ووجدت أسفل إىل ذهبت لقد تأمل! واآلن

منه. حرق الذي بعد تبقى الذي أي 32
والحنق). الغضب من بنوع ذلك (قيل يقال الذي هذا ما أي 33
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… خاتمني يل أحرضا وقد الباب، يف (؟) ثقب من وجههما ورأيت املخزن، يف يقرعان
حقات ربع ونصف شعري، حقيبة ونصف واحًدا، فأعطيته و«قر» أنا إياي وأعطياهما

آخر. شيئًا أَر ولم مقابلهما، حب … من
وماذا لتقوله؟ عندك ما له: فقالوا نخت». «ورسحات العبد وأحرض سطر): ٧)
كنف يف إنه فقال: كنفك؟ يف موجود إنه يقول: «باينخت» … الذي (؟) ألخيك بالنسبة

«باور». إقليم يف فهو يحرض دعه آمون». … «باي العبد
الثانية السنة :(١ (سطر الثامنة الصفحة (٩ آخر إىل ٨ (صفحة الخامس: الجزء
التحقيق تجديد عرش. الخامس اليوم الصيف، فصل من) الشهر …) النهضة عرص من

اللصوص. مع
التابع «أمنحتب» بن «باونش» الكاهن أحرض :(٢ (سطر الثامنة الصفحة
هو إن التشويه بعقاب اليمني إليه وجه وقد بالعصا، ثانية امتحن وقد «موت». ملعبد
عن تحدث لك: قالوا قبل من املحكمة أمام واقًفا كنت عندما له: فقالوا كذبًا. قال
إن (؟). سيسقط يدك عملته ما أن تعلم أن دون … تخرب لم أنك غري ذهابك، كيفية
لم ستفعله، ما بسبب ستوجعك فيدك مؤملة، ستكون معك سيعملونها التي االمتحانات
مربًحا. رضبًا بالعصا بالرضب ثانية فامتحن ملكي. بيت بسبب سبوني لقد شيئًا. أَر
أخرى. مرة معه يحقق أن ألجل وحبس ثانية مرة امتحن وقد … شيئًا أر لم إني فقال:
بالرضب وامتحن «تسربع» الجعة أحرضصانع :(١٠ (سطر الثامنة الصفحة
الذهب دبن قصة قص تعال له: فقالوا كذبًا، يقول بأال اليمني إليه ووجه بالعصا،
الفضة من الدبنات أربعة وعن «زاي»، رداء من بدًال «منتو» اإلله كاهن أعطيته الذي
فألوضع فيها كذب وجد وإذا قصتها، سأقص فقال: «تابيكي». … أعطيتها التي
«نسآمون» من الذهب دبن عىل وحصلت «املشوش»، من اشرتيتها لقد خازوق! عىل

… «سوعا» بن و«حوري» … و«باجب»
«بتاح بن «عنخفنآمون» الجيش كاتب وأحرض :(١٦ (سطر الثامنة الصفحة
إليه ووجه ويديه، قدميه عىل باملقرعة ورضب بالعصا بالرضب امتحن وقد محب»،
إىل ذهابك كيفية عن خربنا له: وقالوا كذبًا. تكلم إن بالتشويه يعاقب بأن اليمني
مرة فامتحن ليتهمني، هنا يحرض شاهًدا دع فقال: أخيك. مع امللوك) (مقابر األماكن

أخرى. مرة معه ليحقق الحجز تحت وضع وقد شيئًا، أَر لم فقال: أخرى.
«بينوزم»، بن «خنسموىس» النوتي وأحرض :(٢٠ (سطر الثامنة الصفحة
بالعصا بالرضب امتحن وقد الفضة. هذه لتحرض ذهابك كيفية عن تحدث له: فقالوا
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أعطى «نسربع» أن «أفنمنتو» السجن عبد مع مسجونًا كنت عندما سمعت لقد فقال:
الحجز. يف ووضع مربًحا رضبًا رضب بأن فامتحن جعة. مقابل يف فضة

اإلله ملعبد التابع «إفنمنتو» السجن عبد وأحرض :(٢٣ (سطر الثامنة الصفحة
عرب الذي «نسآمون» النوتي قرره عما لتقوله لديك ما له: فقالوا «أرمنت» سيد «منتو»
قلت: لقد ليتهموك؟ (؟) سيأتون الذين الجريمة، يف رشكائك مع الجانب هذا إىل بك
أنا كنت لقد فقال: واتهمه «نسآمون» البحار أحرض وقد ليتهمني. يحرض إنسانًا دع

الحجز. تحت ووضع ثانية امتحن وقد «أهومح»، الراعي مع به عربت الذي
عا» «إري … بن «نسآمون» (؟) ضد تهمة :(٢ (سطر (أ) التاسعة الصفحة
(؟) ب خاصة تهمة رجًال. الذهب من قضيبني أعطى «أمباويا» باكا (؟) «قني» و(؟)
يعطهم لم أنه من الرغم عىل معه قسمها «لنسآمون»: قال التي وهي الذهب من …

(هكذا). إياها
«منتو». ملعبد التابع «تحوتمحب» … ال وأحرض :(١ (سطر التاسعة الصفحة
أحرض وقد متأكد! إني هناك! كنت أنك يل تقولوا ال فقال: لتقوله؟ عندك ماذا له: فقالوا
«أفنآمون» مع … كانوا الذين «بنوزيت» واألجنبي و«عازار» «بانختمني» الجعة صانع
ال متأكد. إني سينجيكم الصغري «بينحيس» واألجنبي «أهومح»، والراعي و«إفنمنتو»

الحجز. تحت ووضع امتحن وقد تسبوني.
وقد «آمون»، ماشية عىل املرشف تابع «ونآمون» التابع وأحرض :(٥ سطر ٩)
عندك ما له: فقالوا كذبًا، تكلم إذا بالتشويه بالعقاب اليمني إليه ووجه بالعصا امتحن
أقسم إني ا حّقٍّ يتهمني، فدعه رآني أو فضة أعطاني الذي عن أما فقال: لتقوله؟

الحجز. تحت ووضع بالعصا، بالرضب فامتحن سيدي. «بآمون»
إليه ووجه «كربعل»، املاء وحامل العبد وأحرض :(٩ (سطر التاسعة الصفحة
إن فقال: لتقوله؟ عندك ما له: فقالوا بالتشويه. عوقب وإال كذبًا، يقول بأال يمني
الذي ما قائًال: معهما فحقق و«عازار» «أفنمنتو» السجن عبد قبضعىل (؟) «منتسعنخ»
الحجز. تحت ووضع بالعصا، امتحن وقد بعيني، ذلك أَر لم إني هناك؟ من أحرضتماه
لديك ما له: فقالوا «تارشي» الكاتب وأحرض :(١٣ (سطر التاسعة الصفحة
قدات. عرشة منها بقي لقد وانظر الفضة، من ونصًفا دبنني أعطيت فقال: لتقوله؟

الحجز. تحت ووضع معه حقق وقد فليؤكدوه. يقولونه عما أما
ما له: فقالوا «سخاحتآمون» األجنبي وأحرض :(١٥ (سطر التاسعة الصفحة
بالرضب فامتحن اآلن. سأقوله ما هو قبل من يف به نطق ما كل إن فقال: لتقوله؟ لديك
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حقائب ثالث وهي الغلة بعض أعطيت فقال: لتقوله؟ لديك ما له: وقالوا بالعصا،
حملتها وقد الفضة من قدتني بدوره وأعطاني للجبانة، التابع «سانفر» الصانع إىل
«أهومح» الراعي خرج واآلن (؟) وجوده عن عجزت ولكني (مزيفة) إنها ال قائًال: له
عىل يتشاجرون واقفني كانوا عندما إليهم تسمعت وقد مخزن. يف أرغفة ووضعوا

لزميله. أحدهما قاله ما وهذا (؟) مأزق يف فألوضع فقال: الفضة، من قطعة
أرض ملساحة التابع «بيكآمن» وأحرضاألجنبي :(٢٠ (سطر التاسعة الصفحة
(قبض الحجز تحت فوضع أرها، لم إني فقال: بالعصا بالرضب فامتحن «آمون».

عليه).
«ملكان التابع «ثوناني» الصانع وأحرض :(٢٢ (سطر التاسعة الصفحة
أَر لم إني فأجاب: لتقوله؟ عندك ما له: وقالوا بالعصا، بالرضب امتحن وقد الصدق»،

الحجز. تحت ووضع بالعصا بالرضب فامتحن شيئًا.
كاهنًا كان الذي سخر» «بائري املفتش وأحرض :(٢٤ (سطر التاسعة الصفحة
رجًال دعوا فقال: كذبًا يقول بأال يمني إليه ووجه بالرضب فامتحن «خنسو»، لإلله
الحجز. تحت ووضع بالعصا فامتحن شيئًا، أَر لم فقال: ثانية فامتحن يحرضليتهمني.
الرجال :(١ (سطر عرشة الثالثة الصفحة العارشة: الصفحة السادس الجزء

… يف أحرضوا الذين
له: فقالوا «أخنمنو» الفالحني عىل أحرضاملرشف :(٢ (سطر العارشة الصفحة
تسلمت لقد فقال: أعطيتها؟ قد «بوخعف» قال التي الفضة هذه عن لتقوله عندك ما
من دبنني وتسلمت «بوخعف»، من وثورين الفضة، من ودبنًا الذهب من قدات خمسة
الذهب، من دبنات خمسة حوزته يف واملجموع محب»، و«موت «أمنخعو» من الفضة
ترد الفضة هذه دع الوزير: فقال رساحه. فأطلق وثوران، الفضة من دبنات وثالثة

سأردها. فقال: إلينا
ملعبد التابع «نخ» بن نفر» «حوت وأحرض :(٨ (سطر العارشة الصفحة
شيئًا أر لم فقال: لتقوله؟ عندك ما له: وقالوا بالرضب. وامتحن «زرو». سيد «منتو»

رساحه. فأطلق
ملعبد التابع «سوعا-آمون» الراعي أحرض :(١٢ (سطر العارشة الصفحة
بريئًا وجد وقد كذبًا. يقول بأال يمني إليه ووجه بالعصا، بالرضب فامتحن «آمون»،

رساحه. وأطلق الرسقات، من
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بالعصا، فامتحن «بايس» الراعي وأحرض :(١٥ (سطر العارشة الصفحة
رساحه. وأطلق الرسقات من بريئًا وجد وقد كذبًا، يقول بأال يمني إليه ووجه

«آمون». ملعبد التابع «بكني» الخادم وأحرض :(١٨ (سطر العارشة الصفحة
تسلمت لقد فقال: «بوخعف»؟ أعطاكها التي الفضة هذه عن لتقوله لديك ما له: فقالوا

رساحه. فأطلق ورصفتهما الفضة من الدبنني هذين
«أفنآمون» بن «حوري» الجيش كاتب وأحرض :(٢١ (سطر العارشة الصفحة
هذا أن من الرغم عىل البيِت، دهليز ويف الجبانة، يف كان إنه قالوا: فقد والده بسبب
األمة هذه دع املحكمة: فقالت طفًال. وقتئٍذ كان إذ يذهب، لم حوري) (أي الرجل

الخزانة. عىل املرشف يدي يف ترك وقد الجبانة، إىل تؤخذ «بكي»
له: فقالوا «نخت»، … ر … با التابع وأحرض :(٢٥ (سطر العارشة الصفحة

أتهم. دعني شيئًا، أَر لم فقال: لتقوله؟ لديك ما
عرشة الحادية الصفحة «أ١»: األوىل القائمة (١٣ إىل ١١ (صفحة السابع. الجزء
لصوص أسماء عرش، الثالث اليوم الفيضان، فصل من الثانية السنة :(١ (سطر

بالفرعون: الخاص النفائس صندوق

«رسحات». بن «تحتمس» الكاتب •
«منتو». ملعبد التابع «نسمنتو» الفالح •

«نسآمون». املسمى (؟) (حم) الكاهن :(٥ (سطر عرشة الحادية الصفحة
«آمون». ملعبد التابع «قر» الفالح

للمعبد. التابع خنوم» سو «شد النساج
نآمن». «عانسو السايس

«وننخت». النساج
«بيخال». الفالح :(١٠ (سطر عرشة الحادية الصفحة

«بيكآمن». الراعي
آمف». إري «عنخ البخور مطلق

«ثانفر». الكاهن
أكح». «باي التابع
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بن». «باي … ال :(١٥ (سطر عرشة الحادية الصفحة
«إننري». املواطنة

سجنوا الذين الرجال :١٧ (سطر) عرشة، الحادية الصفحة «ب١» القائمة
س: + ١٣ اليوم الفيضان فصل من األول الشهر يف

«بنفرعحي». الزيت غايل •
«بنتاور». الجندي •

إمنتاور». «باي املواطنة •
ماعت». تي إن «ماتوعا •

مويا». «موت •
«حرر». •

«نسموت». •
نحستي». «تاعا •

الذين الجبانة لصوص :(١ (سطر عرشة، الثانية الصفحة «ب٢» القائمة
امللكية): املقابر (أي األماكن يف كانوا أنهم ووجد معهم، حقق

البيت. مدير إدارة تحت «آمون» ملعبد التابع «بوخعف» الراعي اللص •
«آمون». ملعبد التابع «بربثو» الحاجب اللص •
رشحه. خنسو» «سدسو البخور مطلق اللص •

«ثايأحي». يدعى الذي «نسآمون» البخور مطلق اللص •
«أرمنت». رب «منتو» لضيعة التابع «أفنآمون» السجن عبد اللص •

إنه قال: … «تحوت» الكاتب ولكن … عىل يقبضوا لم «دجاي». العبد اللص •
هناك. كان

ستة. املجموعة
لم أنهم ولو … عندما الفضة بعض تسلموا الذين الرجال «ب٣»: القائمة

… يذهبوا

«خعمواست». بن «تارشي» الكاتب •
رجالن. املجموع إمباوبا». باكا «املسمى «بوتو» مغني •

374



التاسع رعمسيس الفرعون

اللصوص بأسماء قائمة :(١٢ (سطر عرشة، الثانية الصفحة «ب٤»: القائمة
اللصوص أن ولو معهم، وحقق الفرعون، فيه كان الذي املكان من أحرضوا الذين

النيل: يف انحدروا والذين معهم، يكونوا لم إنهم قالوا:

محب». «بتاح بن «عنخفنآمون» الجيش كاتب •
«أمنحتب». بن «بونش» الكاهن •

املخرتع». «خنسو لإلله التابع سخر» «بائري الكاهن •
«آمون». ماشية عىل املرشف «ونآمون» التابع •

«منتو». لضيعة التابع محب» «تحوت السجن عبد •
«بينوزم». بن «خنسموىس» البحار •

(إىل باللصوص عرب الذي وهو «نسآمون»، بحار أنه وجد «بيخال» البحار •
اآلخر). الشاطئ

«كربعل». (؟) السقاء العبد •
آمون». «باوع بن «بايكامون» النوتي •
الصدق. ملكان التابع «ثوناني» الصانع •

إمواست». «باوع للتاجر التابع «سخاحتآمون» األجنبي •
«آمون». معبد لسقف التابع آتون» «نسربع الجعة صانع •

كتابة. إلينا يحرض ولم الفرعون. أمام أحرض وقد «تحوتحتب». األول البواب •

الثاني، الشهر يف النفائس لصوصصندوق أداها التي الشهادات «أ٢»: القائمة
العارش: اليوم

«بايبن». •
آمف». إري «عنخ •

نخت». «سبك •
خنوم». سو «شد •

«ثانفر». •
«بيخال». •
«سابار». •

«تحتمس». •
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(؟) «تاتوت» •
«إني». بن «حوري» •

«باسمون». •
للمعبد. الرشطة رئيسا •

محب». «تحوت السجن عبيد عىل املرشف •
البواب. «بانفر» •
حور». «بنباون •

حتنخت». «بنتا الصانع •
… الذي «عامروت» بن «ونآمون» •

«بسنخت». بن «حوري» •
«نيس». •

«بننا». بن «أمنخعو» •

رجال. سبعة الخازوق: عىل أعدموا الذين اللصوص «٥ب»: القائمة
رجًال. عرش خمسة الشمايل: اإلقليم يف الحرب يف قتلوا الذين اللصوص

رجالن. … كانوا الذين وهؤالء رجال، ثالثة «بينحيس» قتلهم الذين اللصوص
رجال. خمسة املجموع

رجًال. عرش تسعة صحة: ويف أحياء يزالون وال حبسوا الذين هؤالء
رجال. ستة هربوا: الذين اللصوص

حوكموا: الذي هؤالء

«كوش». لجنود التابع «بنتاور» الجندي •
«بنفرعح». •

رساحه. أطلق وقد «إمنبابثو»؛ •
رساحه. أطلق «بننستاوي»: •

: سجنَّ الالئي النساء «٦ب»: القائمة

الفرعون. لخزانة التابع «بربثو» الحاجب زوج «نسموت» املواطنة •
«خرحت». بن «نسآمون» املقدسة السجالت كاتب زوج مويا» «موت املواطنة •
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الفرعون. لخزانة التابع حنتخت» «ورس زوج إنحمتي» «تاعا املواطنة •
«رعموىس». الذهب صانع زوج محب» «موت املواطنة •

الفرعون. لخزانة التابع متاومت» «باوع الحارس زوج «حرر» املواطنة •
اثنتني. فتكونان األخرى زوجه «تانفري» املواطنة •

لخزانة التابع «قاوي» بن «باورعا» الحارس زوج مويا» «موت املواطنة •
الفرعون.

«ِكزر». الخادم زوج ماعت» إنني «منوعا املواطنة •
«كربعل». زوج (إزيس) إيس املواطنة •

«بايس». الفالح زوج تاور» أمت «تاي املواطنة •
«ثات». بن «باينحيس» رسد ال زوج نفر» «إري املواطنة •

عام «وسييل» من الورقة هذه اشرتيت :١٠٤٠٣ رقم الربيطاني املتحف ورقة
ويبلغ «طيبة» يف عليها عثر إنه وقيل: الربيطاني»، «املتحف سجل يف جاء كما ١٨٥٦
أنه عىل الورقة هذه متن ويدل سنتيمرتًا، ٣٥ وارتفاعها سنتيمرتًا، ٤٥ حوايل الربدية طول

.«A «ماير ورقة يف جاء ما كثريًا يشبه
من الرابع الشهر النهضة، عرص من الثانية السنة هو: ١٠٤٠٣ الورقة وعنوان
ورقة تاريخ عن ويوًما سنة يزيد التاريخ (وهذا عرش السادس اليوم الصيف، فصل

الذكر). السالفة «A «ماير
الكاتب وهذا النفائس. صندوق لصوص شهادات «نسآمنؤبي» الجبانة كاتب دون
وبردية «A «ماير ورقة من كل يف ذكره جاء الذي املحققني، أحد كان «نسآمنؤبي»
رسقات يف نبحث أننا عىل منها األوىل الكلمات وتدل ،١٠٠٥٢ رقم الربيطاني» «املتحف
ارتكبت وقد ،«A «ماير ورقة يف النفائس بصندوق الخاص الجزء لرسقة ا جدٍّ مشابهة
الرجال كل ليذكر سئل قد نفر» «إهاويتي البواب فنجد اللصوص. بنفس جزئيٍّا الجريمة
وكان هذا، النفائس صندوق معدات يف تخريبًا ويرتكبون املكان، هذا يدخلون رآهم الذي
الخفيف الصندوق قضية عن يشء كل يعرف إنه عنه: قال «نبتحتنخت» يدعى فرد بينهم
أتلفوا الذين الرجال نفس هم الجريمة هذه مدبري أن ويضيف نخت»، «رعمسيس ملك
وقد سيتي»، «بمعبد الخاص وكذلك الثاني»، «برعمسيس الخاص النفائس صندوق
«رعمسيس ملك النفائس صندوق عىل الهجوم تفاصيل كل ووصف أحرض«نبتحتنخت»،

نخت».
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وأن نخت» «رعمسيس بصندوق فعًال خاصة الحالية املحاكمة أن هنا والظاهر
عرضية أضافبطريقة وقد «نبتحتنخت»، مع املوضوع هذا تحقيق يقرتح نفر» «إهاويتي
الخاص النفائس صندوق أتلفوا الذين العصابة رجال نفس هم املجرمني أن محضة

«سيتي». بمعبد الخاص الصندوق وكذلك الثاني»، «برعمسيس
الثانية السنة (١) :(P1. XXXVI) األوىل: الصفحة (P1s. XXXVI-XXXVII) الرتجمة:
كاتب أخذ عرش. السادس اليوم الصيف، فصل من الرابع الشهر النهضة، عرص من
(٣) املعبد يف كان الذي النفائس صندوق لصوص شهادات (٢) «نسأمنؤبي» الجبانة
معبد يف آمون» مري ماعت «ورس امللك ملعبد التابع نفر» «إهاويتي العامل أحرض وقد
هذا يدخل رأيته رجل كل عن وخربنا تعال املعبد. هذا بواب إنك له: فقالوا (٤) آمون
بإحضار مر فقال: هذا، النفائس صندوق غطاء؟). (أو لقفل تلًفا ويرتكب املكان،
«رعمسيس ملك النفائس لصندوق (٧) حدث ما بكل ليخربك «نبتحتنخت» النجار
أنفسهم هم الفعلة هذه فعلوا الذين وأولئك «آمون». لإلله أكرب كاهنًا كان الذي نخت»،
(٩) رع» ستبن رع ماعت «ورس الفرعون ملك النفائس صندوق يف تلًفا ارتكبوا الذين
األول). (سيتي رع» ماعت «من الفرعون ملك بر) (جس الصندوق ولهذا العظيم؛ اإلله
يعاقب بأن بالحاكم القسم لقن وقد «نبتحتنخت». النجار أحرض ذلك وعىل قال، وهكذا
أرسل قد «بينفر» البواب إن فقال: شهادته سمعت وقد كذبًا، يتكلم (١١) بأال بالتمزيق
اذهب يل: وقال فيه كان الذي املكان إىل فذهبت تعال. (١٢) قائًال إيلَّ «تاتي» النساج
الكاهن نخت» «رعمسيس ملك الصندوق. هذا نحاس وأحرض «تاتي» مع (١٣) أنت
أخاه، … (١٥) والنساج «تتي» النساج ووجدت معه فذهبت «آلمون». (١٤) األكرب
«ورسحات»، بن «آمون» … ون (١٦) البخور ومطلق آمون» «باثان القارب وحارس
البستانيني ورئيس «سني»، بن «حوري» والكاتب «ورسحات»، بن «تحتمس» والكاتب
«تتي والكاتب مات، الذي «إمنحر-إب» بن «بيسون» والنحاس «بتاحمحب»، (١٧)
عرش. الحادي وأنا رجال، عرشة اللصوص(١٩) مجموع «حوري» اإلله والد بن رشي»
النفائس صندوق عمد أطراف يكرسون (٢٠) ووقفوا كبرية، أحجار بعض أخذت وقد
قد ألنهم الخشب؛ هذا تتلفوا ال لهم: فقلت (٢١) «آلمون» األول الكاهن ملك هذا
كرسوا وكذلك الخلف. من وواحًدا األمام، من واحًدا (٢٢) األوسط العمود طريف كرسوا
«بيبك» الكاتب وكان (أطراف) ستة املجموع فيكون األخرى (٢٣) األربعة األطراف
… ال يف ووضعاهما النحاس، من عمود حلقتي أخذا اللذان «تتيرشي» املطهر والكاهن
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وقد اللصوصمنا. من لسبعة النحاس من حلقات أربع (٢٥) أعطونا وقد منها. االثنني
من دبنات عرشة واحد كل نصيب فكان «عا–مر»، املواطنة بيت يف بيننا (٢٦) قسمناها
من «بيزر» األجنبي ولكن النحاس، من دبنًا تسعني املجموع فيكون (٢٧) النحاس،
سلم قائلني: إيلَّ أتيا «سيتي» ملعبد التابع مواست» «حور واألجنبي «إيوميرتو». بلدة
التابع مواست» «حور األجنبي وأخذ يل قالوا وهكذا أعطيته. الذي النحاس هذا (٢٩)

«سأتي». ملعبد
ملك النحاس من الدبنات عرشة (١) :(P1s. XXXVI-XXXVII) الثانية الصفحة
«حوري» والكاتب «تحتمس» الكاتب رسق وقد .(٢) «أمنحر-إب» بن النحاس«بيزون»
وقد مًعا. كانا واالثنان الصندوق. هذا من النحاس من غطاء (٣) ألنفسهم «سني» بن
الخشب عىل فألوضع كذبًا قلت وإذا صدق، أقوله ما كل إن قائًال: بالحاكم يمينًا حلف

(خازوق).
بالرضب امتحنت وقد «تاعرب» املواطنة أحرضت (١) :(P1. XXXVII) الثالثة الصفحة
إنها عنها: تقولني التي هذه النحاس قطعة وقيصقصة تعاَيلْ لها: وقالوا (٢) بالعصا
التي وهي وباعه، (٤) نصفها قطع وأنه «بشنمح» بن «بيخال» الفالح (٣) حيازة يف
جالسة كنت أني اتفق قد واآلن «أمنخعو». املركز ضابط بيت إىل أجلها من ذهبت
يف يتجرون كانوا الرجال أن واتفق مستجدية) كانت (ربما الجميز تحت جوعى (٦)
(٨) املوضوع قص قد فإنه تأمل له. قلت وهكذا جوعانني. جالسني وكنا (٧) النحاس

أقصه. لم وإني «بيخال» عىل
ولويت بالعصا، بالرضب امتحن وقد «بشنمح» بن «بيخال» الفالح فأحرض (٩)
تعال له: فقالوا كذبًا، قال إذا بالتمزيق يعذب بأن بالحاكم بالقسم وأمر ويداه، رجاله
حيازتك يف إنها «تاعرب»: املواطنة عنها تقول التي النحاس … هذا قصة عن خربنا
(١٤) وبعته نصفها قطعت وقد الرجل، ذراع سمك مثل سمكها كان التي وهي (١٣)
يتهمني. إنسان (١٥) يوجد وال بعيني هذا النفائس صندوق قط أَر لم إني كذب. فقال:
«نسأمنؤبي»: الكاتب له فقال أره. لم إني فقال: (١٦) بالعصا بالرضب ثانية فامتحن
عن أما له: فقالوا أرها. لم إني فقال: (١٧) النحاس قطعة شاهدت الذي أنت ولكنه
صندوق من إنه وقيل حوزته، يف رأيته ما كل عن فخربني األجنبي هذا «منتي» ابن …
(٢٠) «بنتحتنخت» بالكاتب خاص يشء هو رأيته ما إن فقال: (١٩) هذا النفائس
آخر شيئًا أر ولم «أمنخعو». اإلله والد (الكاهن) بيت إىل يحمله وكان أحرضه قد
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(٢٣) (؟) جارية وكانت «بيخال» الفالح زوج نخت» «شدح املواطنة وأحرضت (٢٢)
ولويت (٢٤) بالعصا بالرضب امتحنت وقد رشي». «تتي واللص املطهر الكاهن مع
كذبًا، تكلمت إذا (٢٥) بالتمزيق تعاقب بأن بالحاكم القسم وحلفت ويداها. قدماها
كنت هل (٢٦) رشي» «تتي واللص املطهر الكاهن مع جارية كنت عندما لها: فقالوا
واحدة بوصفك يخرجون الذين بعد وتغلقني يدخلون، الذين ألولئك تفتحني التي أنت
كان الذي املخزن هذا يف يدخلون (٢٨) رأيتهم الذين الرجال عن فأخربيني (؟) منهم
بالعصا، بالرضب أخرى كرة امتحنت وقد بإتالفه. ليقوموا النفائس؛ صندوق فيه
أحًدا رأيت قد كنت وإذا قط، أحًدا أر لم فقالت: كذبًا، تقول أال بالحاكم اليمني وحلفت

ألخربتكم.
وبعض أفقية، سطًرا عرش أربعة عىل يحتوي الورقة هذه متن ب»: «ماير ورقة
كبرية، كانت ورقة من قطعة هي الورقة هذه أن والواقع فهمها. لعدم منها فائدة ال قطع
األشخاص أن كما تاريخ، عىل الراهنة حالتها يف تحتوي وال ضاع، قد وآخرها فأولها
األوراق يف ذكروا الذين باألشخاصاآلخرين قرنهم احتمال بأي يمكن ال فيها ذكروا الذين
الحوادث سلسلة نفس تتناول ال الورقة هذه أن ذلك إىل يضاف املقابر. برسقة الخاصة
لصوص عن يختلفون فيها ذكروا الذين اللصوص أن عن فضًال إذ أخرى، ورقة كأية
ماعت «نب الفرعون قرب وهو رسق، بأنه فيها ذكره جاء الذي القرب أن نجد األخرى، املقابر
التي الوثائق من أخرى وثيقة أية يف إليه يرش لم السادس) (رعمسيس آمون» مري رع

اآلن. حتى نرشت
القسمة إن له: وقلت فتشاجرت النحاس، من دبنًا وخمسون مائة (١) … الرتجمة:
له قلت وهكذا واحًدا، وأعطيتني أجزاء ثالثة أخذت فإنك قط، عادلة ليست عملتها التي
أعطاني وقد الفضة. من دبنات ثالثة بلغت وقد عليها، عثرنا التي الفضة وزنا وقد (٢)
دبنات ثالثة املجموع فيكون قدات. وخمسة دبنًا وأخذ الفضة، من قدات وخمسة دبنًا

الفضة. من
ووجد «نسآمون» األجنبي بيت إىل «بايس» األجنبي ذهب أيام بضعة بعد واآلن (٣)
تعال، قائًال: إيلَّ «نسآمون» األجنبي (٤) وأرسل عليها فاستوىل هناك، موضوعة األشياء
وجدتها التي الفضة عن أما «بايس»: األجنبي له فقال معه، جالًسا «بايس» األجنبي وكان
الغرب أمري عنها سأبلغ وإني منها، شيئًا تعطني لم فإنك (٥) (؟) يل يقولون كما أنت
املكان إىل سنأخذك له: وقلنا فتملقناه لنا، قال وهكذا الناحية وضباط طيبة) غرب (أي

له. قلنا وهكذا لنفسك. ستحرضبعضيشء كذلك وأنت (٦) فيه وجدناها الذي
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«بنتحنخت»، املعدن وصانع «بايس» األجنبي مع اجتمعنا أيام بضعة بعد واآلن
يوم يف وذهبنا رجال. خمسة املجموع «نسآمون» واألجنبي (٧) «حوري» املعدن وصانع
آمون» مري رع ماعت «من امللك قرب (٨) عىل وأطلعنا «نسآمون» األجنبي فأخذنا واحد،
معك؟ كان الذي الجبانة عامل أين له: فقلنا الطيب، اإلله والصحة، والفالح الحياة له
لم الذي وهو معنا، كان الذي الصغري «بابك» ومعه (٩) ُقتل قد الجبانة عامل إن لنا: فقال
حارضين وكنا نقبه يف أيام أربعة مكثت وقد لنا. هو قال وهكذا (؟) نخرج يدعنا أن يرد
(؟) صناديق … ستني عىل موضوعة سلة فوجدنا ودخلناه القرب وفتحنا الخمسة، نحن
الربنز، من غسيل طسوت وثالثة الربنز، من (؟) وسواًرا الربنز، من … ووجدنا ففتحناها
الربنز، من «قب» وآنيتني الربنز، من األيدي عىل املاء لصب «نو» وآنية غسيل، وطست
أواٍن وثالثة (١٢) الربنز من … «أنكر» وآنية «قب» وآنية الربنز، من «بوننت» وآنيتني
خمسمائة أنه ووجدنا األواني، ونحاس األشياء، نحاس وزنا وقد النحاس. من «باس»
فتحنا … النحاس من دبن مائة رجل كل نصيب وكان (١٣) (؟) النحاس من دبن
… القبيل للوجه الجميل الصنف من «ديو» أثواب فوجدنا باملالبس، مملوءين صندوقني
نصيب تقع الجميل، القبيل الوجه نسيج من (سبعة رداء وثالثني وخمسة «إدج» وأثواب
وعرشين خمسة فوجدنا ففتحناها، هناك موضوعة املالبس من سلة ووجدنا رجل). كل
تقع امللون النسيج من (رود) أردية خمسة فكانت فيها، امللون النسيج من «رود» رداء

(… ١٥ رجل لكل (نصيب
األوىل: عظيمتني؛ حقيقتني عن لنا يكشف طرفيه انتقاص من الرغم عىل املتن وهذا
مضت الذين القدامى، امللوك كمقابر للخطر عرضة كانت املعارصين امللوك مقابر أن
القرب، هذا محتويات عن ذكر بما حكمنا لو أنه والثانية: السنني. من املئات عرشات عليهم
عليه كان ما بني العظيم الفرق لوجدنا مثًال آمون» عنخ «توت مقربة يف جاء بما وقرناها
من العرشين األرسة ملوك عليه كان وما وثروة، وغنى جاه من عرشة الثامنة األرسة ملوك
مقابرهم يف توجد كانت عرشة، الثامنة األرسة ملوك أن من ذلك عىل أدل وال وشح، فقر
تخرج ال مقابرهم محتويات كانت العرشين األرسة وملوك الذهب، من املقنطرة القناطري
من نخرج وهكذا للذهب. بالنسبة املائة يف واحد عىل تزيد ال قيمته كانت الذي النحاس عن
جهة، من النظام سوء بسبب البالد يهدد كان الذي الخطر بنذير الربدي من الجذاذة هذه
صاحب السادس» «رعمسيس امللك أن إىل باإلضافة هذا أخرى. جهة من والبؤس والفقر
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محتوياته شمل وبدد حرمته، انتهكت قد قالئل، سنني إال دفنه عىل يمِض ولم املقربة، هذه
الشعب. نفوس يف قداسة من للفرعون كان مما الرغم وعىل ضآلتها من الرغم عىل

الربدي أوراق مجموعة يف فينا» «بمتحف موجودة الورقة هذه إمرباس»: «ورقة
ويبلغ برجمان». «فون منها صورة نرش وقد .(A. Z. (1876) P. P. I. ff (راجع ٣٠ رقم

واحدة. جهة من ومكتوبة سنتيمرتًا، ١٨ وارتفاعها سنتيمرتًا ٣٨ الورقة هذه طول
أسطر، تسعة تتألفمن األوىل وتحتويعىلصحيفتني: كاملة، أنها عىل ظاهرها ويدل
يذكر ولم النهضة، عهد من السادسة بالسنة أرخت وقد سطًرا. عرش اثني من والثانية
كانت إذ الورقة كنه عىل يدالن األولني السطرين وترجمة اليوم، وال الشهر ال التاريخ يف
من الرضائب رئيس أحرضها التي بالرضائب الخاصة الوثائق فحص بالرضائب؛ خاصة
املادة، مختلفة وثائق عىل يحتوي األول واإلناء «قب». آنيتي يف كانت التي وهي البالد، أهل

عام. عنوان أي تحت النائي اإلناء يف التي مثل مجاميع يف ترتب لم ذلك وعىل
والوثيقة بالرضائب. خاصة مكتوبات وهي «فدنو»، تُدعيان فيها األوليان والوثيقتان
«آمون-خنم-نحج». بأكاليل الخاص «أمنخعو» الكاهن به قام تفتيش سجل هي الثالثة
صعوبة. فيها فليس التالية الوثائق مجموعة عن أما األكاليل. هذه هي ما نعلم ال أننا غري
الثالث». «رعمسيس أقامه الذي هابو» «مدينة معبد سجالت عن السادسنقرأ السطر ففي
الالهون» «معبد يف وجدت التي السجالت تشبه نوعها يف كانت أنها بد ال السجالت وهذه
وقد اآلن. حتى إلينا تصل لم أنها األسف جد له يؤسف ومما «برلني». يف اآلن ومعظمها
صغرية ملفات أربعة ذكرت وكذلك األخرية، مع مكررة أنها يظهر أخرى ورقة ذكر جاء
واحدة. األول اإلناء يف كانت التي التسع الربديات هذه من لنا يبَق ولم معبد. سجالت فيها
فيها سجل األوىل فالوثيقة باللصوص. خاصة وثائق عىل يحتوي الثاني واإلناء
منه أخذ الذي والقرب رسقوها. قد الجبانة عمال أن وجد ونحاس، وفضة بذهب إيصال
تكن لم وإذا التأكيد. وجه عىل الوثيقة تحقيق يمكننا ال ذلك وعىل يُعني، لم الرسقات هذه
وهي س٤) (ص٢ التالية والورقة لها. مماثلة وثيقة أنها بد فال ١٠٠٦٨ رقم الورقة هي
تدعي وثيقة ذلك بعد ويأتي «إبوت». ورقة تكون أن إال يمكن وال املقابر، بتفتيش خاصة
بالتحقيق الخاصة الورقة ثم (؟) الدفن حجرة خربوا أنهم ُوجد الذين الرجال مع التحقيق
«أمهرست»، ورقة غري تقريبًا تكون أن يمكن وال تاي»، شد «سخمرع بمقربة الخاص

الثاني». بولد «ليو بورقة تكملتها مع عنها تحدثنا التي
عمل الذي العظيم الجيش قائد الخاصبقرب التحقيق عنوانها: ورقة ذلك بعد ويأتي
إليه أشري الذي الرجل نفس يكون قد النحاس هذا أن والظاهر «واريس»، النحاس مع
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آخرين مع ذهب قد بأنه اتهم قد حيث س٢) (ص٧ ١٠٠٥٤ الورقة يف «باواريس» باسم
«طيبة». غربي مقابر لرسقة

كتب قد االسم نجد حيث ١٠٠٥٢ رقم الورقة لهذه مماثلة حادثة ذكر جاء وقد
توحيد يمكن ال ذلك وعىل عظيم، قائد لقرب إشارة أية توجد ال فإنه حال أية وعىل «واريس»

.١٠٠٥٤ رقم بالورقة وال ١٠٠٥٢ رقم بالورقة ال «إمربايس» وثيقة
بالنحاس الخاصة بالشهادات قائمة عنوانها: س١٠) (ص٢ أخرى وثيقة ولدينا
رقم الورقة هي تكون أن بد وال الجمال»، «مكان من اللصوص باعها التي واألشياء،
تقريبًا. الكلمات بنفس س٤) ص١ (وجه الوثيقة هذه يف وصفت وقد الوجه، من ١٠٠٥٣

فقدت. قد يظهر ما عىل أنها غري س١١) لصوص(ص٣ قائمة لدينا وكذلك
األجنبي مع التحقيق عنوانها: س١٢) (ص٢ الصفحة هذه يف األخرى والوثيقة

فقدت. وقد «ستخمحب» (؟) بن «بيقح»
وقد باللصوص. خاصة وثائق ثماني عىل وتحتوي الثانية، القائمة تنتهي وبذلك
«أمهرست»، وورقة «إبوت»، ورقة وهي: نسبيٍّا بالتأكيد ثالث عىل نتعرف أن أمكننا

الوجه). (من ١٠٠٥٣ رقم والورقة
وهي: املبكرة، الرسقات مجاميع إىل تشري كلها أنها التحقيقات هذه يف النظر ويلفت
السادسة السنتني تشغل التي «تورين» ومجموعة ،١٠٠٥٤ رقم و«أمهرست» «إبوت»،

التاسع». «رعمسيس حكم من عرشة والسابعة عرشة
The Great (راجع «بيت» األستاذ كتبه فيما األوراق هذه عن تفاصيل القارئ ويجد

.(Tomb-Robberies. P.p. 177–180
من السادسة السنة (١) :(P1. XXXVIII) األوىل: الصفحة (P1. XXXVIII) الرتجمة:
الرضائب رئيس عليها استوىل التي الرضائب34 رجال سجالت فحص النهضة. عرص
الخاصة الفضة سجالت يحمالن اللذان وامللفان (٣) اإلناءين يف كانت التي األهلني، من

األهلني. من الرضائب رئيس عليها استوىل التي وهي بالرضائب،
«آمون-املمنوح- أكاليل عن «أمنخعو» الكاهن عمله الذي الفحص سجل (٥)

باألبدية».

هذا عن تحدثنا وقد باملرصية. كتبها ولذلك الرضائب بمعنى «شت» كلمة بيت األستاذ يفهم لم 34

«فلبور». ورقة عىل الكالم عند سبق فيما الكبري املوظف
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آمون مري رع ماعت «ورس البحري والوجه القبيل الوجه ملك معبد سجالت (٦)
آمون». بيت يف

السجالت. من صورة عليها كان التي األخرى الورقة (٧)
السجالت. عليها كان التي امللفات أربعة (٨)

وثائق. تسع اإلناء يف كانت التي الربدي ملفات املجموع: (٩)
اإلناء يف كانت التي باللصوص الخاصة الوثائق (١) :(P1. XXXVIII) الثانية الصفحة

اآلخر.
قد الجبانة عمال (٣) أن وجد التي والنحاس والفضة الذهب تسلم سجل (٢)

واحد. رسقوها:
واحد. الهرم: ذات املقابر فحص (٤)

املدينة. غربي يف مقربة (٦) (؟) نهبوا قد أنهم وجد الذين الرجال مع التحقيق (٥)
رع ماعت «سخم البحري والوجه القبيل الوجه ملك بهرم الخاص الفحص (٧)

واحد. تاوي»: شد
النحاس مع أُجري الذي (٩) للجيش العظيم القائد بقرب الخاص الفحص (٨)

«واريس».
«مكان من اللصوص باعها التي واألشياء بالنحاس خاصة شهادات (١٠)

واحد. الجمال»:
واحدة. اللصوص: قائمة (١١)

واحد. «ستخمحب»: (؟) بن «بيقح» األجنبي مع التحقيق (١٢)

األوراق من استنباًطا مرصالقديمة يف الجنائية املحاكمات (2)
هنا فحصناها التي

وسلب املعابد عىل االعتداء وكذلك وغريها، امللكية املقابر رسقات عن سبق فيما تحدثنا
الوزير رأسهم وعىل واملحاكم، القضاء رجال بها قام التي املحاكمات رأينا وقد أثاثها.
املوضوع بهذا الخاصة املواد جمعنا وقد أمكن. إذا أماكنها إىل الرسقات ورد الجناة، ملعاقبة
أن يالحظ ولكن مختلفني، ملوك عهود يف حدثت أنها من الرغم عىل واحد، فصل يف
أن والواقع عرش». الحادي «رعمسيس وعهد التاسع» «رعمسيس عهد يف وقع معظمها
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تلك يف مرص يف القضائية اإلدارة عن هامة مادة لنا تقدم العهد بذلك الخاصة الوثائق
من أوَّل كان وقد عنه، إلينا وصلت التي الوثائق لقلة التناول صعب موضوع وهو الفرتة.
«زيدل»،37 األستاذ كتب وأخريًا «برين»،36 األستاذ ثم «سبيجلربج»،35 األستاذ فيه كتب

القديمة». «مرص كتاب يف الكالم سياق يف ذكرهم جاء الذين الكتَّاب من وغريه
درس يف عظيمة أهمية لها هنا ترجمناها التي الربدي أوراق فإن حال أية وعىل
استخالصه يمكن ما منها نستخلص أن هنا وسنحاول خاص، وجه عىل الجنائية املسائل

أخرى. مصادر من لدينا وما املتون، هذه به تسمح ما بقدر
فورقة واحد، نوع من كلها ليست املتون هذه أن البداية منذ هنا نلحظ أن بد وال
ليست فهي بذاتها، قائمة مجموعة تؤلف الثاني» بولد و«ليو «أمهرست» وورقة «إبوت»
رقم الورقة منها تتألف التي واملجموعة خاص. نوع من بحثًا بل محاكمة، عن تقريًرا
يف تبحث ١٠٠٥٤ رقم والورقة متن، من جزء وكذلك ١٠٣٨٣ رقم والورقة ١٠٠٥٣
من رسقات يف فتبحث األخرى األوراق سائر أما معابد. من بل مقابر من ليست رسقات
،١٠٠٦٨ رقم والورقة ،١٠٠٥٣ رقم الورقة تشمل التي األوراق مجموعة ولكن الجبانات،
بد وال العظيمة، الجبانة عمال هيئة من كلهم كانوا فيها املتهمني اللصوص بأن فتتميز
واألسئلة وبحث، روية عن جاءت نتيجة إىل نصل أن يمكننا حتى الفروق هذه نلحظ أن

يأتي: ما — القانون رجال تهم التي وهي — حلها إىل نصل أن يجب التي

املجرمني؟ ضد العمل ابتدع الذي من (١)
املجرمني؟ هؤالء حاكمت التي املحكمة نظام ما (٢)

املحاكمة؟ عند اإلجراءات كانت كيف (٣)
توقع؟ كانت التي العقوبات وما بالحكم، النطق سلطة كانت من يد يف (٤)

Studien und Materialen Zum Rechtswesen des Pharaonenreiches. Hanover راجع: 35

.1892
Prèrenne. Histoire des Institution of Droite Privé de L’Ancienne Egypte. Tom راجع: 36

.I–III Bruxelles
.Seidel, Legacy of Egypt. p. 198 ff راجع: 37

385



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

فيه: وضعناها الذي الرتتيب حسب عىل األسئلة هذه من كالٍّ وسنتناول

العقوبات؟ لقانون الواضع من أو املجرمني؟ ضد العمل ابتدع الذي من

قبل من ذلك إىل أرشنا مرصكما يف القضاء إدارة يف دور أهم يلعب كان الوزير أن يف شك ال
رع»، من «رخ الوزير نقوش يف جاء ما وبخاصة وج٤) وج٣ ج٢ القديمة مرص (راجع
لم مبارشة قبله وما التاسع»، «رعمسيس عهد أي: إبوت» «ورقة فيه كتبت الذي العهد ويف
الذي وهو «طيبة» وظيفته مقر وكان «خعمواست»، وهو واحد38 وزير غري البالد يف يكن
(ص١ «إبوت» ورقة يف تناولناها التي بالرسقات أوًَّال «طيبة» غربي أمري «بورعا» بلغه
غربي أمري بوصفه مركزه بسبب يظهر ما عىل الخطوة هذه «بورعا» خطا وقد س٧–٩)
سليمة. املقابر حفظ عن مسئوًال يجعله بالطبع وهذا الجبانة، يف الرشطة ورئيس «طيبة»،
الفرعون؛ وسقاة لألرشاف، كذلك بل وحده، للوزير ال الحالة، عن تقريره وجه وقد
هذه مثل يبلغ يجعله مركز يف كان الذي الوحيد املوظف يكن لم نفسه الوقت يف أنه عىل
الذي املزعوم التلف أبلغ قد الرشقية «طيبة» أمري «بارس» أن املتن يف نجد إذ الجريمة،
تقريره لها قدم التي الهيئة لنفس تقريًرا وجه وقد األول»، «أمنحتب الفرعون بقرب لحق
للفرعون، إشارة أية توجد ال أنه هنا ويالحظ أكثر. بتفاصيل هنا ُوضع قد أنه غري «بورعا»
أو الفرعون إىل إشارة أي بدون تحقيق بعمل قاموا قد يظهر ما عىل وعماله الوزير وأن

منه. تعاليم تلقي
قامت التي له املعادية املظاهرات من تضايق عندما «بارس»، أن نجد أخرى جهة ومن
جديدة سلسلة عن فعًال) أبلغه (أو مبارشة الفرعون بإبالغ هدد الجبانة عمال هيئة بها
أم تهديده نفذ قد «بارس» كان إذا نعلم وال الجبانة. كتاب له قدمها قد كان التهم من
عىل يُعرض أن دون للفرعون مباًرشا تقريًرا مرءوس موظف تقديم أن املحتمل ومن ال.
الوزير بأن شعر قد الحالة هذه يف «بارس» أن والظاهر مألوف، غري أمًرا كان أوًَّال الوزير
أن يمكن تهم بأية يستخف حال أية عىل أو يهمل، أن ذلك عىل ويمكن له، معاديًا كان

له. يقدمها
عند السليم اإلجراء أن وهي املعلومات، من ثمني طرف عىل نحصل الحادثة هذه ومن
الوجه يف كان إذا مبارشة الوزير بتبليغ الجبانة كتاب يقوم أن املقابر يف مخالفات حدوث

.Gardiner, Inscriptions of Mes. p. 33 Note 4 راجع: 38
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الوزير أثر يقفوا أن للجبانة جاللته وأتباع الرشطة عىل كان هناك يكن لم وإذا القبيل،
لم الفرعون أن نعلم ثم ومن له، لتقدم به الخاصة وثائقهم حاملني النهر، يف منحدرين

إبوت». «ورقة يف قصت التي القصة يف فعًال يظهر
اللصوص أن فنسمع س٥-٦) (ص١ ١٠٠٦٨ رقم الورقة وجه عىل الذي املتن يف أما
وهذان «آلمون»، األكرب والكاهن والوزير «وننفر»، الحي وكتاب «بورعا» عنهم بلغ قد
باسم الوزير اسم قرن يف ونلحظ املتهمة، الطوائف عىل بالقبض أمرا الكبريان املوظفان
روحية سلطة أكرب «آلمون» األكرب الكاهن كان ملا أنه وذلك ملحوظة، أهمية األكرب الكاهن
أو معبد أي تدنيس شأنها من يكون جريمة أية معرفة يهمه شك بال كان فإنه البالد، يف
يمكن ذلك أن من الرغم عىل القصة، يف دخل له يكن لم الفرعون أن نجد كذلك وهنا قرب.

متناولنا. يف التي التفاصيل قلة إىل أخرى جهة من يعزى أن
نقرأ ١٠٠٨٣ رقم الورقة متن ففي فيهما، دخل للفرعون كان محاكمتان ولدينا
املعبد، من والذهب الفضة من رسقات أو رسقة الفرعون أبلغ قد «أمنموىس» الكاهن أن
من معينة رسقة نجد الورقة نفس ويف القضية. بتحقيق والساقيني الوزير الفرعون فأمر
س٢-٣) (ص٣ ١٠٠٥٢ رقم الورقة ومن للفرعون. املختص املعبد كاهن بلغها الفضة
الذين التحقيق» «مكان وأرشاف الوزير معهم حقق قد املقابر لصوص بعض أن نعلم
األخري أن بد فال الفرعون، بعد البالد يف سلطة أكرب يعد الوزير كان وملا أمره. إليهم وكل
ورقة يف جاء ما الرأي هذا ويؤكد فيها، للفصل وملحكمته إليه القضية وكل الذي هو كان
لصوصأمام قائمة يضع «بورعا» أن الوثيقة هذه يف فنجد القضية. بنفس ا خاصٍّ «إبوت»
وال الوزير. أمام السابقة من وأطول مصححة قائمة يضع أسابيع سبعة وبعد الفرعون،
إىل القضية سلم قد الفرعون كان التاريخني هذين بني التي املدة يف يظهر ما عىل أنه بد

الوزير.
رسقة قضية واألخرى معبد، من رسقة قضية إحداهما قضيتان: هنا فلدينا ذلك وعىل
األرشاف، ورفاقه الوزير إىل نزاع بال املحاكمة أمر الفرعون وكل كلتيهما ويف مقابر، من
الطراز هذا من التي القضايا كل يف املتبع اإلجراء هو كان هذا أن إذن املحتمل ومن
هذا مع يتعارض ما متناولنا يف التي الربدي أوراق وثائق يف لدينا وليس والضخامة.
رصيحة «إبوت» ورقة حادثة يف الفرعون إىل إشارة وجود عدم من الرغم عىل ألنه الرأي؛
(ص٧) فيها الوحيدة املحاكمة وأن ا، جدٍّ خاصة كانت الحالة هذه أن نذكر أن بد ال أنه إال
ال مما مذنبني، غري أنهم عنهم ُعرف رجال عن خاص لغرض ُعرضت قد محاكمة كانت

املعروف. القضائي باملعنى محاكمة يجعلها يكاد
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وطبيعتها؟ املحكمة تأليف كان كيف

القديمة مرص يف قضائية محاكم وجود عىل للربهنة آلخر وقت من محاوالت ُعملت لقد
يدها يف جماعات أسماء وجود املحاوالت هذه معظم أثبتت وقد التقريب. وجه عىل ثابتة
ظهرت التي «قنبت» هيئة أو العظيمة»، البيوت «ستة مثل39 وظائفقضائية يظهر ما عىل
عنها، والحقائق األخرية الهيئة ظهرت فيه نبحث الذي العرص ويف الحديثة. الدولة عهد يف
(راجع: و«جاردنر» (Stud. U. Mat. Pp. 13. ff) «سبيجلربج» األستاذ جمعها التي هي
الحديثة الدولة عهد يف أنه البني من يجعل وغريهما (Inscriptions of Mes. pp. 33 ff.
أو «قنبت» غالبًا تسمى والجنائية املدنية القضايا يف للفصل تجلس محكمة توجد كانت
إليهم يشار كان املحكمة هذه وأعضاء املستمعني، محكمة أي: شزمو» «قنبت أوىف بتعبري
التي املنازعة يف أنه «جاردنر» األستاذ أبان وقد وجهاء. أو «أرشاف» أي: «رسو» بلفظة
التاسعة األرسة عهد إىل عام وجه عىل تاريخها يرجع التي وهي «مس»، نقوش يف ذكرت
تحت «هليوبوليس» ومقرُّها الكبرية، «قنبت» وهما: «قنبت»، محكمتان توجد أنه عرشة،
ويشار «رسو»، املدينة أرشاف عىل وتحتوي «منف»، يف املحلية و«قنبت» الوزير؛ رياسة
يف لها مماثلة أخرى «هليوبوليس» يف الكبرية املحكمة ويقابل املدينة. بأرشاف أحيانًا إليها
وكذلك وزيران، للبالد فيه يوجد كان الذي الوقت، يف القبيل الوجه وزير يرأسها «طيبة»

واحد. وزير إال البالد يف يوجد ال كان عندما الحال كانت
ذكر نصادف لم سبق فيما فحصناها التي الربدية األوراق يف نجدها التي املادة ويف
(راجع: «طيبة» يف التي الكبرية «قنبت» بالضبط وهي واحدة، مرة إال «قنبت» محكمة
(نا-رسو-عا) العظام» «األرشاف أدق بتعبري أو «رسو» أعضاؤها ويسمى (Abbot p. 7
«آلمون»، الثاني والكاهن األكرب، «آمون» وكاهن «الوزير» من وتتألف ص٧-٨) (راجع
للخيالة، الجيش قائد ونائب اإللهية»، «املتعبدة بيت ومدير الفرعون، سقاة من وساقيني
هذه إجراء يف ويالحظ الرشقية». «طيبة حاكم «بارس» واألمري البحرية، علم وحامل
ألن فقط؛ ثانوية إال تكن لم النحاسني ثالثة مع عملت التي الفعلية املحاكمة أن املحكمة
كان الذي «بارس»؛ قدمها التي التهم تتبع عدم ويحتمل التخلص، كان الرئييس غرضها

الجبانة. عمال هيئة ضد أعضائها، أحد

ج٢. القديمة مرص راجع 39
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محكمة ذكر وفيه بحثناها، التي الربدي أوراق يف جاء الذي الوحيد املثل هو وهذا
التحقيقات، من الكثري أدارت التي الجماعات تأليف ذلك مع نعلم ا حقٍّ السابق. النحو عىل
،Mayer A «ماير» ورقة يف املقابر برسقة الخاصة العظمى القضية أن مثًال فنعلم
نخت»، رع «نبماعت الوزير فيها التحقيق أجرى قد ١٠٠٥٢ رقم الورقة يف وكذلك
«ينس» والساقيان نخت»، رع «منماعت الغالل مخزن واملرشفعىل الخزانة، واملرشفعىل

و«بميآمون».
«بمكان الخاصني «رسو» واألرشاف الوزير مثل كانوا أنهم بد ال األشخاص وهؤالء
س٢-٣). ١٠٠٥٢ص٥ رقم الورقة (راجع الذكر السالف إليهم» أمره وكل الذي التحقيق
الوزير بها قام فقد الثاني»، «أمهرست-ليوبولد ورقة يف عنها نقرأ التي املحاكمة أما
كتبوا الذين األشخاص األقل عىل هم وهؤالء «طيبة»، وأمري الفرعون وحاجب والساقي
أيام ببضعة ذلك قبل قاموا قد أنفسهم األربعة املوظفون وهؤالء للفرعون. تقريًرا عنها
أية هنا نذكر أن يمكننا وال املقابر. رسقة عن ١٠٠٥٤ رقم الورقة يف سجل الذي بالتحقيق
١٠٠٥٣ ورقتي يف ذكرهم جاء الذين املجرمني حاكموا قد املوظفني من جماعة أو محكمة
الوزير سلمهم ثم «بطيبة»، «ماعت» معبد يف أوًَّال حبسوا فقد الذكر؛ السابقتي و١٠٠٦٨
التحقيق عن الجبانة يوميات وتحدثنا عليهم. للمحافظة الجبانة موظفي إىل األكرب والكاهن
ونعلم التحقيق. بهذا قاموا الذين ذكر يأِت لم أنه غري وزوجاتهم، الرجال مع أجري الذي

«آلمون». األكرب والكاهن الوزير به قام قد كان املرسوق املتاع استعادة أن
الكربى باملحكمة الصغرية الجماعات هذه من جماعة أي نوحد أن حاولنا وإذا
مربر ال ذلك فإن ثابتة، قضائية محكمة تؤلف كانت منها واحدة أية أن نزعم أو الطيبية،
العظيمة املحكمة فتأليف الرأي، هذا صحة عدم عىل حقيقة االحتماالت كل وتدل كلية. له
ورقة يف يعملون كانوا الذين املوظفني فإن ذلك ومع «إبوت»، ورقة يف ذكر قد «قنبت»
أو يوم بعد ُكتبت قد كانت التي وهي ١٠٠٥٤ رقم والورقة الثاني»، بولد «أمهرست-ليو
محكمة بأنفسهم يؤلفوا أن يمكن وال أربعة، عن عددهم يزيد ال «إبوت» تاريخ من يومني
األهمية يف غاية كانت التي القضايا هذه أن األحوال هذه مثل يف واملعقول (قنبت). كبرية
أربعة أو لثالثة فيها التحقيق أمر يكل الفرعون كان واملعابد، املقابر حرمة انتهاك بسبب

الطيبي. العرص يف الحكومة يف املوظفني أعىل من
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املحاكمة طريقة

تختلف التي األحوال فهم أمكن إذا تماًما منها التحقق يمكن املرصي املجرم طبيعة إن
أمام املنظورة بالقضية عالقة لهم كان الذين فاألشخاص العرصية. املحاكمة عن فيها
لم كما محكمني، أي هناك يكن ولم والشهود، واملجرمون التحقيق أعضاء هم املحكمة
وقاٍض مدٍع من تتألف أنفسهم املحققني وجماعة الفريقني. لكال محامون هناك يكن
فقد مدافعون، إذن القديمة مرص يف يكن فلم للدفاع، مجلس هناك يكن ولم ومحكمني.
كل من خالية بسيطة صورة يف قصتهم رسد يف ثقتهم يضعون يظهر ما عىل األبرياء كان

النتائج. أحسن يف ذلك بعد ويأملون تزويق
املحاكمات يف كذلك بل الجنائية القضايا يف فقط شائعة تكن لم األحوال40 وهذه
يقوم منهما كل وكان عليه، واملدعى املدعي حزبان: القضية يف طبًعا يوجد وكان املدنية،
ينطقون القضاة أو القايض وكان شهود، بإحضار أو كتابة األدلة فيقدم قضيته بتسيري

القضية. سماع بعد بالحكم
غاية كانت املحاكمة عند اإلجراءات أن إىل يذهب أن اإلنسان يمكن األحوال هذه ويف
يقبض كان — بعد ذلك يتضح كان كما برآء منهم كثري وكان — فاملشتبهون البساطة، يف
واحًدا بهم يؤتى وكان معهم. زوجاتهم عىل يقبض كان األحوال من كثري ويف عليهم،

معلوم. نوع من أسئلة ويُسألون املحققني، األعضاء أمام فواحًدا
ويالحظ التعذيب، من نوع عليها اإلجابة يساعد األحيان معظم يف كانت األسئلة وهذه
الحضعىل فكرة وبني السؤال فكرة بني املرصية العقلية يف توجد التي الوثيقة العالقة أن

بالرضب.» «يمتحن مثل: جمل ببعض املرصية اللغة يف عنها عرب قد صادق جواب
يف ذكرت قد وكلها ثالث، الكالم عىل الشاهد لحض تستعمل كانت التي والطرق
(نقز) الشجرة فرع أو العصا وهي س١٧) ص٧ س٢٣، (ص٥ ١٠٠٥٢ رقم الورقة

عرصنا). يف عنه يعرب كما الفلقة يف (املد بالفلقة الرضب وكذلك
ذلك وبعد سأعرتف. قف، الشاهد: يقول حتى يستمر نوع أي من التعذيب كان وقد
ذلك يشفع أن يحدث وقد عذِّب، أو ثانية ُرضب ُمْرٍض غري أنه وجد فإذا بيانه، يتلو

Gardiner. Inscriptions of Mes. A. Z. LXXIII p. 105 A. Z. 1879 pp. 71 ff. (Pap. راجع: 40

.Berlin 3047) & Blackman J. E. A. Vol XI pp. 249 ff; Ibid XII. pp. 176 ff
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أو املطلوبة، باملعلومات عادة االعرتاف إىل يؤدي الرضب هذا وكان ثالثة، مرة بالرضب
أرها، لم إني الشاهد: بقول ينتهي كان املحاكمة من الجزء هذا فإن ذلك إىل يؤِد لم إذا
بغري أحيانًا يعرتف كان وقد االعرتاف. يريد ال إنه الشهادة: يسجل الذي الكاتب بقول أو

الرضب. ألم شدة من الحقيقة
األحيان معظم يف ألنه للمسئول؛ األسئلة واضع اسم لنا يذكر لم األحوال من كثري ويف
ويف إلخ، … املقابر ملهاجمة ذهابك قصقصة له: واحد قال عادة، الغائب بضمري عنه يعرب
س٦) ٤ س١٨، ص٣ ١٠٠٥٢ رقم (الورقة الوزير أن ذكر قد حال أية عىل قليلة حاالت
أسئلة، يضعان الجبانة كاتبي آلخر وقت من نجد وكذلك سؤاًال، يضع الفرعون ساقي أو
شك بال حارضين كانا ولكنهما التحقيق هيئة يؤلفون الذين األشخاص ضمن يُذكرا ولم
كانت التعذيب إىل وباإلضافة .(١٧ س١٤، ص٥ س١٩، (ص١ الجبانة مصالح ليمثال
الجاني، أو الشاهد من الحقيقة استخالص يف أثر ذات أنها يُظن كان أخرى طريقة توجد
من كثري يف نجد ألننا التعذيب؛ محل تحل لم الطريقة هذه أن غري اليمني؛ بحلف وذلك
أي: السيد» «حياة هو للقسم استعمل الذي واالسم تستعمالن كانتا الطريقتني أن الحاالت
بحياة وغالبًا امللك، بحياة قسم إىل تماًما معلوم هو كما يرجع الصيغة هذه وأصل امللك.

إلخ. … سأفعل امللك وبحياة «رع»، بحياة ذلك: مثال أيًضا، اإلله
قد اليمني أن أو اليمني41 أخذ الشاهد أن اليمني حلف عن التعبري عند يقال وكان
ألفاظه يف نجد وأحيانًا الكذب.» أتكلم «أال لها يضاف كان لليمني صيغة وأبسط له، أعطي
أي: يشوه» أنه «عىلرشط ذلك: مثال باليمني، الحنث حالة يف يوقع الذي العقاب إىل إشارة
الخازوق. عىل الوضع إحداهما خاص: نوع من أخريان عقوبتان ولدينا وأذنه. أنفه يُجدع
هذا ومن «كوش». فرقة إىل تفصيًال أكثر بعبارة أو «كوش»، بالد إىل النفي هو والثاني
كانوا جنود فرقة أو «كرما»، مثل قاٍص مكان يف حامية توجد كانت أنه تفهم أن يجب
املجرمني مع أيامنا يف املتبع نفس هو وهذا النوبة، بالد يف الذهب مناجم يف عماًال يشتغلون

النائية. األماكن من وغريه الطور إىل يبعثون الذي

John A Wilson, The Oath in Ancient «ولسن» األثري األيمان عقد عن ممتًعا مقاًال راجع 41

.Egypt. Journal of Near Eustenn studies Vol. VII July, 1943 p. 129
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(ص٢ ١٠٠٥٢ رقم الورقة يف مثًال فنجد اليمني؛ لحلف كثرية صيغ توجد أنه عىل
إذا امللك؛ وبحياة «آمون»، بحياة كاآلتي: هو بكلماته يمينًا نطق قد سجينًا أن س١٥)

إلخ. … عقابه عيلَّ فليوقع اسمه أخفيت قد معي رجل أي وجد
كذلك بل املجرمني، يف ينحرصون ال املحاكمات هذه يف معهم ُحقق الذين واألشخاص
جوار يف آخرون رآهم الذين وكذلك املرسوقة، األمتعة يف ترصفوا والذين الجريمة، شهاد يف
أشخاص عىل قبض حالتني أو حالة ويف خربت. أو عليها اعتدي التي املقابر أو األماكن
يعتقد أكان سواء الشهود، كل أن والظاهر س٢٥). ص١٤ ١٠٠٥٢ رقم (الورقة أبرياء
رضب وقد معهم، التحقيق عند واحدة معاملة جميًعا عوملوا قد أبرياء، أم مذنبون أنهم
أو التحقيق لجنة تجد أن قبل مرة من أكثر أو مرة األبرياء املواطنني من شخص من أكثر
١٠٠٥٢ رقم الورقة (راجع رساحه يطلق ثم باللصوص، عالقة أية من بريء أنه املحكمة
به يؤتى كان زوجه أو ابنه فإن مات قد مجرًما أن اتفق وإذا س٢١) ص١٤ س٤، ص٤

جرائم. من («A «ماير (راجع املتوىف ارتكبه فيما للتحقيق بها أو
ص٧ ١٠٠٥٢ رقم (الورقة سيده يخص فيما خادم مع يحقق أن يمكن وكذلك

س١٦). ص١٠ س٢،
كان وقد اآلخر. بالبعض بعضهم الشهود يواجهوا أن القضاة حيل ضمن كان وقد
أن يتهمني رجل أي «دع قوله: ذلك إىل ويضيف براءته، عن يرتافع أحيانًا أمره يف املشتبه
ولكن ذلك، عىل جوابًا يظهر ما عىل املحكمة تجد ال األحيان بعض ويف هنا.» إىل يحرض
أحرض واحدة حالة ويف تهمته، إليه ويوجه الحال، يف باملتهم يؤتى كان أخرى أوقات يف
رقم الورقة (راجع اآلخر البعض بعضهم يتهم أن ألجل املحكمة أمام املساجني من عدد
نجد س٧) (١) ص٢ ،١٠٠٥٢ رقم (الورقة أخرى حالة ويف س١٦). ص٦ ١٠٠٥٢
الحال يف الرجل فأحرض قاله، ما عىل يصدق أن ألجل رفاقه أحد إحضار يطلب سجينًا

املتهم. به أدىل ما عىل وصدق
يف يشك ال «A «ماير وورقة ،١٠٠٥٢ رقم الورقة يف التي املحاكمات يقرأ من وكل
قد ذلك ومع لنا، بالنسبة الثالثة الدرجة من أكثر يعترب األسئلة طرق من فيها جاء ما أن
فكرة ن نكوِّ أن الصعب ملن وإنه الصحيحة؛ املعلومات من ضخم مقدار عىل بها حصل
حقائق عىل الحصول عىل القدرة عدم بسبب كانت فهل الطرق، هذه نجاح عدم مقدار عن
ورقة ففي به، الحكم يمكن ال ما وهذا كاذبة؟ بيانات عىل للحصول بالنسبة أو هامة،
وبذلك يشء، بأي يعرتف بأال عليه شاهًدا أخرب رجل عن نقرأ س٢٠–١) (ص١٤ ١٠٠٥٢
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واحدة مرة وتجد للمحققني، وبلغ سمع، املحرضقد كالم أن له يؤسف مما ولكن ينجيه،
اتهامه سحب اتهمهم قد كان بأفراد ووجه عندما رجًال أن (Mayer A, 6, 17) لها ثانية ال
الطرق قيمة عىل الشك بعض تلقي أمثلة هي وهذه الخوف.» من ذلك قلت «لقد قال: ثم
يف نجدها التي وهي عليهم، باملحكوم الكبرية القائمة أن عىل التحقيق، يف استعملت التي
استعملها التي الطرق مهارة مقدار عىل بارًزا شاهًدا فيها ترى «A «ماير ورقة نهاية

املتهمني. عىل للقبض املرصي «إسكتلنديارد»

يوقع كان الذي العقاب ونوع الحكم، إصدار يدها يف كان التي السلطة

التي األوراق ألن وذلك املوضوعات؛ هذه عن قليلة مادة إال له، يؤسف مما لدينا، ليس
يف وردت التي الواقعة الحقائق فيها دونت سجالت كونها عن كثريًا تزيد ال أيدينا يف
تسجيًال املحاكمات فيها سجل قد كان التي القضية يف أحيانًا يحدث كان ولكن املحاكمة،
نرى أن ١٠٤٠٣ رقم والورقة ،«A و«ماير ١٠٠٥٢ رقم الورقة قضية وأعني كامًال،
وهذه .«A «ماير ورقة بها تختتم التي القوائم سلسلة طريق عن األحكام يف التعمق بعض
الحقائق كل مع ندرسها عندما حتى حاًال سيظهر كما صعوبات، من تخلو ال القوائم
من بالرسقات الخاصة املحاكمة فقط هنا أتناول (وإني «٢ب» فالقائمة أعيننا. أمام التي
ووجد معهم، حقق الذين الجبانة لصوص عنونت: وقد أسماء، ستة عىل تحتوي الجبانة)
بسبب مذنبني وجدوا الذين الرجال هم إذن وهؤالء املقابر. يف أي األماكن يف كانوا أنهم

املقابر. من بالرسقة الخاصة الرئيسية التهمة
هدداهم عندما آخرين من الفضة بعض تسلما رجلني لنا تقدم «٣ب» والقائمة
جاء ما لنا فرسها قد العبارة وهذه يذهبا. لم أنهما من الرغم عىل … (؟) بالفضيحة
أعطوا قد ورفاقه هو بأنه يرصخ ا لصٍّ نجد حيث س١٨-١٩) (ص٥ ١٠٠٥٢ الورقة يف
لم أنهما من الرغم عىل الرسقة) (أي عنها سمعا عندما الرجلني، لهذين الفضة من بعًضا
األصلية التهمة يخص فيما سبيلهما أخىل قد الرجالن فهذان القرب. هذا إىل معنا يذهبا

مرسوقة. بأنها عرف فضة تسلم بسبب عليهما حكم قد أنه غري الرسقة؛ وهي
الذي املكان من أحرضوا الذين باللصوص (قائمة مربك: عنوان ذات «٤ب» والقائمة
والذين معهم، يكونوا لم إنهم قالوا: اللصوص أن ولو معهم) وحقق الفرعون فيه كان
وهو واحًدا عدا ما القائمة هذه تحتويهم الذين الرجال أن ويالحظ النيل. يف انحدروا
التعليق (راجع «إفآمون» حادثة أو قضية سميناه بما عالقة لهم الجعة، صانع «نسربع»
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هذه عنوان لتوضيح كافية غري أنها يظهر معلوماتنا أن غري (١٠٠٥٢ رقم الورقة عىل
معهم؟ يكونوا لم هؤالء إن قالوا: الذين اللصوص هم من اإلنسان: يتساءل إذ القائمة.
هذا يف الفرعون كان وأين «٢ب»؟ القائمة يف ذُكروا الذين الستة اللصوص هم كانوا هل
كل النيل؟ يف منحدرين الرجال ذهب وملاذا «طيبة»، يف يكن لم الحال وبطبيعة الوقت؟

أجوبة. إىل تحتاج مسائل هذه
ما شيئًا نعلم ال فنحن املوقف. كل تلخص التي هي «ب٥» القائمة أن والظاهر
شيئًا كذلك نعلم ال كما خوازيق، عىل بالجلوس عليهم حكم الذين الرجال سبعة عن
عن وال الشمايل، اإلقليم يف دار الذي القتال يف نَْحبَهم قضوا الذين عرش الخمسة عن ما
سجنوا لصوصقد ذلك: بعد ويأتي … كانوا الذين واالثنني «بينحيس» قتلهم الذين الثالثة
من وجد قد أنه نعتقد أن الصعب ملن وإنه رجًال. عرش تسعة صحة: ويف أحياء يزالون وال
يأتي ذلك وبعد عرش. تسعة كذلك هو و«ب٤» «ب٢»، القائمتني مجموع أن املصادفة باب
قد القرار هذا أن وظاهر قضيتهم. يف فصل قد رجال أربعة وأخريًا هربوا، قد رجال ستة
التهمة أن حني عىل قطًعا، رساحهم أطلق قد اثنني أن ذلك عىل يدل الرباءة صورة أخذ
ا أمَّ لسيده. مرسوقة مالبس غسل أنه هي أحاو»، «بنفر ويدعى لثالث، وجهت كانت التي
… س٢٥ ص٨ ١٠٠٥٢ رقم الورقة (راجع «بنتاور» املسمى الرابع الشخص عن قرر ما

أيًضا. برئ قد أنه نزعم ولكن ممزًقا، وجد أسف بكل فإنه إلخ)
عرًضا وترينا املحاكمة، عن األهمية يف بملخصغاية تمدنا أنها حني يف القوائم وهذه
سبعة عىل الحكم نتائجها من كان النوع، هذا من سابقة محاكمات توجد كانت أنه
شك وال ذلك. يف السلطة أصحاب اتبعه الذي املسلك عن الكثري اليشء تعلمنا ال باإلعدام؛
الشهادات، سمعوا أن بعد املحققون الحكام وضعها قد إليها وصل التي القرارات أن يف
وال هذا. عن سجل أي لنا يبَق لم أنه من الرغم عىل بينهم. فيما االستشارة بعد وكذلك
تشمل ألنها الفظاعة؛ مزدوجة جريمة وهي املقابر، رسقة عىل العقاب يكون أن يمكن

اإلعدام. إال املوتى، أجسام إتالف أحيانًا بل الرضر، إلحاق
اقتبسناها التي «ب٥» القائمة يف جاء ما فلدينا ذلك عىل الربهان إىل حاجة يف كنا وإذا
شاهًدا نجد حيث س١٩-٢٠) (ص٨ ١٠٠٥٢ رقم الورقة يف جاء ما وكذلك سبق، فيما
أنا فهل «خعمواست»، الوزير زمن يف اللصوص عىل وقع الذي العقاب رأيت لقد يقول:
فإن ذلك ومع يعني؟ ما أعرف أني حني يف بنفسه، املوت عن ليبحث يذهب الذي الرجل
يف منهم عرش تسعة أن اآلن رأينا قد ألننا الحال؛ يف اإلعدام فيهم ينفذ لم اللصوص
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تعرضعىل كانت هذه اإلعدام أحكام أن لذلك املحتمل والسبب صحة، ويف أحياء، السجن
أمرها وكل قد سبق فيما رأينا كما املحاكمة وهذه تنفذ، أن قبل عليها للتصديق الفرعون
هذه أن من طبعية أكثر يشء فأي الوزير، رأسهم وعىل املوظفني من لجماعة الفرعون
يعرضون ولكن مسئوليتهم، عىل األبرياء رساح فيطلقون املذنبني محاكمة واجبها من كان
بولد وليو (أمهرست ورقة يف اإلجراء هذا مثل ونجد حتفه؟ ليالقي الفرعون عىل املجرم
إىل رسالة وأرسلت كتابة. واتهامهم معهم، التحقيق وضع نقرأ حيث س٩) ص٣ الثاني
ملن وإنه «طيبة»، وأمري وحاجبه، الفرعون، وساقي الوزير، من ذلك بخصوص الفرعون
يوقع كان مرص يف اإلعدام عقاب أن النوع هذا حقائق من نستخلص أن طبًعا املجحف
تقريبًا أهميتها يف تبلغ عظيمة أهمية ذات حكومية محاكمات فهذه فقط. الفرعون بأمر
«رعمسيس عهد يف القرص حريم مؤامرة يف عنها تحدثنا التي املحاكمة، تلك شك بال
عىل املتآمرين محاكمة أمر الفرعون إحالة أن عىل لقتله، دبرت التي املؤامرة وهي الثالث»
مما املتهمني، براءة أو باإلعدام الحكم قوة أعطاها خاصة محكمة إىل القضية تلك يف قتله

االمتياز. هذا لنفسه حفظ قد العادية األحوال يف كان الفرعون أن نظن يجعلنا
وقد مرصالقديمة، يف اإلعدام حكم بها ينفذ كان التي الطريقة عن القليل إال نعلم وال
يشار العقاب وهذا بالخازوق، سبق فيما اإلعدام حكم فيهم نفذ قد رجال سبعة أن أخربنا
كذبًا تكلمت أني وجد إذا هي: والعبارة الشهادة. تأدية أثناء يف اليمني حلف عند كثريًا إليه
الفظيع العمل هذا عن املرصي األدب من أخرى شواهد لدينا وليس خازوق. عىل فألوضع
حكم أيام الوسطى القرون يف مرص ويف «مسوبوتاميا»، بالد يف االنتشار عظيم كان الذي

املماليك.

التاسع» «رعمسيس عهد يف «آلمون» األكرب الكاهن «أمنحتب» (3)

يف «طيبة» غربي الواقعة واملعابد املقابر يف حدثت التي الرسقات عن سبق فيما تحدثنا
الكاهن أن رأينا وقد بعامة. العرشين األرسة نهاية ويف بخاصة، التاسع» «رعمسيس عهد
فيها يحتل كان إذ التحقيقات؛ هذه يف عظيم شأن له كان قد أمنحتب» «آلمون األول
«آمون»، كهنة بأن توحي معلومات من لدينا ما كل فإن غرابة وال الوزير. ييل الذي املركز
سبق، فيما «نسآمون» عن تحدثنا وقد باطراد. يتزايد نفوذهم كان الكاهن رأسهم وعىل
من أصبح ذلك أجل ومن الوظيفة، هذه يف مكثها التي املدة اآلن حتى نعرف ال أننا غري

«أمنحتب». أخوه فيه خلفه الذي العهد نحدد أن علينا املستحيل
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«رعمسيس بنت «إزيس» من تزوج أنه «برتي»42 يدعي كما صحيًحا كان فإذا
حوايل الوظيفة هذه شغل بأنه نعرتف أن من بد فال الفرعون، هذا حياة أثناء يف السادس»
هذه وكون هذه، «إزيس» من تزوج أنه عىل يربهن ما لدينا ليس ولكن (١١٦٢–١١٥٩)
يعتقد كما قط يعني ال اإللهية» «املتعبدة ولقب آلمون»، اإللهية «الزوجة لقب تحمل األمرية
إىل ينسبن الالئي الثمان الزوجات صفة نعلم فنحن أكرب. كاهن امرأة كانت أنها «برتي»
منهن فسبع العرشين، األرسة حتى عرشة الثامنة األرسة عهد يف «آلمون» األكرب الكاهن
عهد يف أنه وسنبني له، بسيطة مغنية كانت وواحدة آلمون»، العظيمات «الحظيات كن
كانت امرأة الكاهن الفرعون األول» «بينوزم من تزوجت قد والعرشين الواحدة األرسة
فذلك السابقة، األلقاب هذه تحمل أنها وجدنا قد كنا وإذا اإللهية»، «املتعبدة لقب تحمل
ال ملك زوج كانت وأنها األول») «بوسنس الفرعون بنت كانت (وقد ملكية أمرية بوصفها
األلقاب هذه حملت األول» «شيشنق زوج «كارعما» امللكة أن عن فضًال هذا كاهن، زوج
نجد لم وأخريًا الثاني»، «تاكلوت امللك زوج كرعماما» موت «مري امللكة وكذلك بعد، فيما
«أمنحتب» أن والواقع لنا. خلفها التي العديدة آثاره عىل زوجه إىل يشري هذا «أمنحتب»
ذكر يف تردد ملا املالك البيت إىل تنسب التي هذه «إزيس» من تزوج قد فعًال كان لو
وقعت التي هي الكاهن هذا إىل تنسب التي الهامة (والحوادث الفرعون. ببيت الصلة هذه
التي الوثائق من كبري عدد أرَّخ وقد ١١٥٦–١١٣٦ق.م)، التاسع» «رعمسيس عهد يف
السنة وبخاصة الفرعون، هذا عهد من التالية للسنني العظيم الكاهن هذا اسم فيها ظهر

عرشة. والسابعة عرشة والسادسة العارشة
أبيه إىل بنسبته مغرًما كان وقد — نخت» «رعمسيس بن «أمنحتب» أن والظاهر
وظيفة إىل اإلله والد الكاهن وظيفة من رقي قد — األرسة يف الوراثة صفة «ليربز»
نقشني يف أنه ويالحظ والده. كمثل ذلك يف مثله فكان مبارشة، «آلمون» األكرب الكاهن
الكاهن والدة عرش «عىل التالية: العبارة وألقابه اسمه مع ذكرت «الكرنك» نقوش من
G. Lefebvre. Inscrip. Nr. 34 (راجع نخت».» «رعمسيس اآللهة ملك «آلمون» األكرب
امللك سكرتري وظيفتي امللكي القرص يف يشغل والده مثل «أمنحتب» كان وكذلك (et 41
العظيم املدير فقط: النقوش تلقبه الحق ويف عمارة. مهندس كذلك وكان البيت، ومدير
إقامتها يف رشع التي القليلة املباني ببناء مكلًفا كان أنه املحتمل ومن جاللته. أشغال لكل

.Petrie. Hist. of Egypt. Vol III p. 178 ff راجع: 42
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الكرنك معبد يف فنشاهد (Br. A. R. IV. & 490 (راجع «طيبة» يف التاسع» «رمسيس
بقايا املرمر، من املصنوع الثالث» «تحتمس محراب يشمل الذي املهدم، األثر واجهة عىل
الرعامسة، بفراعنة الخاصة الجنازية املعابد يف نفذت التي األعمال بذكرى يشيد نقش
ُمحي قد العظام الكهنة أحد يد عىل السادس» و«رعمسيس الثالث» «رعمسيس وبخاصة
وهذا «أمنحتب»، اسم هو املمحو االسم هذا أن و«برسند» «مسربو» من كل ويظن اسمه.
ضيعة يف نفسه الكرنك يف بارًزا كان «أمنحتب» نشاط فإن حال أية وعىل ا. جدٍّ محتمل
التي أسف، بكل املمزقة النقوش وتشري األكرب. الكاهن إقطاعية يف أخرى بعبارة أو إلهة،
كل يف عماًال (؟) ومحًرضا … بها قام التي البناء أعمال إىل الوحيد تمثاله قاعدة عىل
… هذا ثانية وأقمت … البحرية جنوبي الواقع العظيم» «املكان فبنيت العظيمة، األعمال
الغائر بالنقش املزينة «مري» خشب من املصنوعة املزدوجة أبوابه وشيدت «آمون»، ملعبد
Musée du Caire, (راجع … دقيق بشغل ممتازة بطريقة بنيته وقد … الجميل بالذهب
الكهنة مسكن من جزءًا هنا املقصود كان وربما .(No. 36348 Legrain, A. S. V. p. 21
فيه أصلح قد مضت سنة ثمانني منذ «رومع-روي» أن سبق فيما رأينا الذي العظام

.(٦ جزء القديمة مرص (راجع الجعة وصناع بالخبازين، الخاصة املباني
اآلن آخذ نقش يف كثري بتفصيل ذكرت وقد «أمنحتب» بها قام التي البناء وأعمال
للبوابتني الداخلية الردهة من الرشقي الجدار نهاية يف ُحفر عام، بعد عاًما االنمحاء يف
إىل بنا يعود (Lefebvre. Ibid. p. 267 (j) (راجع الهام املتن وهذا والثامنة، السابعة
املتن وهذا فيها. أجريت التي واإلصالحات العظام الكهنة مساكن إىل القديمة األصول
تعليمات تسلم من إدارة تحت «عمل «أمنحتب»: بها قام التي األعمال بالتفصيل يصف
املسكن هذا وجدت لقد يقول: إذ «أمنحتب» اآللهة ملك رع» «آلمون األول الكاهن جاللته؛
رع» «آمون أمالك يف الذي وهو القديم، الزمن من «آلمون» (١) العظام للكهنة املقدس
بن «خرب-كا-رع» (٣) امللك عهد يف أقيم قد كان البناء وهذا خربًا، صار قد اآللهة ملك
ثانية أصلح قد بعد) (وفيما الوقت) هذا (يف جيًدا بناؤه تم وقد األول) (سنورست «رع»
الخلف من جداره سمك بتحديد أمرت فإني ذلك وعىل (٤) متقن بشغل ممتازة بطريقة
بالحجارة العظيمة (٥) الباب وإطارات عمده وعملت الجدار، هذا عىل (؟) وأقمت واألمام،
جميلة، بصورة جمعت الصنوبر خشب من عظيمة بوابات فيه ووضعت متقن، بشغل
«آمون» لكاهن … (؟) ال خارج يطل الذي الحجر من املصنوع العظيم جداره عىل وأقمت
من أقفاًال الصنوبر من املصنوع العظيم لبابه وضعت وقد «آمون». بيت يف الذي الكبري
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من املصنوعة (؟) العظيمة بوابته وأقمت … الجميل الذهب من غائرة ونقوًشا الربنز،
وأحطته «آمون»، لبيت طاهر (٨) (… (ال عىل الشمالية البحرية إىل تؤدي التي الحجر
البوابة، إطارات عىل الحجر، من املصنوعة العظيمة اللوحات ونصبت اللبن، من بجدار
الضخمة األحجار من … وعملت الصنوبر، من املصنوعة األبواب وعىل (٩) (؟) العمد وعىل
(… (سيدي العظيم امللك باسم امللكي باللقب (١٠) … ونحتت هناك، حتى ُسحبت التي
من وأبواب الحجر، من عمد … (١١) … باللبنات العظيمة الردهة يف جديدة خزانة وأقمت
والنقوش «… «آمون» دخل مخزن خلف وكانت جاللته، … (١٢) … منقوشة الصنوبر
موجهة محفوظة صالة النقش نهاية ويف ا، جدٍّ كبرية فجوات بها ذلك بعد تأتي التي

نفسه. و«أمنحتب» التاسع» «رعمسيس ليحفظ «آمون»؛ لإلله شك بال
قريب وهو والثامنة، السابعة البوابتني ردهة داخل يف نقش قد قلت كما املتن وهذا
الخلفي والباب العظام، الكهنة مسكن وإىل البحرية، إىل املؤدي الخلفي الباب من ا جدٍّ
مزينة، تكن لم جدرانه أن غري عرشة؛ الثامنة األرسة إىل تاريخه ويرجع معارصللبوابتني،
مثل منظر نقش الكوة شمال يف التي اللوحة ففي «أمنحتب»، زخرفه من أول كان وقد
األكرب والكاهن األزهار، التاسع» «لرعمسيس ومقدًما الفهد، جلد البًسا «أمنحتب» فيه
سيد «طيبة» يف املبجل «منتو» طاقة «لك43 له: فيقول امللك، حجم بنفس صور قد هنا
الجنوب، عىل القوة يعطيك ليته وملكهم، اآللهة رئيس التسعة، األقواس وأمري النرص،
تحت «عمل الرئيسية: بألقابه هنا مصحوب األكرب الكاهن واسم الشمال.» عىل والنرص
الوحيد، السمري امللكي، الخاتم حامل األمري جاللة من التعليمات تسلم الذي ذلك إدارة
«لرع-آتوم» الرائني أعظم اإلله، محبوب اإلله، والد والكاهن سيده، عند املمتاز والثقة
أبواب وفاتح الفرعون) قرب لسدانة املنقطع (أي األبدية ألفق «سم» والكاهن «طيبة»، يف
«آمون» لإلله البخور ليقدم اليدين الطاهر املعبد) أبواب (أي فيها يوجد من لريى السماء؛
«آلمون»؛ األول الكاهن «آمون» بيت يف لألشغال العظيم واملدير للرئيس، العظيم املسكن يف

نخت».» «رعمسيس بالكرنك «آلمون» األول الكاهن ابن «أمنحتب» اآللهة ملك
قد العتب وسط يف فنجد تزيينهما؛ يف بدئ قد الخارجيتان وعارضتاه الباب وعتب

يمثالن إلهان وحولها 𓄥 األرضني ضم عالمة عىل جالًسا التاسع» «رعمسيس طغراء نقش

.Lefebvre, Inscriptions No. 29 راجع: 43
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يشاهد اليسار وعىل وشماله، الوادي جنوب إىل يرمزان اللذين النباتني يربطان النيل
أمام راكًعا االحتفال مالبس ومرتديًا «أمنحتب» األكرب الكاهن تحية يتقبل جالًسا، «آمون»
يف بدئ قد كان اليمنى الجهة ويف الفرعون. تحيات يتقبل أن هنا املنتظر وكان اإلله،
تكن لم األكرب الكاهن وصورة اإلله، صورة غري منه ينقش لم ولكن نفسه، املنظر تصوير

.(L. D. III. 237 d (راجع موجودة
عارضة كل ترك وكذلك نعرفه.44 ال لسبب عمله يف ُقوطع قد الحفار أن والظاهر
غري برشيطني زينت قد فإنها اليرسى العارضة أما النقوش. من خالية اليمنى الباب
ثالثة من األول الرشيط ويتألف منهما، العلوي الجزء اختفى وقد الطول، يف متساويني
موجهة التاسع» «رعمسيس للملك بدعوات منهما كل ويبتدئ موازية، كتبت عمودية أسطر
هذه من كل وتنتهي «خنسو»، لإلله أو «موت» لآللهة أو اآللهة، ملك رع» «آمون اإلله إىل
األمري جاللته. تعليمات تسلم من إرشاف تحت «عملت اآلتية: بالصيغة الثالثة األدعية
اإلله من املحبوب، اإلله والد الكهنة، رئيس الطاهرتني، اليدين صاحب اإلله، والد والكاهن
سطرين، من يتألف الذي الثاني واملتن «أمنحتب».» اآللهة ملك رع» «آلمون األول الكاهن
يعظم رجل إني يقول: … (١)» بعضاليشء: النظر يلفت اآلخر الرشيط عىل املكتوب وهو
كنت وإني قلبه، يف (اإلله) يضعه ومن طرقه، عىل دائًما ويميش أحكامه، وينفذ اإلله،
وإني أيًضا، سعادة أكثر سأكون املقبل الفجر ويف أمس؛ من أكثر اليوم هذا يف سعيًدا
«آمون».» نوتي وظائف حياته يف ويؤدي السفينة، سكان قضيب عىل منضمتان يداه رجل
ذكراه لتبقى يعمل والذي «الكرنك» يف سيده السم الخري عامل رجل «إني يقول: … (٢)
لألشغال العظيم املدير وإني اآللهة، لسيد الفاخر، الروح أمام الفاخر»، «املكان يف أبديٍّا،

أمري». تحت الحرف طوائف كل ومسري «آمون»، بيت يف
هذا زينه قد كذلك كان الخلفي الباب شمايل يمتد الذي الخارجي، الجدار وبقية
ثالث فيه عمل وقد التاسع»، «رعمسيس حكم منتصف حوايل النشط األكرب الكاهن

«أمنحتب». أحرزه الذي الفوز تمثل أنها والواقع هو، بذكره لإلشادة أفردت لوحات
الصورتان وهاتان مرتني، األكرب الكاهن «أمنحتب» مثل الوسطى اللوحة ويف
الرسمية، املالبس البًسا مثل وقد اإلطار. كل وتمآلن األخرى إحداهما تواجه الضخمتان
ويمسك حذاء، وينتعل عقود، ثالثة جيده ويحيل الفهد، جلد فوقه ُطرح طويًال ثوبًا وتشمل

بعد. سرتى كما عمله عن أقيص قد كان «أمنحتب» أن ذلك يف السبب يرجع ربما 44
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يقدم أنه عىل األحوال شواهد وتدل بالقربان، محملة القربان مائدة وأمامه أزهاًرا، بيده
فقط وتحتوي نُتَف. بعض إال منها يبَق لم بمتون محاطة صورتيه وكال لنفسه، التحية
التي الصورة خلف نقرؤها التي الصيغة فمثًال األكرب؛ الكاهن ألجل تتىل دينية صيغ عىل
ليت مثيل، له ليس الذي …» (١) :(G. Lefebvre. Insc. No, 28 (راجع هي اليسار عىل
الخاتم حامل األمري، لروح األبدية مدة وثابتًا مخلًدا، ويكون اسمي، ليبقى يعمل اإلله
اليد، واملاهر املدرب، املرتل والكاهن اإلله، محبوب اإلله، ووالد الوحيد، والسمري امللكي،
خيط يف اإلله ليمد عينيه بنور …» (٢) إلخ.» … األول الكاهن األحفال، يف اإلله وحامل
األمري روح ألجل بيته بأغذية مملوءًا فمي يصري وأن صليه، أرى أني حني يف حياتي
لألبدية، ذكراه تبقى أن عىل والعامل سيده، بآثار واملعتني الطيب، اإلله بهذا عناية املمتلئ

إلخ.» … األول الكاهن
واألخرى (الجنوب) اليسار عىل إحداهما الوسطى اللوحة تكنفان اللتان واللوحتان
املصورة املناظر تتبع التي النقوش أن غري موحدة، بصورة ألفتا وقد (الشمال) اليمني عىل
اللوحتني أكثر بوصف هنا وسنكتفي محتوياتها، يف تشابهت ولكنها متونها، اختلفت قد
ومرتديًا الحرب، خوذة البًسا واقًفا امللك فيها فيظهر اليمني؛ عىل التي وهي وبقاء، سالمة
بيده ويقبض صفني، من مؤلف عقد جيده ويحيل فضفاضة، وعباءة األحفال، قميص
جلبابه يرتدي كان الذي «أمنحتب» نحو ممتدة اليمنى ويده طويل، صولجان عىل اليرسى
ينتعله الذي مثل حذاء وينتعل صفوف، أربعة من مؤلف عقد جيده ويحيل الطويل،
الكاهن أن هنا ويالحظ للفرعون، والتحية االحرتام عالمة ذراعيه رفع وقد الفرعون،
عىل التي الصورة يف شاهدنا كما الفرعون، به رسم الذي الحجم بنفس رسم قد األكرب
امللك أن هو األول، الكاهن «أمنحتب» عن امللك يميز الذي الوحيد والفرق الخلفي، الباب
وملا األرض. عىل تقفان كانتا األكرب الكاهن قدمي أن حني عىل صغري طوار عىل يقف كان
وصورة الفرعون، صورة بني الطول يف التساوي ما بطريقة يظهر أن يقصد املثَّال كان
للقيام «أمنحتب» بجوار يقفان كانا اللذين — املديَريْن صور قد فإنه األكرب، الكاهن
يصل منهما الواحد يكاد ال إذا مرتني؛ منه أقل بحجم — بالعطور تضميخه أو بإلباسه

حزامه. إىل الرسم يف
وأقداح أواٍن عليها حوامل ستة األكرب والكاهن امللك بني ُوضع قد أنه ويالحظ
إىل التاسع» «رعمسيس يقدمها التي املكافأة هي األشياء وهذه الثمينة. املعادن من وعقود
والندماء للعظماء قائًال شخصيٍّا امللك به ينطق الذي الخطاب ذلك عىل يدل كما «أمنحتب»
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الفضة؛ ومن الجميل الذهب من العد يخطئها ومكافأة عدة، إنعامات «لتمنح حوله: الذين
اآلثار بسبب «أمنحتب» اآللهة ملك رع» «آلمون األول الكاهن طيب، يشء كل من وآالف
اإلله باسم املكتوبة وهي اآللهة، ملك رع» «آمون بيت يف كبري بعدد عملها التي املمتازة

التاسع».» «رعمسيس البحري والوجه القبيل الوجه ملك الطيب
وتدل األحفال؛ وتفاصيل تاريخ فيها عرشسطًرا سبعة من مؤلف نقش كذلك ولدينا

.(Lefebvre Insec. No. 42) «أمنحتب» أعطيها التي اإلنعامات عىل
رع» «آمون بيت عرشيف التاسع اليوم الزرع، فصل من الثالث الشهر العارشة، السنة
«آلمون» الكبرية الردهة إىل اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن ِقيد اآللهة: ملك
الذين والعظماء املنتخب. الطيب بالكالم فيها يعظم أن ألجل مدائحه» «تعلن املسماة:
امللكي واملدير «أمنحتب»، امللكي واملدير (٥) الفرعون خزانة مدير كانوا: إلطرائه تقدموا
الفرعون. حاجب (٦) بآمون» أم كارع «نفر امللكي واملدير الفرعون، وسكرتري «نسآمون»
الخاصة العظيمة الردهة يف اليوم، هذا يف وتعظيم مدح بمثابة له قيلت التي األشياء
ملك رع» «آمون روح يباركك وليت يباركك، «منتو» ليت هي: اآللهة ملك رع» «بآمون
األرضني حياة سيد جداره، جنوبي يف العظيم و«بتاح» (٨) حوراختي» و«برع اآللهة
لك يبارك وليته (٩) األرض وآلهة السماء، وآلهة املقدس، الكالم رب و«تحوت» (منف)
العمل بسبب اآللهة كل تحبه الذي والطفل رئيسمرصالعظيم، التاسع» «رعمسيس روح
رع» «آمون بيت ناس عىل التي (١١) والجزية والرضائب الحصاد عرش وإن أنجزته! الذي
حسب عىل كلية لك ستدفع التي الرضائب تقدر وإنك سلطانك، تحت ستكون اآللهة ملك
وشون واملخازن الخزائن داخل يملئوا أن عىل وستعمل … (١٢) وستعمل (؟) مقدارها
ستتألف واأليدي الرءوس رضيبة فإن ذلك عن وفضًال اآللهة. ملك رع» «آمون بيت
إىل تحمل سبق فيما تجعلها كنت التي وهي (١٤) اآللهة، ملك رع» «آمون مئونة منها
يبسط والذي سيده، للفرعون (١٥) املفيد الطيب الخادم واجب هو وهذا سيدك، الفرعون
التعليمات وهاك تعمله، الذي … (١٧) … سيده الفرعون يفيد ما كذلك ليعمل مجهوداته
ولتدليكك ولتعظيمك ملكافأتك (١٨) الفرعون مديري ورئيس الخزانة، مدير أُعطيت التي
للخادم (؟) املحفوظة والفضة الذهب من أحواًضا يعطوك أن وألجل الحلو؛ الصمغ بزيت
الردهة … يف رسمديٍّا إياه وأعطوها سيدك. الفرعون (؟) يعطيكها التي وهي الطيب،

… اليوم هذا يف «آمون» ملعبد العظيمة
معددة (Lefebvre. Ibid No. 43) طويلة أسطر ثالثة نقشت اللوحة أسفل ويف
صغري، وصندوق الخرز، من وعقد ملكي، عقد وهي: «أمنحتب» نالها التي املكافآت
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عرشة وتزن الجميل الذهب من وكلها منوعة، ثمينة وأشياء ملكية، ومشابك ملكي، وإكليل
من دبنًا ثالثني الكل فيكون دبنًا. عرشين تزن منوعة بأشكال الفضة من وأواٍن دبنات،
وزيت الخروب، ورشاب الجعة، من وجرار ولحوم خبز لذلك وخالًفا والفضة، الذهب
مخازن رئيس أمر التي وهي شعريًا، املزروعة األرض من «أرورا» عرشون وأخريًا الصمغ،

إياه. يعطيها أن الغالل
رئيس كان إذ — سامية ورتبًا ألقابًا فعًال يحمل كان الذي «أمنحتب» أن نرى وهكذا
امللك ورفيق الوحيد، والسمري الفرعون، خاتم وحامل والبحري، القبيل للوجهني الكهنة
بالحفل كثريًا يذكرنا حفل يف الباهظ الثمن ذات املكافآت عليه أغدق قد — قرصه يف العظيم
«سيتي الفرعون يد من مشابهة هدايا فيه تسلم الذي وهو «بارس»، للوزير أقيم الذي
pierret, = اللوفر لوحة عىل جاء ما كذلك (اقرن ج٦) القديمة مرص (راجع األول»
يتسلم «حورمني» امللكي الحريم رئيس اإلنسان يرى حيث (Louver.II p.10 C 218
مثل أن الذهن عن يغيب ال ولكن األول»،45 «سيتي امللك نفس يد من عظيم بمقدار الذهب
كانت ولكنها عرشة، والتاسعة عرشة الثامنة األرستني عهد يف حدثت قد اإلنعامات هذه
والد الكاهن عىل أغدق الذي اإلنعام إال ذلك عن يشذ (ولم عادة والجدارة للشجاعة مفردة
يف محب» «حور امللك لرغبة شك بدون ذلك يفرس أن يمكن ولكن «نفرحتب»،46 اإلله
وهو العرشين، األرسة عهد يف حدث آخر استثناء ولدينا «آمون». كهنة رضا عىل الحصول
فيما عنه تكلمنا الذي «أمنمؤبت»، املسمى نخت» «رعمسيس األكرب الكاهن لحمى عمل ما
أو القتال ساحة يف بشجاعتهم تميزوا الذين الضباط يمنحها كان اإلنعامات وهذه سبق).
هؤالء بني من يخرج فكان اإلدارية، البالد خدمة عىل حياتهم وقفوا الذين العظام الوزراء
الثمينة العطايا هذه ومنح الدسائس.47 يف املهارة صفاتهم أبرز من كان الذين الكهنة
إىل الفرعون من توجه أن اإلنسان يستغرب مدح بكلمات مشفوًعا كان «أمنحتب» الكاهن
االمتيازات أن رؤيته هو الهدايا هذه من أكثر «أمنحتب» كربياء يف زاد الذي واليشء تابعه،
من فيه جاء مما الرغم عىل السابق والنقش املألوف. حد أهميتها يف تفوق كانت نالها التي
امللكية؛ الخزانة سبق فيما تجبيه كانت الذي الدخل، بعض أن عىل يدلنا مبهمة عبارات

ج٦. القديمة مرص راجع: 45

.Dumichen. Histor. Inschriften II, Pl XLe; Benedite Mem. Miss V. p. 497 et Pl. V راجع: 46

.Lefebvre, Histoires Des Grands Pretres p. 180 راجع: 47
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كتاب بوساطة مبارشة يجبى أن اآلن منذ يجب كان «آمون» خزانة إىل تدفعه أن ألجل
يف مستقلة «آمون» مالية أصبحت ذلك وعىل «آمون». خزانة إىل مبارشة يدفع ثم املعبد،
من جزء واستعمال ومراقبتها، جبايتها يف الفرعون محل األكرب الكاهن وحل ما، صورة
والذي البالد، يف يجري بما علم عىل كان الذي «أمنحتب» أن البدهي ومن الحكومة. دخل
والواقع الضعيف. التاسع» «رعمسيس عىل ضغط قد الشخصية، منفعته عىل يخاف كان
ولم الفقر، نحو سنة بعد سنة تنحدر الرعامسة ملوك أواخر عهد يف كانت مرص أن
الدلتا أمر وكان «سوريا»، إىل أو النوبة بالد إىل الحمالت إلرسال مال الفراعنة لدى يكن
عىل الفرعون يغدقها كان التي الهبات وقطعت العامة، األعمال ووقفت أُهمل، قد و«منف»
تحويل يف رأينا كما نجح قد البصرية النافذ الرجل هذا «أمنحتب» أن ولوال «طيبة»؛ كهنة

حالتهم. لساءت آمون» «بيت ملنفعة العادية الدولة موارد من جزء
«رومع األكرب الكاهن ِمثُْل فإنه ولذلك بقوته، معجبًا كان األكرب الكاهن هذا أن ونفهم
تجارس أنه لدرجة جرأته يف تغاىل قد ولكنه املعبد، جدران عىل صورته نقش قد روي»48
أعني يف له مساويًا أصبح وبذلك الفرعون، صورة حجم بنفس صورته يصور أن عىل
أن بها يمكنه طريقة إيجاد يف فكر قد اللحظة هذه منذ أنه فيه شك ال ومما كله، الشعب

القدم. يف العريق الفراعنة كريس عىل سيده محل يحل
يالحظ أن التاسع» «رعمسيس حكم من الثاني النصف مدة «أمنحتب» اكتفى وقد
بالواجبات دقة بكل يقوم كان أنه نجد ذلك ومع اكتسبها، التي بامليزات متمتًعا املوقف
عملت التي القضائية، التحقيقات يف يتدخل آنًفا ذكرنا كما نراه ثم ومن بها، كلف التي

ذلك. عن تبحث التي الشهرية القضايا ويف الطيبية، الجبانة يف
رشه تلهب أن بد ال كان وامللوك العظماء مقابر يف جمعت التي الثروة أن يف نزاع وال
مقدار عىل أدل وال اآلثار. هذه حراسة أمر إليهم ُوكل الذين أنفسهم واملوظفني املجرمني،
يف عنها كشف التي النفيسة، الذخائر من امللوك هؤالء مقابر تحويها كانت التي الكنوز
عىل جاء مما املقابر، هذه ثروة عن فكرة ولدينا هذا أيامنا. يف آمون» عنخ «توت مقربة
ورقة عىل الكالم عند القول فيها فصلنا وقد وزوجه، «سبكمساف» مقربة لصوص لسان
تحقيق يف عني قد «أمنحتب» األكرب الكاهن أن رأينا وقد الثاني». و«ليوبولد «أمهرست»
.«A «ماير ورقة يف جاء ما حسب عىل الغرض لهذا مرتني عني كما املختلفة، الرسقات

ج٦. القديمة مرص راجع 48
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(ومن الطيبية الجبانة بعضمقابر بتخريب جهة نعرفخاصمن كما الورقة هذه ومتن
ثم نفائس» «صندوق بنهب أخرى جهة ومن و«بكورل»). «نسموت» امللكتني مقربتا بينها
«أمنحتب»، األكرب الكاهن ملك يظهر ما عىل كانت غريبة أشياء عىل يحتوي وكان إحراقه،
املرة هذه يف ولكن «هابو». بمدينة الثالث» «رعمسيس معبد مخزن يف األصل يف كان وقد
بمحاكمة املكلفة املحكمة يف عضو أو التحقيق لجنة من عضو بدور «أمنحتب» يقم لم
عظيم جانب عىل أنها غري تماًما؛ ظاهرة بالتأكيد ليست جملة يف اسمه ذكر بل املجرم،
الرعامسة. عرص نهاية يف نفسها مرص تاريخ ويف «أمنحتب»، تاريخ يف األهمية من ا جدٍّ

حسب عىل (J. E. A. Vol XIII. p. 254 (راجع: العبارة لهذه األخرية الرتجمة وهاك
ُوجه وقد ذلك. بعد «أمنخعو» بن نفر» «حوت العامل أحرض وقد :«A «ماير ورقة رواية
واستولوا أتوا، األجانب إن وقال: شهادته وُسمعت كذبًا، يقول أال عىل بامللك اليمني إليه
وهو «بحتي» عىل قبض وقد لوالدي، الحمري بعض برعاية مكلًفا كنت عندما املعبد عىل
«آمون» ملعبد رئيًسا كان الذي «أمنحتب» كان عندما (األقرص) «إبت» إىل وأخذني أجنبي
الذي «أمنحتب» إقصاء من أشهر تسعة بعد عدت أنني واتفق أشهر. ستة مدة أُقيص قد
فيه وأشعل عطب، به لحق قد هذا النفائس صندوق كان عندما «آمون» ملعبد رئيًسا كان
نخت»، «بسمن الخزانة وكاتب «طيبة»، غرب أمري قام النظام عاد أن بعد واآلن النار،
ذلك وعىل املخزن. رجال يحرقه ال حتى الخشب نجمع دعنا «قاشوتي»: الجيش وكاتب
فيما واآلن اليوم. هذا إىل سليم وإنه عليه، خاتًما ووضعوا تبقى، قد كان ما أحرضوا
الخاص العمال خشب فيه حفظ فقد النفائس صندوق بقية فيه الذي املكان هذا يخص
فأحرض يحرضهنا. يتهمني من دع قال: ثم الخشب، ألخذ هناك ذهبت أني واتفق بالفرن،
سميتهم؟ الذين الثالثة الرجال هؤالء عن لتقوله عندك ما له: فقالوا «بييك» بن «نسآمون»
إني الخاتم! يكرسون شاهدتهم تقصد؟ ماذا … املكان هذا إىل يذهبون شاهدتهم فأجاب:

خوًفا. ذلك قلت لقد الخاتم، هذا يكرسون قط أرهم لم
ما إن فأجاب: املخزن، هذا إىل ذهبت لقد له: فقالوا ثانية نفر» «حوت أحرض وقد
وضعته لقد املقدسة، بالقربان خاص حريق خشب بعض هو املخزن يف موضوًعا كان

الخاتم. هذا (؟) لحفظ هناك
بحقيقة منها نخرج فإننا ال أم تفاصيلها يف صحيحة العبارة هذه أكانت وسواء
عىل استمر فإنه «أمنحتب» األكرب الكاهن هذا إبعاد أمر كان فمهما قيمتها. لها تاريخية
العمال أن لدرجة بمكان األهمية من كان الحادث أن والواقع أشهر. تسعة مدة تقدير أقل
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«هوجة يف فالن ولد فيقال: عرابي» «بثورة عندنا العامة يؤرخ كما به للتأريخ استعملوه
الذين األجانب أن الجائز من ألنه مرص؛ يف وقعت غريبة حوادث صحبه وقد عرابي»،
كما املرشوعة بأعمالهم يقومون كانوا هابو» «مدينة معبد أنه ويحتمل املعبد، عىل استولوا

بعد. ذلك سنفصل
Mayer A) «A «ماير ورقة يف نجد ا حقٍّ الحادثة؟ هذه نحدد أن املمكن من وهل
وقد والده. بسبب معه للتحقيق أُحرض قد نفر» «حوت متهم «نسآمون» أن (I. 10 ff
كان لقد فأجاب: رشكائه، مع النفائس) صندوق (ليتلف والده ذهاب يقصقصة أن سئل
كرة معه حقق وقد فعل. قد بما علم يل وليس صغريًا طفًال كنت عندما هناك ا حقٍّ والدي
حيث املكان هذا يف كانوا بأنهم آخرين واثنني نفر» «حوت فاتهم رضب، أن بعد أخرى
يف اشرتك أنه ينكر أنه غري هناك وجوده ينكر لم هذا نفر» و«حوت النفائس. صندوق
املكان يف كان أنه يعرتف فهو «نسآمون»، قط يرتكبها لم تهمة وهي األصلية، الجريمة
رشعي لسبب موجوًدا وكان به حاق الذي التلف بعد ولكن الصغري، الصندوق فيه الذي

تماًما.
والتاسع السادس الشهر بني تاريخيٍّا نضعها أن يمكن التي وهي األصلية والجريمة
«نسآمون» الشاهد كان عندما حدثت قد نفر»، «حوت كالم حساب عىل «أمنحتب» إلبعاد
(وهي عرصالنهضة من األوىل السنة يف شاهًدا بوصفه معه التحقيق زمن ويف صغريًا. ولًدا
كاهنًا، «نسآمون» كان التاسع») «رعمسيس عهد من عرشة التاسعة السنة مع جزئيٍّا تتفق
عدة تكون أن بد ال ولكن الفرتة، هذه نحدد أن الصعب ملن وإنه صغريًا. ولًدا بعد يعد ولم
«رعمسيس كارع» «نفر عهد من األخرية والسنني أربع. أو ثالث عن تقل تكاد وال سنني،
حكمه من عرشة الثالثة السنة يف ألنه وذلك واالضطراب؛ بالشدة مليئة سنني كانت التاسع»
وليو «أمهرست وورقة «إبوت» ورقة عىل الكالم عند عنها تكلمنا التي القبور رسقة حدثت
الربيطاني» «باملتحف املحفوظة ١٠٠٥٤ رقم الورقة يف دونت التي وكذلك الثاني»، بولد
«هاريس» ورقة يف دونت التي الرسقات حدثت عرشة السابعة السنة يف أنه حني يف
الذي والهجوم «تورين»، يف محفوظة وثائق وبعض A (pap. B. M. 10054 Recto)
ومن عرشة. السابعة السنة قبل حدث قد يكون أن يمكن النفائس صندوق عىل حدث

ليسرضوريٍّا. ذلك أن غري عرشة؛ الثالثة السنة قبل يكون أن املحتمل
أن يمكن التي الفوىض، عىل تدل العهد هذا من الربدي أوراق يف عدة إشارات ولدينا
عندما «سبيجلربج» األستاذ أصاب وقد «أمنحتب». فيها أبعد التي بالفرتة عالقة لها تكون
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س٢٤) (ص١٣ الربيطاني باملتحف ١٠٠٥٢ الورقة يف ذكر قد الحادث نفس أن الحظ
حرب وقع عندما «واآلن معني: شخص عن يقول مويا» «موت اسمه شاهًدا نجد حيث
بشدة نفذ قد كان «أمنحتب» وإبعاد والدي.» ملك سلًعا الرجل هذا رسق األول الكاهن

«حرب». اسم عليه يطلق أن يستحق كان أنه لدرجة بالغة
اللصوص بعض أن (pap. Mayer A 13, b 2) ماير» «ورقة متن يف نجد وكذلك
التايل السطر نفس يف نقرأ ذلك وبعد الشمايل»، اإلقليم حرب «يف قتلوا بأنهم ذكروا قد
قتل حالة تكون أن يمكن ذاتها يف الواقعة وهذه «بينحيس». ذبحهم الذين اللصوص عن
(Pap B. M. 10054 (10-11 ff)) بردية يف جاءت فقرة ذاكرتنا إىل تعيد أنها غري عادية،
تسلمت قد بأنها اتهمت قد «كر» زوج «إيس» تدعى امرأة نجد حيث الربيطاني. باملتحف
العبيد هؤالء لها أين «ِمن تفرس أن سئلت ذلك أنكرت وعندما زوجها، من مرسوقة فضة
أنه كيف وسئل العبيد، أحد وأحرض مقنع، غري تفسريها أن ُوجد وقد تملكهم؟» الذين
النوبي عيلَّ حصل «حارداي» بلدة «بينحيس» خرب «عندما فقال: خدمتها. يف أصبح
الفضة من دبنني أعطاني وقد منه. «بنتسخن» النوبي اشرتاني ثم آمون» «بوتح الصغري
نعلم ونحن بثمن.» «كر» البستاني اشرتاني قتل أن وبعد هنا). العبد ثمن مقدار (الحظ
قد وكانت آوى»، «ابن مقاطعة عاصمة Cynopolis «سينوبوليس» هي «حارداي» أن
هنا، ذكرت التي نوبي كلمة نأخذ أن ويمكن النوبي، «بينحيس» يدعى رجل يد عىل خربت
أي النوبي»، «هذا الحريف بمعناها بل علم أنها عىل ال «A ماير «ورقة فقرة يف جاءت والتي
العبد أن مالحظته تجدر ومما العهد. ذلك يف إنسان كل يعرفه الذي الشهري النوبي ذلك
ذبًحا. حتفه ثانيهما القى التوايل عىل آلخر نوبي يد من انتقل املذكورة املدينة تخريب بعد
هل أو مرص، يف محلية حرب مجرد كانت الحرب هذه أن نفهم هل اإلنسان يتساءل واآلن
الثاني النوبي قتل وهل آوى»؟ «ابن مقاطعة حتى شماًال البالد اخرتق نوبي غزو حدث

للمدينة؟ املرصيني اسرتجاع إىل يشري «بنتسخن» للعبد املالك
يف «الحرب بمثابة سلفت فقرة يف إليها أشري التي هي الحرب هذه هل حال أية وعىل

الشمايل»؟ اإلقليم
ثبت الذين األجانب هم وحدهم يكونوا لم النوبيني فإن املسألة هذه حل يكن ومهما
أجانب سلبه قد نفر» «حوت أن قبل من رأينا فقد الوقت. هذا يف مرص يف وجودهم لدينا
(J. E. A.العرص هذا متون يف أجانب عن كثرية إشارات إىل هذا املعبد، يف عليه قبضوا إذ
حكم من عرشة الثالثة السنة أيام من خاص يوم يف أنه نجد حيث ،Vol. XII G 258 ff)
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يوجد ال ألنه عمل؛ بأي يقوموا لم الجبانة عمال «إن التالية: العبارة التاسع» «رعمسيس
من «طيبة» جبانة يوميات من آخر جزء ويف (Mayer Pap. A V B, 4 (راجع أجانب.»
عىل العمال هيئة قدرة عدم عن يتحدَّث رع» ماعت «خرب الفرعون حكم من الثالثة السنة
ملك عهد من بردي قطعة عىل نجد وكذلك اللوبيني، أو األجانب بسبب العمل يف االستمرار
للوزير أرسلوا قد املدينة عمال أن حكمه من الثامنة السنة يف العهد هذا من معلوم غري
اليوميات نفس من أخرى قطعة ويف «طيبة». عىل زاحفون «املشوش» أن يخربونه رسالة
هذه فإن حال أية وعىل كبري. بتفصيل ذكرت قد «املشوش» هؤالء غزوة أن منها نفهم
التي للحركة املقدمة كانت أنها والظاهر عدة، سنني مكثت قد البالد غزو بقرب اإلنذارات

بعد. سنرى كما اللوبيني بغزو انتهت
إشارات عدة عىل الفرعون هذا حكم من عرشة الثالثة السنة يوميات كتابات وتحتوي
وسواء جراياتهم، الجبانة عمال إعطاء عىل قدرتها وعدم الحاكمة، الهيئة خيبة عىل تدل
يف نسعى الذي النوع من خاصة أسباب إىل يرجع أم الرعامسة، عهد يف عاديٍّا ذلك أكان
أنها اعرتفت التي «بنحيس» زوج نفر» «إري أن ونذكر به. الجزم يمكن ال هذا فإن تتبعه،
(راجع جياًعا الناس كان عندما الضباع»، «سنة يف غلة ببيع الفضة بعض عىل حصلت
قاًرصا ليسسببه البالد يف حدث قحط إىل إشارة وهذه س٨). ١٠٠٥٢ص١٢ رقم الورقة

النيل. نقصان عىل فقط
هذا يف الوزراء عن غريبة حقيقة إىل النظر نلفت أن يجب وأخريًا العهد: هذا وزراء
وزيًرا كان نخت» رع «نبماعت أن نعلم (١٠ سطر (ص٤ «إبوت» ورقة ففي العهد.
نعلم ولكن التاسع) (رعمسيس كارع» «نفر الفرعون حكم من عرشة الرابعة السنة يف
يكن لم عرشة، السادسة السنة أي «إبوت»، وثيقة يف وردت التي املحاكمة زمن يف أنه
التي الجداول يف فإنه ذلك ومع «خعمواست»، كان بل الوزير هو رع-نخت» «نبماعت
السنة تقابل التي وهي النهضة عهد من األوىل بالسنة أُرخت التي «إبوت» ورقة ظهر عىل
«ماير ورقة يف وكذلك عرش» الحادي «رعمسيس حكم من يظهر ما عىل عرشة التاسعة
الوزير كان ١٠٣٨٣ رقم الورقة وكذلك ،١٠٠٥٢ رقم الربيطاني» «املتحف وورقة «A
وحتى بعد، وزيًرا يكن لم «خعمواست» أن عن فضًال هذا ثانية. نخت» رع «نبماعت هو
عالقة له كان الذي هو القبيل الوجه وزير فإن وزيران، الفرتة تلك يف يوجد كان لو
ألنه وذلك (Gardiner. Inscrip. of Mes p. 33, Notes 495 (راجع «طيبة» بأحوال
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«لقد يقول: شاهًدا أن نلحظ س١٩) (ص٨ ١٠٠٥٢ رقم الربيطاني» «املتحف ورقة يف
يظهر ذلك ومن «خعمواست».» الوزير زمن يف اللصوص عىل وقع الذي العقاب رأيت
من الذي السبب نعرف ال أننا عىل وزيًرا. «خعمواست» يكن لم التحدث وقت يف أنه جليٍّا
وال التاسع»، «رعمسيس حكم من ١٧ وعام ١٤ عام بني نخت» رع «نبماعت عزل أجله
أي النهضة بعرص عالقة له والتعيني العزل هذا فهل ثانية. أعيد أجله من الذي السبب
الرضوري من وليس جديد، عهد عىل ليدل وضع نزاع بال اسم وهو الوالدات»، «إعادة
توىل ثانية وظهوره نخت» رع «نبماعت اختفاء بني أنه والظاهر جديد. فرعون يد عىل
يظهر ما عىل ثانية «وننفر» ظهور أدهى هو ما ولكن «وننفر». يدعى وزير الوزارة أمر
Rec. (راجع بعد سنرى كما عرش»، الحادي «رعمسيس عهد يف نخت» رع «نبماعت بعد
إىل سببها يرجع التي التقلبات، تلك كل نفرس كيف حرية يف زلنا وال .(Trav. XIII 6178

العهد. هذا تاريخ عن القليل إال معرفتنا عدم

األكرب الكاهن «أمنحتب» عهد نهاية

األكرب الكاهن عن حديثنا سياق إىل نعود العهد هذا وزراء تاريخ يف الجولة هذه وبعد
قد أنه إذن املحتمل ومن حياته. انتهت كيف نجهل أننا والواقع عهده. ونهاية «أمنحتب»
أثرت كما عليه أثرت قد كانت التي الخطرية، الحوادث تلك إحدى وقوع خالل اختفى
كان أنه إذن املحتمل ومن اعتزاله. عىل يجرب أو الحكم يعتزل فجعلته نفسه الوزير عىل
وجد أنه أهميتها لها التي العظيمة الحقائق ومن أعماله. مهام عن التخيل عىل أجرب قد
عظيم عدد اللوفر»،49 «بمتحف املوجودة وهي إليه، تنسب التي الخشبية التوابيت عىل
يستنبط أن اإلنسان يمكن ثم ومن يذكر. لم فإنه األكرب الكاهن لقب إال الدينية ألقابه من
وقتئذ محله حل قد أنه ويحتمل الكهانة. رياسة منصب يشغل يكن لم موته عند أنه
واحد تمثال إال تماثيله من إلينا يصل لم أنه كذلك ويالحظ «حريحور»، األكرب الكاهن
هل أخرى جهة ومن عمًدا، حدث أو املصادفة؟ طريق من هذا فهل مريعة، بدرجة ممزق
الشك هذا ويعضد هذا، من متأكدين لسنا أننا والواقع حقيقة؟ به خاصة التوابيت هذه
إلينا (Wiedemann Grabkegel. I. 13 (راجع وصل الذي الوحيد الجنازي املخروط أن

.Wreszinski, Die Hohenpriester des Amon No. 33 راجع: 49
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األول الكاهن لقب امللكي، للبيت العظيم واملدير السكرتري لقبه: بجانب عليه ذكر قد باسمه
«أمنحتب» عهد نهاية عن املوضوع هذا يف قاطًعا رأيا نعطي لن ذلك وعىل رع». «آلمون
وسنتناول عليها. يعتمد وثيقة معلومات إلينا تصل أن إىل «آلمون» األكرب الكاهن بوصفه

النهضة. عرص عن «مونتيه» به أدىل الذي الرأي ذكر عند ثانية املوضوع هذا

التاسع» «رعمسيس خلفها التي اآلثار (4)

اإلسكندرية

تمثل السواري) (عمود بومبي عمود من بالقرب وجدت تمثال من قطعة (١)
الجزء جانب وعىل آنية، أو لوحة عىل أمامه بيديه وقابًضا راكًعا التاسع» «رعمسيس
رب «آتوم» محبوب رع» ستبن كارع «نفر األرضني رب الذراعني: تحت نقرأ الباقي
.(A. S. V. p. 116-117 (راجع شمس» «عني من ُجلبت قد القطعة وهذه «هليوبوليس».
اإلسكندرية يف عليها عثر التاسع»، «رعمسيس الفرعون اسم عليها قربان مائدة (٢)
(Ahmed Kamal. Tables. d’ املرصي» «باملتحف اآلن وهي «بومبي»، عمود من بالقرب

.Offrardes Cat. Gen. Cairo 79-80)

منف

التاسع». «رعمسيس عهد يف مات الثالث» «إبيس العجل
وجود ذلك ويربهن فرعونني، اسم عليه منقوًشا كان العجل هذا فيه كان الذي والقرب
عىل وكتب اآلخر، يف أحدهما ُوجد وقد تُمس، لم سليمة كوة يف األصيل مكانهما يف إناءين
«رعمسيس امللك اسم الصغري، وهو الثاني، وعىل سبتاح». «رعمسيس امللك اسم أكربهما
عرشة. التاسعة األرسة إىل ينسب األول امللك أن يف نزاع وال رع». ستبن كارع «نفر التاسع»
عليها كتب الحجر من قطعة كذلك وجدت «منف» ويف (Porter & Moss. III. 207 (راجع

.(Ibed p. 227 (راجع التاسع» «رعمسيس اسم
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الفيوم

كتب وقد «حوري»، يدعى شخص لقرب وعارضته باب عتب املرصي» «املتحف يف ويوجد
ولقبه. التاسع» «رعمسيس الفرعون اسم العتب عىل

ومتعبًدا راكًعا «حوري» يشاهد العتب، هذا من واليرسى اليمنى الجهة وعىل
الجنود. وكاتب كاهنًا بوصفه هذا «حوري» من للفرعون صالة أمامه: كتب وقد للفرعون.
السماء، ورب اآللهة، ملك رع» «آلمون العادية القربان صيغة نُقشت الباب عارضة وعىل
لإلله األول الكاهن لروح إلخ … اآللهة ووالد األبدية، رب العظيم واإلله «طيبة»، وحاكم
األرضني، رب «حرشفي» لإلله أخرى قربان صيغة عليه نقش وكذلك «حوري»؛ «سبك»
لرئيس قربانًا ليقدموا التاسع»؛ «رعمسيس وللملك السماء ورب املدينة»، «إهناسيا ورب
يف هامة ألقابًا يحمل كان املوظف هذا أن نعلم ثم ومن «حوري»، الفيوم آلهة لكل الكهنة

.(Rec. Trav, XIV. p. 28 (راجع الجهة هذه يف كان قربه وأن الفرعون، هذا عهد

الكرنك

األكرب الكاهن عىل الكالم عند «الكرنك» يف تركها التي اآلثار بعض عىل تكلمنا وقد
الردهة من الرشقية الجهة يف بابًا أقام التاسع» «رعمسيس أن إىل باإلضافة هذا «أمنحتب»
عىل نُقش وقد (Champ. Not. Descrip. II 127) والرابعة الثالثة البوَّابتني بني التي
تاوي» «رعت اآللهة من الحياة عالمة يتسلم الفرعون هذا فيه يشاهد منظر الباب عارضة

رع». «آلمون يتعبد للفرعون منظرين نشاهد العارضة باقي وعىل
Wiedemann Gesch. p. (راجع الفرعون هذا باسم صقر عىل نقش ُوجد وكذلك

.(519

البحري الدير

Maspero. Momies (راجع اسمه عليه الجميز وخشب والربنز العاج من حق ُوجد
.(Royales. p. 584

الرابعة للبوابة الجنوبي الجناح بني لوحة من قطعة «الكرنك» يف له وجد وكذلك
.(L. R. III (1) 2/0 (XVI) 3 (راجع األول» «لتحتمس الجنوبية واملسلة
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بالكرنك سب»: «أمي املعبد نقوشكاهن

الصف يف الثالث» «تحتمس بمسلة تحيط التي املباني عىل نقوش الكاهن لهذا ُوجدت
منقوشة كانت «زيته» يقول كما النقوش وهذه .(A. Z. XLIV. p. 40–1 (راجع األسفل
ترجع به كتبت الذي والخط طرازها، حسب عىل وهي منها، كثري تآكل وقد رديئًا نقًشا
بذلك وأعني التاسع» «رعمسيس عهد من لنا معروفة لشخصية وهي الرعامسة، عهد إىل
الثامنة األرسة عظماء ألحد كبرية مقربة لنفسه اغتصب الذي وهو سب»، «أمي املعبد كاتب
معبد يف العظيم الرجل هذا وضعها التي والنقوش القرنة»، عبد «شيخ جبانة يف عرشة
«سيتي عهد منذ نجدها التي النقوش سلسلة نوع من وهي األنظار، تستلفت الكرنك
يف بكتابتها ألنفسهم املمتاز النفوذ أصحاب األول الكهنة يسمح كان التي وهي الثاني»،

إلههم. معبد
عهدي من «بالكرنك» «آمون» معبد يف ألنفسهم الكهنة نقشها كتابة أقدم أن والواقع
األول الكاهن صور نجد ذلك وبعد الثامنة، البوابة عىل توجد و«ستنخت» الثاني» «سيتي
«أمي معارصللكاتب واألخري ذكرنا، كما التاسع» «رعمسيس عهد من ونقوشه «أمنحتب»
الثامنة، والبوابة السابعة، البوابة بني املوصل الجدار عىل نقوشه دون الذي هذا سب»
الحادي «رعمسيس عهد يف ومناظره «حريحور»، األكرب الكاهن كتابات نجد ذلك وبعد
… الفرعون محل يحل كان أنه فيها نجد التي وهي بالكرنك، «خنسو» معبد يف عرش»

بعد. سنرى كما إلخ
ومن «بوريان»، نرشها قد (Rec. Trav. II, p. 155) بصددها نحن التي والنقوش
أخريًا لها وضع وقد النقش، مضمون يفهم لم أنه غري أدق، بصورة مولر» «ماكس بعده

وهي: املتن هذا معنى بها بنيَّ ترجمة «زيته» األستاذ

«آمون» بيت من سب» «أمي املعبد كاتب يحرضه األبيضالذي القربان خبز توزيع (١)
الخبز). من (نوع «جسو» رغيًفا ثمانون يوميٍّا: «آمون» ردهة إىل
شهريٍّا. «جسو» أرغفة ستة والحمالون: الحمالني، رئيس (٢)

ستة املجموع فيكون وعرشة، أرغفة ستة القربان: وحاملو القربان، حاميل رئيس (٣)
«جسو». رغيًفا عرش

… بيضاء أرغفة ستة … العمال رئيس (٤)
… املغنني رئيس (٥)
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… واملغنيات املغنني عىل املرشف (٦)

األبيض«جسو»، الخبز إىل يشري إذ بسيًطا، موضًعا يتناول النقش أن نفهم ذلك ومن
من طائفة50 كل ويعطي املعبد، ردهة إىل يوميٍّا سب» «أمي الكاتب يحرضه كان الذي
األبيض، للخبز هنا نجده الذي التوزيع أن الحال بطبيعة ومفهوم نصيبه. املعبد خدام

املعبد. كاتب سب» «أمي خدمة مدة يف أدخل قد كان جديًدا توزيًعا كان بد ال
(راجع الربيطاني» «باملتحف اسمه عليه نقش لوح التاسع» «لرعمسيس ويوجد

.(York & Leake. Mon. Prin. Brit. Mus. Xl, 3.2
.(B. M. 8570–1) الربيطاني» «باملتحف مجيب تمثال له وكذلك

«رعمسيس اغتصبها األول» «رعمسيس باسم صغرية مسلة «كوبنهاجن» متحف ويف
.(Schmidt, Musée de Copenhagen. 19 (راجع التاسع»

اغتصبها الثاني» «رعمسيس باسم أخرى قربان مائدة «مرسيليا» متحف ويف
.Mespero, Catalogue Marseilles 15 التاسع» «رعمسيس

«رعمسيس اغتصبها الرابع» «رعمسيس باسم نقوش بفرنسا «أفنيون» متحف ويف
.(Wiedemann Gesch, p. 520) التاسع»

«نخبت» لإللهة األكرب الكاهن «ستاو» مقربة الكاب:

التاسع» «رعمسيس حتى الثالث» «رعمسيس عهد من فراعنة عدة «إستاو» عارصالكاهن
ميض بعد نقش أنه من الرغم وعىل «الكاب». مدينة يف نقوش عليه قرب أحدث يعد وقربه

منوالها. عىل ورسم طرازها عىل نقش فإنه البلد هذه يف مقربة آخر من سنة أربعمائة
حوراختي- «رع لإلله يتعبدان وزوجه املتوىف عليها رسم لوحة يشاهد القرب: واجهة
ويشاهد .(Champ. Notices Disc. I. 270 (راجع أنشودة هذا أسفل ويف خربي».
Rec. Trav. XXXI p. 5th (راجع: القربان إحراق منظر الباب من األيمن الجانب عىل

.(fig 4
«رع-حوراختي- لإلله القربان يقدم «ستاو» والد «حوي» يشاهد املدخل فوق املدخل:

.(L. D. Tex. IV. p. 49 (راجع آتوم»

ا. جدٍَّ قريب عهد حتى يتسلمونه األزهريون كان الذي الجراية بخبز يذكرنا وهذا 50
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ثالث إىل تؤدي الحجرة وهذه ساللم، أربعة يف الجنازية الحجرة إىل الزائر ينزل ثم
تمثل كانت مهشمة مناظر بعض الحجرة هذه من األيرس الجدار وعىل أخر. حجرات
«رعمسيس للفرعون الثالثيني للعيد مجهزة كانت قوارب أربعة ثم والحصاد، الحرث
رشح وقد ج٧). القديمة مرص (راجع الثالث» «رعمسيس عهد يف عنه تكلمنا وقد الثالث».
الذي واملنظر (A. Z, XLVIII, p. 50 ff. (راجع ممتًعا رشًحا املنظر هذا «جاردنر» األستاذ
الركن نهاية وعند الشمايل، للجدار الغربية النهاية من األعىل النصف يشغل بصدده نحن
واملفهوم الفرعون، صورة عىل مرسوًما كثريًا يمثل كما صقر يرفرف أعىل من اليسار من
محيت (وقد اليمني نحو متجهة صورته نُحتت وقد الثالث»، «رعمسيس هو هنا امللك أن
الصف من تبقى ما هو الصورة يف وما صفني، مقسًما املنظر كان الفرعون وأمام اآلن)
أي: اليمني نحو يتحركان قاربني بقايا منه موجوًدا يزال فال األسفل الصف أما األعىل.
مقدسة سفينة يجر وهو رشاعه نرش قد اليمني عىل الذي األول والقارب امللك. عن بعيًدا
كانت السفينة أن استنباط يمكن ذلك وعىل األعىل، الصف يف للتي الوجوه كل من مشابهة
معبد إىل النهر أعىل إىل بعد وفيما بالدلتا، عاصمته يف امللك نحو النهر يف منحدرة تجري

«الكاب».
أخرض فوقه الذي والعقاب اللون، أحمر كان «نخبت» اإللهة محراب أن ويالحظ
أزرق كان السفينة وجسم الجناحني، يخرتق أحمر ورشيط بيضاوين، بساقني أزرق
ومالبس باألحمر، لونت السطح جانب عىل الذي والسري والغزالتني، املقدمة، ولكن أخرض،
وذقنه كذلك، اللون أحمر السفينة يجر الذي والقارب حمر، بخطوط بيض الكاهنني
أحدهما الدفة من يتدليان اللذان والرشيطان بيض، وصفحاتها حمر، واملجاديف بيضاء

أبيض. والثاني أحمر
يجر وهو األبيض، السكان ذي األحمر القارب نفس نشاهد األسفل الصف ويف
عىل الذي والحيوان الغزالتني رأس بقايا رؤية ويمكن السابق. باللون امللونة السفينة
العليا. الصورة يف كما أمامه والثاني الفهد خلف واحد كاهنان، ويقف الفهد. هو السطح

مرة.51 من أكثر نرش قد القاربني فوق الذي والنقش

Champ. Notices Descr. I, 271; Brugsch Recueil II, 72, 2, Brugsch, Thesaurus راجع: 51

.1129 & L. D. Text. IV. p. 49
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أخطأ أنه غري (B R. A. R. IV, & النص(414 هذا ترجمة «برستد» األستاذ حاول وقد
الرتجمة: وهاك املنظر، معنى فهم يف تماًما

ملك جاللة عهد يف … اليوم الفصل، … الشهر … والعرشون التاسعة السنة
بن آمون» مري رع ماعت «ورس األرضني سيد البحري، والوجه القبيل الوجه
أمر األول. الثالثيني العيد هليوبوليس». حاكم «رعمسيس التيجان رب «رع»
«نخبت» لإللهة املقدس القارب بإحضار «تا» الوزير العاصمة، حاكم جاللته

الثالثيني. العيد بيت يف املقدسة أحفالها تقام وأن الثالثيني، للعيد
يف العظيمة الشمس روح (قنتري) آمون» مري «بررعمسيس إىل الوصول

الفصل. … الشهر … والعرشين التاسعة السنة
اليوم.

شخصيٍّا. بامللك املقدس للقارب «حاورس» املقدمة استقبال

من حادثة هنا يذكر «إستاو» أن وذلك تماًما. سهل املنظر لهذا التاريخي والتفسري
«تا» الوزير فيها قاد التي الحادثة وهي حياته، تاريخ يف عليه مرت التي الحوادث، أهم
الثالث». «رعمسيس للفرعون الثالثيني العيد يف لتشرتك الكاب؛ ربة «نخبت» اإللهة قارب
الزيارة هذه يف صاحبها قد لإللهة األكرب الكاهن بوصفه نفسه «ستاو» أن يف نزاع وال
الذي املحراب أمام ر ُصوِّ الذي هو أنه املحتمل ومن الدلتا، يف «بررعمسيس» امللك لعاصمة
يقني عىل لسنا أننا غري لإللهة؛ صورة يشمل كان بد ال املحراب وهذا املقدس. القارب يف
صورة كانت إذا أو معبدها، يف يوميٍّا تعبد كانت التي هي الصورة هذه كانت إذا مما
كتاب (راجع «ونآمون» قصة يف عنها نقرأ التي الطريق» «آمون لصورة مكررة تمثال
يقدم املتوىف فيه يشاهد منظر القرب هذا يف جاء وقد ص١٦١). ج١ القديم املرصي األدب

.(L. D. Text IV. p. 49-50 (راجع حكمه من الرابعة السنة يف الفرعون لهذا قربانًا
(راجع يظهر ما عىل القرب هذا مناظر نحت الذي النحات فيه ذُكر متن لدينا وأخريًا
التفصيل ببعض «سبيجلربج» األستاذ عنه تحدث الذي وهو (Rec. Trav. XXIV, p. 185
نجد ال أننا املرصي الفن وتاريخ اإلغريقي، الفن تاريخ بني املميزة الفروق من يقول: إذ
تاريخ يف نجد ال فإننا الحقيقة، من يشء فيه ذلك أن يف نزاع وال األخري، يف بارزة شخصيات
وقت من نجد أننا غري اإلغريقي؛ الفن يف ذلك يالحظ كما بارزين، أشخاًصا املرصي الفن
يعرف أن الطبيعي من كان فقد غريهم، يقلدون وال شخصيتهم، لهم بارزين فنانني آلخر
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هذا فيه أظهر الذي «أرتسن» تركه الذي مثل نقًشا نجد أو الفن.52 رجال من البازُّون
Maspero. (راجع العبقري الفنان وظيفة الوسطى، الدولة عهد إىل يرجع الذي الفنان

قليلون. الفنانني هؤالء وأمثال .(Bibl, Egyptol, VII p. 427
الكاهن «ستاو» مقربة يف عليه ُعثر املوهوبني الفنانني هؤالء من مثال ولدينا
ويدعى ذكرنا كما التاسع»، «رعمسيس عهد من «الكاب» بمدينة «نخبت» لإللهة األكرب

معه: جاء الذي النص وهاك رع» «مري

يرشده ولم يرشده، نفسه قلبه كان بل مقلًدا) رساًما (أو فنان تلميذ يكن لم …
أحرضه وقد عمل. كل يف ذكي وقلبه بأصابعه، ماهًرا مفتنٍّا كان بل له، رئيس
يف بالرسوم قربه ليزين املرحوم؛ «ستاو» املسمى «نخبت» لإللهة األول الكاهن
«رعمسيس كارع» «نفر البحري والوجه القبيل الوجه ملك عهد من الثالثة السنة

الحياة. معطي التاسع»

هو: آخر نقًشا نجد القرب نفس ويف

و«حتحور» «فعج»، سيدة «نخن» صاحبة البيضاء «نخبت» تقدمه ملكي قربان
القربان وكاتب «ماعت»، وكاهن اإلله، كتاب وكاتب الكاهن، لروح الجبانة سيدة
هو وإنه املرحوم. رع» «مري إسنا) يف (إلهة «نبوت» واإللهة «خنوم» بيت يف
املرحوم قرب ليزين قربه إىل أتى عندما أصابعه، بنفس الرسوم هذه عمل الذي

«نخبت». لإللهة األكرب الكاهن «ستاو»
تلميذًا يكن لم فإنه اإلله؛ كتاب كاتب املرحوم، رع» «مري أنجزه ما تأمل!
وقد رئيس، يدله ولم مرشده، نفسه قلبه كان فقد مقلًدا) رساًما (أو مبتدئًا

يشء. كل يف الفؤاد ذكي األصابع، ماهر ذكيٍّا رساًما كان

اإلنسان ويمكن تقريبًا. واأللفاظ املعنى يف متحدان املتنني هذين أن يف نزاع وال
أن نعلم ثم ومن الثاني. املتن نهاية من األول املتن بداية يف الناقص الجزء يكمل أن
الذي «ستاو» الكاهن وأن «إسنا»، ملعبد الدينية الرسوم يف يعمل مفننًا كان رع» «مري

A. Z, 1893. p. 97; Ibid 1900. p. 107, Ibid. 1894. p. 126, Davies, Rock Tombs of راجع: 52

.Shiekh SaÏd. p. 18, Note 3
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الكاهن بوصفه بالنقوش قربه له ليزين دعاه منه، مقربة عىل «الكاب» يف يسكن كان
تصميم حسب عىل بالنقوش القرب هذا بتزيني رع» «مري قام وقد الجهة. لهذه األكرب
عهد (راجع خعو» «أنحور مقربة برسم «حوي» الفنان قبله من قام كما قبل، من وضع

الرابع). رعمسيس
صاحبها «ستاو» أن عىل املقربة هذه يف التي النقوش تدل «ستاو»: الكاهن أرسة
أكرب كاهنًا زوجه والد وكان «حوي». والده من «نخبت» لإللهة األول الكاهن لقب ورث قد
لباب الجنوبي الجدار نصف عىل فنجد املجاورة. املدينة) (إهناسيا كنيوبوليس» «هريا إلله
نقرأ االثنني هذين وفوق اسمه، ضاع لهما ولٍد من القربان يتقبالن جالسني اثنني املقربة
… اإلله كهنة ورئيس املرحومة، ورت» «عات «نخبت» حظيات كربى «والد التايل: النقش
يف ويالحظ املرحومة.» مويا» «موت البيت ربة وزوجه املرحوم، مس» «نب «نخن» صاحب
لذلك أنها يف شك وال ستاو». «زوج تدعى آخر مكان يف ورت» «عات السيدة أن النقش هذا
— «ستاو» الكاهن أخو تزوج وقد «نخبت» لإللهة األوىل الحظية53 الغريب: اللقب نالت
أو شك فيه ليس ذلك عىل والربهان أخيهما). بنتي من (أي بناته من ابنتني من — لوالده
وفوق الجنوبي) (الجدار «ستاو» أمام جالسني ممثلني وزوجه رجًال نجد ألننا وذلك إبهام،
املرحوم. «نسآمون» امللكية الزوجية ترشيفاتي محبوبته، ابنته زوج أخوه نقرأ: رأسيهما
محبوبته ابنته زوج أخوه بأنه وصف رجل وبجوارهما سخمت»، «خنت البيت ربة زوجه
األول الكاهن ابن املرحوم «باكري» املقدس الكتاب كاتب «نخبت» لإللهة اإلله والد الكاهن
وكذلك اسمها، يذكر لم األخري األخ هذا زوج أن ويالحظ املرحوم. «حوي» «نخبت» لإللهة
األكرب الكاهن نخت» «رعمسيس ابن تزوجت قد كانت «لستاو» أخرى بنت اسم يذكر لم
ممتازة رتبة ذات شخصية بوصفه الرجل هذا ويشاهد األرسة. لهذه املعارص «آلمون»
(عىل املقدمات هذه منها نستخلص أن يمكن التي األرسة، هذه جماعة رأس عىل واقًفا
اإلله والد الكاهن محبوبه ابنة زوج التالية: الكلمات فوقه كتب وقد الجنوبي) الجدار
اآللهة ملك «آلمون» األكرب الكاهن ابن املرحوم بارست» «مري اآللهة ملك رع»، «آلمون
و«تايونزمت» «شدومدوات»، أخريني: بنتني له نجد وكذلك املرحوم. نخت» «رعمسيس

فقبل حال كل وعىل «آلمون». األوىل الكاهنة إال تعطاه ال األصل يف األوىل» «الحظية لقب كان 53

(A. Z. 48. p. 5 Note إلخ … أخرى آلهة كاهنات يُعطى اللقب هذا بدأ عرشة الثامنة األرسة منتصف
و«أوزير». و«مني» و«تحوت» «خنسو» اإلله مثل 2)
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الباب عند الغربي (الجدار «آمون» مغنية وظيفة تشغل منهما كل وكانت املرحومة.
الجنوبي).

يشغلون كانوا — واحًدا عدا — «ستاو» أوالد كل أن هنا بالذكر جدير هو ومما
محبوبه ابنه (١) هي: وألقابهم وأسماؤهم رأسهم. مسقط املدينة معبد يف دينية وظائف
(حوي) «لنخبت» اإلله والد الكاهن ابنه (٢) املرحوم. (باسمسو) «لنخبت» الثاني الكاهن
والد الكاهن ابنه (٤) املرحوم. سو» «أمنواح األرضني رب عربة سائق ابنه (٣) املرحوم.
املرحوم. (نسآمون) «لنخبت» اإلله والد الكاهن ابنه (٥) املرحوم. أي: … «لنخبت» اإلله
الجدار (عىل مس» «ثب يسمى سابًعا ابنًا له ونجد املرحوم. … اإلله والد الكاهن ابنه (٦)
يزال ال والده قرب فيه يزين الذي الوقت يف وكان أوالده، أصغر كان أنه ويحتمل الجنوبي).

كاهن. يحمله لقب أقل وهو «لنخبت»، املطهر الكاهن لقب يحمل
— القرب هذا غري يف شاهدنا كما — لنا تظهر إذ األهمية بعض لها العالقات وهذه
عدد حفظ وهو العرص، ذلك يف الكهانة أرس إليه تسعى كانت الذي املقصود الغرض
السنة يف عائًشا يزال ال كان «ستاو» أن شاهدنا وقد أيديهم. يف الكهنة وظائف من عظيم
كل عىل وسيطرتهم الكهنة سلطة كانت عندما التاسع»، «رعمسيس حكم من الرابعة
الواحدة األرسة وتأسيس دولتهم بقيام انتهت حتى املطرد، االزدياد يف آخذة الدولة مرافق

والعرشين.
التي «آمون»، الكهنة قوة أن عىل تدل «ستاو» مقربة من نستخلصها التي والحقائق
وأهمها شتى بطرق املحليني للكهنة عظمتها من شيئًا أعارت قد الصعود يف دائًما كانت
حني يف وقتئذ رائجة سوق ذات ليست الفرعون خدمة يف املدنية الرتب وكانت املصاهرة.
الحالة هذه مثل أن إذن لطبعي وإنه عظيًما. ازدياًدا قيمتها تزداد الدينية األلقاب كانت
اليونان مؤلفي كتب يف عنها نقرأ التي وهي وراثية، كهانة طوائف خلق إىل تدعو كانت

.(Wiedemann, Herodot. Zweiter Buch p. 179 (راجع مرص عن
لثالثوث فيه يتعبد التاسع» «رعمسيس الفرعون فيه مثل فيها نقش وجد السلسلة:

.(Baedeker. (1928) 361 (راجع «سبك» واإلله «طيبة»
وأنه طويًال، عمر قد املقربة هذه صاحب «ستاو» أن عىل معلومات من لدينا ما ويدل
petrie, Hist. of (راجع تقريبًا سنة وخمسني ست عن تقل ال مدة كاهن وظيفة شغل

.(Egyp. III, p. 184
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الفرعون لهذا أخرى آثار

Wiedemann Gesch. (راجع الخشب من باسمه لوحة توجد باريس متحف يف (١)

«رعمسيس اسم عليه نُقش «أوزير» الخاصباإلله 𓊽الثبات رمز عىل له عثر وكذلك .(519
الكرتلني من عني وهي وتعويذة خاتم إىل هذا .(petrie Ibid III, p. 180 (راجع التاسع»

إبردين). (جرانت مجموعة ويف «برتي»، مجموعة يف
(L. D. III. 234a, 300, 74 (راجع كتابه يف الفرعون هذا صورة «لبسيوس» ونقل
Champ. (راجع اسمه وعليها لون بدون الربدي ورق من قطعة عىل له صورة إىل هذا
الزيوت بأسماء قائمة تورين ويف رع». ستبن كارع «نفر األرضني رب :(Notices p. 718

.(pleyte. pap. Turin 48 (راجع اسمه عليها
L. D. VI, (راجع الفرعون هذا باسم للشمس عادية أنشودة عليها بردية برلني ويف

.(199 & Chabas Choix des Textes 29
نقش جدار منظر من تخطيطي رسم عليها «إسرتاكون» الربيطاني املتحف ويف
ووجدت (Birch. Insc. Hieratic Demotic I. B. M. No. 5620 (راجع اسمه عليه
Daressy, (راجع حكمه من العارشة بالسنة مؤرخة املرصي باملتحف «إسرتاكون» له
Ibid, (راجع املرصي باملتحف أخرى إسرتاكا له يوجد كما (Ostraca No. 25199
تصمم كذلك املرصي باملتحف ٢٥١٨٤ رقم «اإلسرتاكون» وعىل (25021, 185, 201

.(Rev. Archeol. PI. XXXII, p. 235 (راجع باسمه مقربة
هذا اسم عليه والعاج، الخشب من صغري صندوق املرصي باملتحف يوجد وأخريًا

.(Maspero, Guide, (1915) p. 391 (راجع الفرعون

التاسع» «رعمسيس مقربة

طاملا الذين اللصوص يد من تفلت لم أنها والظاهر الفرعون، هذا مومية عىل يعثر لم
الكهنة خبأ عندما ُفقدت قد كانت أنها عىل األحوال شواهد وتدل عهده. يف أثرهم اقتفى
«الدير خبيئة يف وال الثاني» «أمنحتب قرب يف توجد لم ألنها املختلفني؛ امللوك موميات
الكهنة حمله قد دفنه بأثاث خاص باسمه صغري صندوق وجد فقد ذلك ومع البحري»،
نظف وقد البطاملة، عهد يف مفتوًحا الفرعون هذا قرب وكان البحري». «الدير خبيئة إىل
املدخل، عند صغريتني حجرتني عىل يحتوي وهو .(٦ (رقم ويحمل الحديثة؛ األزمان يف
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النقوش ومعظم الدفن. حجرة وأخريًا رابع، ممر ثم كبريتني، وحجرتني ممرات ثالثة ثم
من كتابتها يف منها أجزاء وتختلف تحفر، ولم فقط رسمت قد كانت الجدران عىل التي
بدًال الخالصة بالهرياطيقية كتابة جدرانه عىل وجد قد أنه لدرجة والرسعة النوع حيث
كتاب من الشمس» «أنشودة هي جدرانه زينت التي واملتون املعتادة. الهريوغليفية من
ما وكتاب ،١٣٠ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٣ الفصول وبخاصة الدينية املتون من وغريها املوتى
أقدم عىل يحتوي القرب وهذا والثالث. والثاني، األول، األجزاء: وبخاصة السفيل العالم يف
الكاملة، والرجولة املبكرة، والرجولة والشباب، الطفولة، وهي: اإلنسان عمر ألطوار مثل

الشيخوخة. ثم
العظيم االنحدار نجد وال خفيف، بانحدار الجبل جانب يخرتق الفرعون هذا وقرب
هذا عهد قبل التي املقابر يف عادة نجده ما هو االنحدار وهذا الداخلية، املمرات يف إال

الفرعون.
عتب وعىل بعد، يتم لم للملك نقش اليمني من القرب داخل إىل املؤدي السلم درج وعىل
نشاهد امللك وخلف إليه، يتعبد الجانبني كال عىل امللك وصورة الشمس، قرص رسم الباب

اليمني. عىل «نفتيس» واإللهة اليسار، عىل «إزيس» اإللهة
يحرق امللك صورة يمينه عىل يالحظ األول املمر إىل اإلنسان ينزل وعندما األول: املمر
«طيبة» إلله مركبة صورة (وهو «آمون-رع-حوراختي» لإلله آنية ويقدم بخوًرا،
رءوس) أربعة له بكبش هنا مثل وقد الشمس، إله «هليوبوليس» وإله «آمون»، العظيم
املقابل الجدار وعىل الصمت). (محبة املدينة» «دير يف املوتى إلهة «مرسجرت» واإللهة
«حرمخيس» اإلله أمام امللكي القربان بتقديم املعروفة الشعرية يؤدي الفرعون يشاهد
واآلخر امللك، معه وحد الذي «رع» لإلله هليوبوليتية صورة هو واألول «أوزير». واإلله
يتبعها ثعابني تسعة اليمني عىل اإلنسان يشاهد بقليل ذلك وبعد العظيم. املوتى إله
بييض، شكل يف موضوع منها كل أشكال وتسعة ثريان، رءوس لها عفاريت تسعة
العالم مخلوقات من ملخلوقات تاسوعات هي وهذه آوى. أبناء برءوس صور وتسعة
كتب الذي وهو السفيل»، العالم يف الشمس «سياحة كتاب تفسري يف عادة ترسم السفيل
(٤) املقابل الجدار وعىل السفيل». العالم يف «ما بكتاب املعروف هو الكتاب وهذا هنا.
املتوىف فيه يربأ الذي وهو املوتى، كتاب من املائة بعد والعرشين الخامس الفصل من
ولم أرسق، ولم أزِن. لم إني فيقول: الدنيا عالم يف ترتكب كانت التي اآلثار كل من
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هيئة يف مالبسه كاهن صورة املتن هذا وتحت إلخ.54 … آخر حدود عىل أعتِد ولم أكذب،
«الحياة» عىل الدالة العالمات ويصب والدته) سند حور (أي يونموتف» «حورا اإلله
إحدى سجر» «مرت واإللهة «آمون» أمام محراب يف الفرعون عىل و«الفالح» و«الثبات»

املوتى. إلهات
«أوزير» والده موت بعد «حور» اإلله أن املنظر هذا تفسري يف نذكر أن ويجب
والده أعداء عىل تغلب واحد آٍن يف وإنه املتوىف، اإلله دفن يف والدته ساعد إنه قيل:
املنتظر كان «أوزير» يف وتمثل امللك تويف عندما الكيفية وبهذه «ست». اإلله وبخاصة
املنظر ويف الراحل. للملك الجنازية الشعائر بأداء ويقوم امللكية، البيت ابنه يساعد أن
عىل الدالة وهي صدغه عىل املدالة الشعر خصلة يلبس «حور» أن يالحظ أمامنا الذي
جدرانها عىل وليس اثنتان جانب كل عىل حجرات أربع هنا ويشاهد ملكي. أمري أنه

القرابني. لخزن تستعمل كانت أنها والظاهر نقوش.
الثعبان الجانبني كال عىل فيشاهد الثاني، املمر إىل ذلك بعد الزائر ينتقل الثاني: املمر
والذي القرب. يسكن ملن الباب يحرس إنه يقال: اليسار عىل فالذي الباب؛ يحرس الذي
متقدًما الفرعون يشاهد اليسار وعىل «أوزير». بوابة يحرس إنه عنه: يقال اليمني عىل
عىل نجد ذلك وبعد الحاجب. بوظيفة له تقوم أمامه إلهة اسمه وتحمل القرب. نحو
«خنسو-نفرحت-شو» لإلله يتعبد امللك55 بعده ونرى املوتى كتاب من نقًشا اليسار
أعطيتك «لقد التالية: بالكلمات الفرعون يخاطب برأسصقر إنسان صورة يف إله وهو
أعطي وإني السفيل، العالم يف روًحا لتصري األرض عىل وعريش وسدتي وسني قوتي

أبديٍّا.» السفيل العالم وجسمك روحك أسماء
وبداية الثانية الساعة أثناء يف الشمس مسري األيرس الجدار عىل يشاهد الثالث: املمر
لإلله العدالة صورة يقدم الفرعون يشاهد األيمن الجدار وعىل الليل. من الثالثة الساعة
تشاهد حيث القيامة صورة ذلك من وبالقرب العدل. إلهة بجواره تقف الذي «بتاح»
صورة ذلك وفوق الرأس. عىل املرتفعتني بذراعيها جبل عىل مضطجعة امللك مومية

ج٥. القديمة مرص راجع 54

يدل وذلك العادة غري عىل الشعر فيها نبت قد يْه وخدَّ شاربه أن امللك هذا صورة يف ويالحظ 55

العادة هذه عن كتب وقد أيامنا، يف ذلك نشاهد كما لحيته أرخى قد وأنه حزينًا كان امللك أن عىل
.(Bul. Instit. Fr. D’Archeol. Tom, XLV. pp. 197 ff (راجع: «كرستوف» واألثري «هردوت»
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القرص من يخرج الجديد للخلق رمز والُجَعل ترشق. وهي الشمس وقرص ُجَعل
صباح كل يف العالم نشاط تجدد الشمس كانت وملا لألرض. أخرى مرة الحياة ليجلب
الجدار هذا عىل يشاهد ثم قيامتها، عند ثانية للحياة ستعود كذلك امللك مومية فإن
األعىل الصف ففي اآلخر. فوق منها الواحد الشياطني؛ من صفوف ثالثة له واملقابل
األوسط الصف ويف رأسه، عىل واقف أسود رجل منها كل يف شموس ثماني نشاهد
عند ينتهي قارب يف وجعل تالل، عىل يقفن ونساء سهام، يخرتقها ثعابني نشاهد
وأربعة بثعابني، مختلطة شياطني األسفل الصف ويف ثعابني. برءوس واملؤخرة املقدمة

جعارين. أفواههم من يقذفون الخلف إىل منحنني رجال
تسيل املاء من آنية عىل يقبض مماثل، كاهن صورة نشاهد املقابلة الجهة ويف
ينبع املقدس الظاهر النيل ماء أن يظن التي الشالالت، إله «خنوم» كبش علم عىل
أنهما منهما املقصود أن والظاهر التقليدي. الفهد جلد يرتديان الكاهنان وهذان منها.
أربعة عىل محمولة حجرة إىل ذلك بعد اإلنسان يمر ثم والطهر. الحكمة امللك يهبان
فيه كان الصخر يف مقطوًعا حوًضا اإلنسان يرى حيث الدفن حجرة إىل ثم ومن أعمدة،
وعىل وشياطني، آلهة الجدران عىل ويشاهد فقد. أنه غري الجرانيت، من مصنوع تابوت
وتحت واملساء) الصباح (تمثالن السماء إللهة صورتان رسم املقبب الحجرة سقف
«حور» للطفل صورة الدفن حجرة يف النظر ويلفت وقوارب. نجوم من مجموعات ذلك
الجائز ومن املجنحة. الشمس قرص داخل يف جالًسا مثل وقد املذكور، الحوض خلف
Baedeker’s Egypt (راجع املوت بعد والشباب الحياة لتجديد رمز الصورة هذه أن
1928. p. 303; WeigaII. Guide p. 198. ff; petrie, History of Egypt Vol III.

.(p. 1837
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خبشف أمنحر رعمسيس

إليه نسبها التي األخرى التواريخ أما مؤكد. واحد تاريخ إال الفرعون لهذا يوجد ال
أي: مسوت) (وحم النهضة عرص إىل فتنسب و«جوتييه» «برتي» مثل: اآلخرون املؤرخون

جانبًا. وسنرتكها عرش» الحادي «رعمسيس خلفه عرص
نرشاها) اللذان العاملان (وهما «شاباس–ليبلني» املسماة الورقة هي املؤكدة والوثيقة
وعىل رع». ماعت «خرب املسمى امللك عهد من الثالثة السنة إىل تاريخها ويرجع (١) رقم
املصدر هي نفسها الورقة وهذه الفرعون. لهذا معروف تاريخ أعىل هي الثالثة فالسنة ذلك

العرشين.1 األرسة ملوك بني امللك هذا موضع نحدد أن يمكن به الذي الوحيد الثمني
كارع» «نفر للملك إشارة نجد الورقة هذه من ١٧ سطر الثالثة الصفحة ففي
الجبانة يف الشأن أويل إىل طلب — يظهر ما عىل — الوزير أن وذلك التاسع) (رعمسيس
وذلك رفض؛ قد الطلب هذا ولكن كارع»، «نفر للملك مالبس بعض لنقل رجال إرسال
«دع قائًال: الوزير رسول عامل أجاب وقد ثورة، حالة يف الوقت هذا يف كانوا العمال ألن
نستخلص أن ويمكن األرز.» خشب وكذلك كارع»، «نفر امللك مالبس يحمل نفسه الوزير

.Botti-Peet. il Giornal della Necropoli de Tebe facs. 3 راجع: 1



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

وقد كارع». «نفر امللك بعد تاريخيٍّا يوضع رع» ماعت «خرب امللك أن ثقة بكل ذلك من
الذي العظيم» «امللك لقب أن من الرغم عىل هذا الثاقب،2 بنظره «مسربو» الرأي هذا الحظ
عىل يزال ال كان بأنه يوحي وقد املتن. هذا يف يوجد لم املتوىف امللك اسم بعد غالبًا يوضع
يف سماكني عرشة ذكر ولكن مغتصب، إال هو ما رع» ماعت «خرب امللك وأن الحياة، قيد
يقومون كانوا — األقل عىل — ستة بينهم من وأن للجبانة، سمًكا يورِّدون الورقة هذه
السنة بني تقارب عىل يدل كارع»، «نفر عهد من عرشة السابعة السنة يف العمل بهذا
أننا الرأي هذا ويعضد كارع»، «نفر حكم ونهاية رع»، ماعت «خرب حكم من الثالثة
«بورعا» وأن رع»، ماعت «خرب عهد يف وزيًرا يزال ال كان «خعمواست» أن نرى زلنا ال
هذه يف ذكروا الذين اآلخرين األشخاص أن إىل هذا «طيبة». غربي أمري وظيفة يشغل كان
ثانية ظهر قد الوزير، كاتب «أمنخعو» مثل أخرى مصادر من لنا املعروفون وهم الورقة،
وكاتب مسوت) (وحم النهضة، عرص من والخامسة الرابعة السنتني يف «تورين»، ورقة يف
يوميات من قطعة عىل للجبانة») «التابع وصفه (بدون ظهر الذي «خعمحزت»، الجبانة
يظهر كما كارع»، «نفر لحكم نسبتها ويحتمل عرشة.3 السادسة بالسنة املؤرخة الجبانة
«حوي الجبانة وكاتب «ورسخبش»، العمال ورئيس «خعمواست»، الوزير اسم وجود ذلك

التاسع». «رعمسيس بعهد الخاصة األوراق يف ذكروا قد وكلهم رشي»،
ما وكل تذكر، آثاًرا يرتك لم الفرعون هذا أن عىل اآلن حتى املكشوفة اآلثار وتدل
قطع وبعض للفرعون،4 مديح إحداها عىل كتب بردي قطع بعض اآلن حتى له عليه عثر
يف محفوظة جعارين بعض إىل هذا املرصي.6 وباملتحف الربيطاني،5 باملتحف إسرتاكا

«فلندرزبرتي». مجموعة
الفرعون عهد إىل ترجع الواقع يف فهي بردية، أوراق من عهده إىل ُعزي ما أما
مكانه. يف ذلك وضحنا كما وب) (أ «ماير» ورقتي وبخاصة عرش»، الحادي «رعمسيس
وتدل بطيبة، امللوك» «وادي يف امللوك قبور بني (١٨) رقم يحمل الفرعون هذا وقرب
إال يحكم لم الذي الفرعون هذا موت عند اؤه ب تم قد يكن لم أنه عىل الراهنة حالته

.Maspero, Les Momies Royales, 659-660 راجع: 2

.Pap. Turin Pleyte & Rossi X C Line 8 راجع: 3

.Pleyte. Pap. Turin LXXX, 83 راجع: 4

.Birch. Inscr. Hieratic. Demotic, II–III راجع: 5

.Daressy. Ostraca, N. 25186, 190–3, 210 راجع: 6
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نقوشه حفر من وبدًال حجرة. له وليس ممران، منه حفر فقد يظهر. ما عىل سنوات ثالث
أهم هو الباب عىل الذي الوحيد واملنظر الصخر، عىل وضعت املالط من طبقة عىل عملت
«شامبليون». ذكره كما املقربة هذه وصف وهاك اآلن، معظمه محي أنه غري فيه، عمل يشء
امللوك»، أبواب «وادي من اليسار عىل الذي الثاني التفرع عند تقع التي املقربة إن
مكرًرا قرصالشمس فيه فيشاهد عادي. منظر عليه عتب له كبري، ومدخل واسع ممر لها
العينني له يقدم أمامه وراكًعا خوذته، مرتديًا الفرعون إليه يتعبد ُجَعل كل داخل يف
عىل «إزيس» واإللهة اليمني عىل «نفتيس» اإللهة الفرعون صورتي وخلف الرمزيتني،
التيجان رب رع» ستبن رع ماعت «خرب األرضني رب هو: اليمني عىل الذي واملتن اليسار،

خبشف». أمنحر «رعمسيس
متون. بقايا الباب عارضتي عىل ويشاهد

لم التي النقوش وكذلك ُهدم، قد املالط أن والثاني األول املمر يف نشاهد وكذلك
(راجع فيه العمل أُنجز قد يكن لم القرب وهذا باأللوان. صغرية قطع بعض إال منها يبَق

.(Champ. Notices. Desc. p. 441 & p. 803
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«مسربو» أشار أن منذ مؤكًدا، أصبح األرسة هذه لفراعنة بالنسبة الفرعون هذا مكان
فشيئًا شيئًا اغتصبها قد وألقابه الفرعون هذا مركز أن إىل (A. Z. 1883. p. 75–7)
(راجع خنسو» «معبد نقوش من ذلك استنبط كما «حريحور»، «آلمون» األول الكاهن
املبارش الخلف كان «حريحور» أن هو لذلك الطبعي والتفسري .(Br. A. R. IV, §§ 608 ff
التفسري هذا تدحضمثل أن يمكن أخرى حقائق لدينا وليس رع». ماعت من «لرعمسيس
كارع» «نفر قبل كان رع» ماعت «من أن عىل البحوث كل دلت وقد محتمل. غري تجعله أو
األستاذ أرَّخها التي وهي «ونآمون»، ورقة من جليٍّا ذلك ويظهر التاسع»، «رعمسيس
عرش» الحادي «رعمسيس رع» ماعت «من حكم من الخامسة بالسنة بحق «إرمان»

.(A. Z. XXXVIII, 2)
«ونآمون» (جبيل) «ببلوص» أمري يُذَكر بعد ترجمتها سنورد التي الورقة هذه ويف
عىل به يقصد الذي «خعمواست» عهد يف املدينة هذه مرصإىل من أتوا الذين الرسل، بمصري
سنة. عرشة سبع مدة هناك ومكث التاسع»، رعمسيس كارع «نفر الفرعون التأكيد وجه
رع» ماعت «خرب بعد كان عرش» الحادي «رعمسيس رع» ماعت «من أن الواضح ومن



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

«شاباس ورقة ظهر عىل عهده يف مؤرخة مالحظة لوجود وذلك العارش) (رعمسيس
ليبلني».1

رع» ماعت «من الفرعون بأن القائل: الرأي نقبل أن املحتم من كان هذا أجل ومن
من كل توابيت عىل فنجد عهده. من معروفة عدة تواريخ ولدينا األرسة. هذه آخر كان
أن وبما السادسة، بالسنة مؤرخة هرياطيقية كتابات األول» و«سيتي الثاني» «رعمسيس
بعد، ملًكا ال األكرب الكاهن بوصفه النقوش هذه يف دوًرا يلعب يزال ال كان «حريحور»

رع».2 ماعت «من عهد إىل تنسب إنها تردد: دون نقول أن يمكننا فإنه
من عرشة والسابعة عرشة، الثانية بالسنة مؤرخة بردية أوراق «تورين» يف ويوجد

الفرعون. هذا عهد
طويًال عنه تحدثنا الذي «بورعا»، «طيبة» غربي أمري أن األوىل يف جاء مما ونفهم
بصحبة رع» ماعت «من عهد من عرشة الثانية السنة يف حيٍّا يزال ال كان سبق فيما
السابعة بالسنة املؤرخة الورقة أما «تحتمس». الجبانة كاتب مثل سنٍّا منه أقل موظفني
وقد (Pleyte–Rossi LXVI–LXVII (راجع كامل غري أنه غري جميل خطاب فهي عرشة
فيه جاء وقد «بينحيس»، املسمى «كوش» صاحب امللكي واالبن الجيش، لقائد امللك كتبه

«ببس». الساقي ذكر
املسمى الكاتب لوحة عىل جاء الذي التاريخ إال أخرى تواريخ الفرعون لهذا نعلم وال
حكمها مدة أقل التاريخ هذا ويعد والعرشون. السابعة السنة وهو العرابة، من «حوري»

الفرعون. هذا

عرصالنهضة (1)

األرسة من الثاني النصف عهد من الهرياطيقي بالخط وثائق وجود سبق فيما الحظنا
التأريخ من النوع وهذا الوالدات). تجديد = (حرفيٍّا النهضة بعرص مؤرخة العرشين
التعبري هذا أن ظن بعضاملؤرخني إن حتى املرصيني عند املألوف ويناقض بابه، يف غريب
رع» ماعت «خرب يلقب الذي العارش»، «رعمسيس هو مرصي ملك اسم باطنه يف يخفي

.Botti-Peet. II Giornali Della Necropoli di Tebe facs 3 راجع: 1

.Maspero, Les Momires Royales p. 553–64 Pls X–XVI راجع: 2
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عبارة أن واقرتح «بيت»، األستاذ الرأي هذا عارض من أول كان وقد أخرى. نصوص يف
J. E. A. Vol. XII, (راجع عرصخاص أو عهد عىل تدل مسوت) (وحم الوالدات» «تجديد
الوالدات): (تجديد التعبري بهذا التأريخ فيها جاء التي الست الوثائق وهاك .(p. 65 ff

.«A «ماير ورقة يف والثانية األوىل السنتان (١)
الربيطاني. باملتحف ١٠٠٥٢ رقم الورقة يف األوىل السنة (٢)
الربيطاني. باملتحف ١٠٤٠٣ رقم الورقة يف الثانية السنة (٣)

.(Cat. 190, 80) «تورين» ورقة يف والخامسة الرابعة السنتان (٤)
.٣٠ رقم «فينا» ورقة يف السادسة السنة (٥)

عنه وسنتحدث «بالكرنك» «نسآمون» بالكاهن الخاص الوحي من السابعة السنة (٦)
حينه.3 يف

سنوات سبع مكث قد النهضة عرص أو الوالدات» «تجديد عهد أن نعلم سبق ومما
األرسة عهد من ملك أي تاريخ يف هي املوضوع هذا يف املعضلة أن غري تقدير. أقل عىل
بعض ذلك تحديد يف يساعدنا قد الحظ لحسن ولكن العهد؟ هذا وضع يمكن العرشين
التاسعة بالسنة سبق كما أرخت التي وهي «إبوت»، ورقة ظهر عىل الذي املتن اليشء
بأسماء جدوًال لنا يقدم املتن أن نجد الكالم سياق ويف الواحدة. للسنة املقابلة عرشة
ورقة من عظيًما جزءًا شغلت قد محاكمتهم كانت الذين هؤالء بالضبط وهم اللصوص،
األوىل بالسنة مؤرخة منهما وكل ،١٠٠٠٥٢ رقم الربيطاني املتحف وورقة ،«A «ماير
السنة نعد أن لنا الجائز من فإنه ذلك وعىل النهضة) (عرص الوالدات تجديد من والثانية
وأن النهضة) (عرص الوالدات تجديد من األوىل بالسنة موحدة «إبوت» ورقة من األوىل
الظن. أغلب عىل ملك حكم من عرشة التاسعة بالسنة موحدة عرشة التاسعة السنة
التاسع» «رعمسيس عهد من عرشة السابعة بالسنة مؤرًخا «إبوت» ورقة وجه كان وملا
إىل تشري الورقة ظهر عىل التي عرشة التاسعة السنة أن املحتمل من فإن كارع»، «نفر
بعد أتى قد يكون أن إما (عرصالنهضة) الوالدات» «تجديد فإن ذلك وعىل الفرعون، نفس
لجزء آخر اسًما «املقابلة» كلمة بوجود يكون أو كارع»، «نفر التاسع» «رعمسيس حكم
— وهلة ألول — يظهر الفرض وهذا بعدها. وما عرشة التاسعة بالسنة مبتدئًا حكمه من

.Journal of Near Eastern Studies Vol. VII July 1948 November, 3 p. 157 راجع: 3
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ورقة متني من كل كان إذا التأكيد وجه عىل ذلك مع نعلم ال أننا غري ظاهره، يف مقبوًال
من كان وقد قصرية. مدة يف كتب قد ظهرها عىل والذي وجهها عىل الذي أي: «إبوت»
التاسع»، «رعمسيس خلف ملك بحكم خاصة عرشة التاسعة السنة تكون أن املمكن
أقل عىل — حكم أنه نعلم الذي عرش»، الحادي «رعمسيس امللك حكم ذلك يف ويفضل
أكثر حكم سني له نعلم ال الذي العارش»، «رعمسيس عن سنة وعرشين سبًعا — تقدير
النهضة بعرص أرخت التي الوثائق عمال أسماء كانت ملا أنه الواقع ويف الثالثة. السنة من
عهد إىل تشري الوثائق هذه أن كما التاسع»، «رعمسيس عهد عمال أسماء عن تختلف
(J. E. A. XIV p. املوضوع هذا بحثه يف «بيت» األستاذ فإن عرش»، الحادي «رعمسيس

عرش». الحادي «رعمسيس حكم من جزءًا النهضة) (عرص جعل إىل يميل 71-2)
بصفة حقائق ثالث لنا يفرس الذي هو وأنه بعينه،4 الرأي هذا «رشني» األستاذ ويرى
هي: الحقائق وهذه النهضة. بعرص الخاصة الوثائق درس عند اإلنسان يالحظها مرضية

من وثيقتني يف الخزانة عىل املرشف نخت» رع ماعت «من يدعى موظف وجود (١)
النهضة».5 «عرص وثائق

باسم كثريًا ويحتمل ملك، باسم سمي قد هذا نخت» رع ماعت «من أن نعلم ونحن
منذ حكم الذي األول» «سيتي امللك باسم ال رع» ماعت «من عرش» الحادي «رعمسيس
جاء قد مسوت) (وحم النهضة عرص يكون أن بد فال ذلك قبلنا وإذا ونصف. قرن ميض

له. معاًرصا كان فإنه ذلك يكن لم إذ أو عرش»، الحادي «رعمسيس حكم بعد
النهضة عرص وثائق يف سيتي» رع ماعت «من يلقب ملك باسم مبنيني وجود (٢)
ورقة (راجع سيتي» رع ماعت «من امللك مبنى هما: املبنيان وهذان مسوت). (وحم
(ص١ ١٠٤٣٣ رقم الربيطاني املتحف ورقة يف بآخر موحد وهو س٣) ص١ «A «ماير
نعلم ونحن «تورين»،6 ورقة يف سيتي» رع ماعت «من امللك محراب هو والثاني س٩)
األرسة ملوك أحد األول» «سيتي — الحال بطبيعة — هو سيتي» رع ماعت «من امللك أن
عهد يف متبع هو ملا ومضادة تماًما شاذة الشكل بهذا اسمه كتابة أن غري عرشة، التاسعة

.J. E. A. vol. XV. p. 194 ff راجع: 4

.Pap. Mayer. A. I. 6; & Pap. Brit. Mus. 10052. p. 1, L. 4 راجع: 5

.Pap. Turin. Cat. 1903, verso راجع: 6
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باسمه يسمى وال بلقبه يسمى املتوىف امللك كان الوقت هذا يف إذ العرشين، األرسة نهاية
تفسري ويمكن وقتئذ. الجبانة رب يعد كان الذي األول» «أمنحتب إال ذلك عن يشذ ولم قط،
رع» ماعت «من كتابته من بدًال سيتي» رع ماعت «من الغريبة. بالصورة االسم كتابة
عرص يف أنه قبلنا إذا — األخرية الطريقة بهذه لقبه نكتب أن يكفي كان وقد فقط.
يدعى آخر ملك وبني األول) سيتي (أي سيتي» رع ماعت «من بني للتمييز — النهضة
عىل أجربنا قد لذلك فإنا أخرى وبعبارة عرش) الحادي رعمسيس (أي رع» ماعت «من

بعده. يكن لم إن عرش» الحادي «رعمسيس عهد يف النهضة عرص وضع
وهم النهضة، عرص من الربدي أوراق إليهم تشري الذين األجانب بني من نجد (٣)
بن «باكآمن» يُدعى واحًدا طيبة، جبانة يف وقعت التي الرسقات يف اشرتكوا قد كانوا الذين
«تورين».7 ورقة يف أخرى مرة وجاء ،(B, 2) «إبوت» ورقة ظهر عىل ذكره جاء آمن» «بارع
(Ibid, Pls. «بيت-رويس» نرشها التي الورقة ظهر الواقع يف هي األخرية الورقة وهذه
عرش» الحادي «رعمسيس عهد من عرشة الثانية بالسنة مؤرخ وجهها ،160, 155)
الورقة وظهر (J. E. A. XIV, p. 65 (راجع «بيت» ذلك عىل برهن كما رع»، ماعت «من
«رعمسيس يكون أن بد ال الحالة هذه ويف يسمَّ، لم مللك عرشة الرابعة بالسنة مؤرخ
واحدة مادة عىل يحتوي وظهرها الورقة وجه من كالٍّ ألن وذلك أيًضا؛ عرش» الحادي
التي الجريمة أن نعلم ونحن األشخاص. نفس فيه وذكرت وحسابات، بحبوب خاصة
كان فيها باإلعدام عليه الحكم أن لدرجة فظيعة كانت آمن» «بارع بن «باكآمن» ارتكبها
الرابعة السنة قبل «إبوت» ورقة جداول يف ذكره نضع أن يمكن ال ذلك وعىل منه. مفر ال
مقداًرا يورد حرٍّا يزال ال السنة هذه يف وكان عرش»، الحادي «رعمسيس عهد من عرشة
يزرعها، التي الحقول عن عليه رضيبة كان ذلك أن ويحتمل الجبانة، ألهل الحبوب من
السنة يف كتبت التي (وهي «إبوت» ورقة ظهر أن ذلك من نستنبط أن بد ال أنه وأظن
عرش» الحادي «رعمسيس عهد من عرشة الرابعة السنة قبل كان عرصالنهضة) من األوىل

رع». ماعت «من

«رعمسيس عهد بأن القائل: الرأي تعضد فإنها مًعا الثالث املسائل أخذنا وإذا
النهضة. فيه حدثت الذي العرص هو عرش» الحادي

.Pap. Turin P. R. XCVI col 2.5 راجع: 7
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الوالدات» «تجديد التعبري يستعمل كان األول» «سيتي أن هنا إليه اإلشارة تجدر ومما
من كالٍّ أن يالحظ وكذلك (Gauthier. L. R. III, II (راجع تأريخ يف مسوت) (وحم
هذا يستعمالن كانا اللذان وهما — عرش» الحادي و«رعمسيس األول» «سيتي الفرعونني:
يتصور أن اإلنسان ويمكن رع»، ماعت «من اللقب يحمل كان — (عرصالنهضة) التاريخ
كان ربما ما لسبب اللقب هذا األول» «سيتي عن نقل قد عرش» الحادي «رعمسيس أن
كالتي جديدة بنهضة وللقيام الوقت، هذا يف حائرة كانت التي البالد يف العدالة لتثبيت
باإلصالح قام الذي وهو رع»، ماعت «من كذلك يلقب كان الذي األول» «أمنمحات بها قام
وأخمد الخارج، يف األجانب عىل قىض أن بعد سؤددها لها وأعاد البالد غمر الذي الشامل
لها. مرص مجد إلرجاع األول» «سيتي بها قام كالتي أو نفسها، مرص يف الداخلية الثورات
كل يف الثاني» «رعمسيس يقلد كان الثالث» «رعمسيس أن نجد فإننا ذلك يف غرابة وال
عبارة بأن القائل: «بيت» األستاذ اقرتاح فإن ذلك وعىل البالد، مجد إلعادة وأفعاله أعماله
رسميٍّا يعد كان عرص بعد جاء قد إصالح، عهد هو النهضة) (عرص الوالدات» «تجديد
العرش عىل غاصب باستيالء إال يكون ال قد الشذوذ هذا ومثل واضطراب، شذوذ عرص
أن يمكن ولكن ظاهر، أثر أي التاريخ يف يرتك لم فإنه الواقع هو ذلك كان وإذا مؤقتًا،
تسرتعيان حادثتان الصنف هذا من ولدينا آخر. طراز من حادثة إىل أخرى جهة من يشري
— سبق فيما عنها تحدثنا وقد — «أمنحتب» «آلمون» األول الكاهن حرب األوىل النظر:
لدينا التي وهي األجانب، يد عىل — «طيبة» منطقة األقل عىل أو مرص— غزو هي والثانية
قد الغزو هذا مثل عن لدينا التي والحقائق الجبانة، هذه يوميات يف ظاهرة براهني عنها
األوىل ذلك، عىل تدالن فقرتني إال ذلك إىل نضيفه ما لدينا وليس سبق، فيما عنها تكلمنا
نفسه يربئ ا لصٍّ نجد حيث الربيطاني، باملتحف (٥ سطر (ص٢ ١٠٣٨٣ رقم الورقة يف
عندما الفرعون بيت تركت لقد بقوله: الفرعون بيت باب من بنحاس خاصة رسقة من
(أي تلف أي فيه يكن لم أنه مع رئييس الضابط مع عنف أعمال وارتكب «بينحيس» أتى
يقول: متهًما نجد حيث (٥ سطر (ص٤ «A «ماير ورقة يف جاءت الثانية والفقرة البيت).

ارتكبه. عندما «بينحيس» إجرام أمام هربت لقد
بَيَْد الحوادث، هذه يف متزعمة شخصية نوبيٍّا اسًما يحمل الذي «بينحيس» كان وقد
نضيف أن ويمكن «املشوش». قبيلة من وبخاصة لوبيون وقتئٍذ مرص يف يوجد كان أنه
(ص٨ «A «ماير ورقة يف جاء ما لذلك براهني بمثابة قبل من ذكرناها التي الفقرات إىل
والفضة الذهب بعض تملك منه الذي املصدر عن سئل رجًال أن نجد حيث (١٤ سطر
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يف جاء مرص يف اللوبيني لظهور مؤكد تاريخ وأقدم املشوش.» من أخذتها «لقد فقال:
ومن كارع». نفر التاسع «رعمسيس عهد من عرشة الثالثة السنة يف الجبانة يوميات
برهان بمثابة قبل من إليه أرشنا ما وهو الثامنة، بالسنة املؤرخ اليوميات جزء أن الجائز
يف تماًما املعروف «نخمموت» العمال رئيس فيه ذكر ألنه وذلك امللك؛ نفس عهد إىل يرجع
«شاباس-لبلني» ورقة يف جاءت النزالء هؤالء عن وردت إشارة وآخر كارع». «نفر عهد
وليس رع». ماعت «خرب الفرعون عهد من الثالثة للسنة الجبانة يوميات وهي (١) رقم
يمكن — األجنبية الغزوات هذه وكذلك — األكرب الكاهن «أمنحتب» إبعاد أن املستحيل من
اقتبسناها والتي ،«A «ماير ورقة من التي الفقرة يف ألن وذلك الفقرة؛ نفس يف يكون أن
من أشهر ستة بعد وأنه املعبد.» عىل واستولوا أتوا األجانب «إن الشاهد: فيها يقول فعًال
غري (األقرص) «أبيت» إىل وأخذني عيلَّ وقبض أجنبي، وهو «بحتي» أتى «أمنحتب» عزل
وملا «آلمون»؟ األول للكاهن رضبتهم األجانب وجه ملاذا اإلنسان يفهم أن الصعب من أنه
الفرعون عهد من الثالث العام حتى البالد يف األجانب إيغال نتتبع أن مقدورنا يف كان
بعد إصالح عهد بمثابة جاء قد النهضة عرص بأن نعرتف أن من بد فال رع» ماعت «خرب
(راجع رع» ماعت «خرب حكم بعد يوضع أن بد ال العهد هذا وأن نهائيٍّا، األجانب طرد
من يزال ال األجنبي الغزو موضوع فإن حال أية وعىل (J. E. A. Vol. XIV. p. 66. ff

الفرتة. هذه تاريخ يف املعلقة املوضوعات
بابه يف غريب بتفسري «مونتيه» األستاذ علينا طلع وقد النهضة: لعهد آخر تفسري
كتاب من اخترصها «جوسفس» ذكرها قصة إىل ينسبه أن فيه حاول النهضة عرص عن
عهد إىل القصة هذه نفس ينسب أن حاول مري» «إدورد املؤرخ أن غري «مانيتون»، املؤرخ
القديمة (مرص مرص من وأتباعه «أرسو» «ستنخت» طرد عندما العرشين األرسة بداية

ج٧).
كال عىل بنفسه القارئ ليحكم االختصار ببعض «مونتيه» رأي هنا وسنورد
بعض عىل بنيت مشوهة قصص من الحقيقة املؤرخ يتلمس كيف ولريى التفسريين،8
ومحو ملك مقر تخريب إن قال: العتيقة. األساطري من انتزاعها يصعب تاريخية وقائع
حرب أعمال من عادة تكون األشياء هذه كل ممقوت، إله باسم يذكر ما كل واختفاء عبادة
العرشين األرسة عهد إىل يصلون عندما اآلن، القديمة ملرص املؤرخني أن ويالحظ أهلية.

.Montet. Le Drame d’Avaris pp. 173–186 راجع: 8
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منهم، واحد كل حكم ومدة امللوك تتابع عن إال يتحدثون ال والعرشين الواحدة واألرسة
األول». و«شيشنق الثالث» «رعمسيس بني التي املدة يف أييشء حدث قد يكن لم كأنه حتى
ونحن الخلف. روعت كما لها املعارصين روعت رضوس حرب حدثت قد األقل عىل ولكن
وكل املسببة.9 حوادثها فيها ذكرت بقصة أبيون» «كنرتا كتاب مؤلف «لجوسفس» مدينون
«جوسفس» بدأ وقد «مانيتون». وضعه مرصالذي تاريخ من مأخوذة القصة عنارصهذه
مع «مانيتون» ذكره ما لخص وفيها ص٢٧٧–٢٣٦) (من طويلة بمقدمة (يوسف)
يف إال حرفيٍّا «مانيتون» يقتبس نجده ٢٣٧–٢٥٢ صفحة مع ولكنه له. انتقادات توجيه
من ثم ،٢٦٠ صفحة حتى ثانية ينتقده بدأ ثم آخر، مصدر من استقاها فإنه ٢٥٠ الفقرة
الحريف. االقتباس يف قبل من بها عرفنا التي الحقائق لخص نجده ٢٦٧ إىل ٢٦١ صفحة
املؤرخ بعد عىل تدل سخافات إظهار يف يجتهد نجده األخرية العرش الصحائف ويف
هذه أن عىل أظن، ما عىل معنا يتفق القطعة هذه يقرأ من ولكن الصواب. عن املرصي
عىل تحتوي أنها عدها ويمكن ومتماسكة، واضحة «مانيتون» من حرفيٍّا املقتبسة القطعة
وبسببها غامضة، العكس عىل «جوسفس» انتقادات إن إذ الثقة، إىل تدعو مرصية آراء
— ملسربو اقتفاء — الذين وهم اآلثار علماء عند الشك إىل يدعو مجموعها أن ظهر قد
من وكثريًا التاريخية الحقائق من القليل فيها نلحظ حيث أسطورة، مجرد فيها يرون
ثالث هناك أن الحظنا إذا املوضوع هذا يف كبرية صعوبة نتخلصمن أن ويمكن الخرافة.
قد «أمنوفيس» باسم منهم كل يدعى عادة، املعتقد هو كما اثنتني، من بدًال شخصيات
من يعلم الثالث) أمنحتب (أي «أمنوفيس» فالفرعون التاريخ. هذا يف أسماؤهم اختلطت
وحلفائهم النجسني يد مرصعىل ستوضع املستقبل يف أنه «حبو» بن «أمنوفيس» معارصه
تدقيًقا املدقق الحديث املرصي لألثري يدهش ما فيه ليس الخرب وهذا الدم.10 ويف النار يف
عظيم رجل يعيش كان الثالث) (أمنحتب الثالث» «أمنوفيس عهد يف ألنه وذلك عظيًما؛
الحكمة من أوتيه ملا عظيمة شهرة ذا وكان «حابو» بن (أمنحتب) «أمنوفيس» يدعى
معبًدا ا جمٍّ حبٍّا يحبه كان الذي الفرعون له بنى وقد أرذله. العمر من بلغ وقد والعلم،
(راجع حديثًا الفرنسيني األثريني من اثنان عنه كشف وقد املخصصلعبادته. املعبد خلف

ج٥). القديمة مرص

.Contre Apion Livre. I. p. 227–277 راجع: 9

أهلها. دماء وسفك فيها النار وإشعال البالد بغزو سيقومون أي 10
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األرسة ملوك أول «سنفرو» امللك وكان املستقبل، بمعرفة مغرمني الفراعنة كان وقد
بعد إال فعًال تقع لن آسيوية غزوة وقوع هليوبوليتي حكيم لسان عىل أعلن قد الرابعة
الوثائق صمت من الرغم وعىل السادسة). األرسة بعد (أي قرون، خمسة بمدة تاريخه
نفس من بمصيبة الحكيم سميه من علم قد الثالث» «أمنوفيس بأن القول: يمكننا املرصية
يتخىل أن املقدس الرجل هذا اضطرت املقبلة املصائب هذه فكرة أن لدرجة النوع، هذا
من نعلم عندما القصة هذه ارتباك يبتدئ ولكن الحياة. يف له بقيت التي القليلة، األيام عن
بحرب يقوم أن يجب «أمنوفيس» الفرعون أن «مانيتون» من حرفيٍّا اقتبست التي الفقرة
«رعمسيس». يدعى وكذلك «سيتي» يدعى كان هذا «أمنوفيس» ابن وأن األنجاس، عىل
تتحقق رآها الذي وسميه النبوءة سمع الذي امللك أن يظهر ما عىل «جوسفس» فرس وقد

توحيدهما. يعتقد لم «مانيتون» أن عىل يربهن لدينا يشء ال ولكن واحد، شخص هما
عىل تجربنا «مانيتون» من «جوسفس» اقتبسها التي التاريخية الحقائق أن والواقع
عرشة الثامنة األرسة بداية تفصل التي فالفرتة اآلخر؛ البعض عن بعضهما نميزهما أن
وخمسة سنة ومائة وستني بثالث قدرت قد (أمنوفيس) الثالث» «أمنحتب عهد نهاية عن
األنجاس مع «أمنوفيس» وحرب الهكسوس طرد بني كانت التي املدة أن حني عىل أشهر،
وقد ا، جدٍّ عاٍل — حال أية عىل — الرقم وهذا سنة. وخمسمائة عرشة بثماني تقدر
عهد حتى عرشة الثامنة األرسة أول من تبتدئ التي املدة بإضافة «جوسفس» إليه وصل
حكمها التي سنة والخمسني التسع إىل سنة ٣٩٣ أي: و«همايوس». «سيتي» األخوين
وقد الثاني) (رعمسيس «رميسيس» حكمها التي سنة والستني الست وإىل «سيتوس»
سنة والثالثمائة والتسعني الثالث يف فعًال حكمه مدة حسبت قد هذا «رميسيس» أن نيس
املجموع من حكمها التي سنة والستني الست نطرح أن يجب ذلك وعىل الذكر. السالفة

سنة. ٤٥٢ هو الباقي فيكون الكيل.
األنجاس فحرب ١٥٥٥ق.م، حوايل ابتدأت قد عرشة الثامنة األرسة أن نعلم ونحن
يتفق وهذا ١١٠٠ق.م) (حوايل امليالد، قبل عرش الثاني القرن نهاية يف إذن وضعها يمكن

العرشين. األرسة عهد آخر مع
وآخر «رعمسيس» باسم كلهم سموا — أولهم استثنينا إذا — األرسة هذه وملوك
وهو رع»، ماعت «من الرسمي لقبه أخرى بعبارة أو تتويجه، اسم اتخذ قد الرعامسة
الذي (سيتي) سيتوس» «أموفيس ابن عىل تماًما ينطبق وهذا أيًضا. األول» «سيتي لقب
إال يمكث لم الذي (رعمسيس) «رميسيس» جده باسم أي: «رعمسيس» كذلك يسمى كان

الحرب. بداية يف سنني خمس
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«جوسفس» يعده والذي امللوك، أسماء قوائم تذكره ال الذي هذا «أمنوفيس» َمْن ولكن
قوة ذو شخص ظهر التاسع» «رعمسيس عهد يف أنه والواقع خرافيٍّا؟ شخًصا نفسه
الكاهن بذلك وأعني ومليكه. «حبو» ابن يحمله الذي االسم نفس يحمل ا جدٍّ عظيمة
أخيه من الوظيفة هذه ورث الذي وهو (أمنوفيس) «أمنحتب» املسمى «آلمون» األكرب
الدساس الكاهن وهذا نخت». «رعمسيس والدهما عن بدوره أخذها الذي «نسآمون»،
فوق وضعته املألوف حد تفوق وسلطان ألقابرشف الضعيف مليكه من انتزع قد املاهر
نفسه العرش عىل االستيالء حاول قد الكاهن هذا كان إذا عما اإلنسان ويتساءل الفرعون.

«حريحور». «آمون» كهانة رياسة يف خلفه قصرية فرتة بعد فعله ما وهو
فيما سنذكرها متون لدينا ولكن الحقيقة، هذه يؤكد برهان لدينا ليس أنه والواقع
جاء وقد نهايته. عند مضطربًا كان «أمنوفيس» األكرب الكاهن حياة مجال أن تظهر بعد
— و«مانيتون» «جوسفس» من كل كان وإذا «آلمون»، األعظم بالكاهن خاصة حرب ذكر
آخر ووالد الحقيقي، امللك بمثابة «أمنوفيس» عد أنه يف أخطأ قد — فقط «جوسفس» أو
ال إنه إذ فيه؛ التسامح يمكن خطأ أنه غري به، االعرتاف يجب الخطأ هذا فإن الرعامسة،
أهمية الحكومة يف له يكن لم العارش» «فرعمسيس القصة. صحة احتمال من يقلل يكاد

الطموح. لوزيره بالنسبة تذكر
عنهم: فقال الحرب، هذه مشعيل عن دقيقة تفاصيل «جوسف» مؤلفنا لنا قدم وقد
املناجم، يف العمل عن قط تمنعهم لم منوعة وبعاهات بالربص أصيبوا قد مرصيون إنهم
«أواريس» كانت وقد البالد. يف الرعب نرش ومن بالثورة، قيامهم عند حلفاء وجود ومن
العادات مع تماًما تتعارض قوانني سنوا وقد مقرهم. ست) اإلله أي: «تيفون» (بلدة
ليست املعلومات وهذه وأكلوها. املقدسة الحيوانات وذبحوا اآللهة، يعبدوا ولم املرصية،
الحروب هذه عن تكونها التي الفكرة بالضبط تقابل ذلك مع ولكنها شك، بدون واقعية
معناها حسب عىل املتأخر العرص كتَّاب فهمها التي «األنجاس» ولفظة «آمون» أتباع عند
ويقصد «الطاعون» الحريف ومعناها «إدت»، كلمة ترجمة الواقع يف وهي وحسب، الحريف
عىل — الكره هذا وسبب «الهكسوس»؟ يكرهون القوم كان ملاذا ولكن «الهكسوس». بها
لهم إلها (اتخذوه «ست» اإلله عدا العظام املرصيني آلهة يحتقرون أجانب أنهم — األقل

«بعل»). «آلهتهم» أحد مع ووحدوه غازين البالد دخلوا عندما
عىل — كان «أواريس» يف ملك مقر وإقامة عرشة التاسعة األرسة تأسيس أن والواقع
الجنس— حيث من — كانوا الذين سكانها وسيادة «ست» اإلله انتقام عىل عالمة — األقل
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امللوك من باسميهما ى تََسمَّ ومن و«رعمسيس» «سيتي» أن يف نزاع وال ساميني. نصف
ومن و«أبوفيس»، «خيان»11 امللك من تمًرصا أكثر هكسوًسا إال — الجملة يف — ليسوا

باسميهما. تسمى
قد أنهم ينسوا أن عىل القوم عمل فقد منهم تشكوه ما لديها ليس مرص كانت وملا
وأنهم «طيبة»، أو «منف» من أكثر «تانيس» حقول يف — خاطر طيب عن — استقروا
من هم الذين اآلخرين اآللهة من وغريهما «عنتا» وزوجه «ست» عبادة يف املثل رضبوا قد
أيًضا. السكان وإىل اإلله، هذا إىل موجًها «آلمون» املخلصني كره كان وقد آسيوي. أصل
املدينة هذه سكان كان فقد إليهم، نوجهه الذي اللوم بعض لدينا فإن حال أية وعىل
األساس، ودائع يف ووضعه اآلدمي تضحية وهي الوحشية، العادة يمارسون يزالون ال
ال كانوا فقد ذلك من العكس وعىل املرصية. البالد سائر يف متبعة تكن لم عادة وهذا
والعمد املسالت عىل ترسم كانت التي اآللهة أن نرى ثم ومن املقدسة، بالحيوانات يهتمون
أن ذلك إىل يضاف آدمية. صورة يف تقريبًا كلها تمثل كانت البارزة والنقوش واللوحات
اللهجة ولكن واحدة، كانت األول الشالل األبيضحتى البحر من الجهات تسود التي اللغة
كان «أسوان» إىل أتى إذا «الدلتا» رجل أن لدرجة مختلفة كانت واأللفاظ واالصطالحات
هي كما واحد آٍن يف مفهوًما نفسه يجعل أن يمكنه وال يسمعه، مما تقريبًا شيئًا يفهم ال

اآلن. الحال
الحرب، هذه عن املسئولون وحدهم هم «أواريس» أهايل إن «مانيتون»: ويقول
(معنى (ورس-سا-ف) «أوسارسف» يدعى «هليوبوليس» من كاهنًا رئيسهم كان فقد
املدينة، جدران بإصالح العمال من جمهور بوساطة قام وقد حاميه). «أوزير» االسم
يطلب (الهكسوس) للرعاة مبعوثًا أرسل وقد «أمنوفيس»، امللك ملحاربة باالستعداد وأمر
وأن أجدادهم، موطن وهي «أواريس» إىل أوًال يقودهم بأن وعدهم وقد معهم، التحالف
الفرصة تحني عندما جانبهم يف يحارب ثم إليه، يحتاجون ما بكل حساب بدون يمدهم
عن الحرب إىل السري يف يفيضمنهم والفرح الرعاة أرسع وقد بسهولة. البالد لهم وتخضع
أن ويالحظ «أواريس». إىل ووصلوا تقريبًا، رجل ألف مائتي حوايل بلغوا وقد أبيهم، بكرة
والفينيقيني بالكنعانيني تربطهم الواقع يف عالقات لهم كان للدلتا الرشقي الشمال سكان
كان ذلك وعىل هؤالء، مع يتنافرون أخذوا وقد «طيبة»، وبني بينهم كانت التي من أكثر

ج٤. يف ذلك فصلنا كما األسماء بهذه تسموا وقد الهكسوس ملوك هم هؤالء 11
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جديد من وحدها عقدت قد كانت املحالفة وهذه مرص. أعداء مع يتفاهموا أن الطبعي من
الطيبيني. لحرب عرضة «أواريس» أصبحت عندما

املقدسة الحيوانات وضع مرص رؤساء مع األمر «أمنوفيس» امللك تدبر أن وبعد
كان الذي وهو «سيتوس» الشاب األمري برتحيل وأمر مأمن، يف االحرتام العظيمة والتماثيل
جمع أن وبعد «كوش». بالد إىل عرش) الحادي رعمسيس (أي «رعمسيس» كذلك يسمى
يجرس لم أنه غري العدو، ملقابلة قام تدريب أحسن مدربني نسمة ٣٠٠٠٠٠ قوامه جيًشا
األخرى والحيوانات «أبيس» العجل أخذ حيث «منف» إىل بجيشه فعاد القتال، يبدأ أن
املرصيني والسكان جيشه كل مع الحال يف قام ذلك وبعد بإحضارها، أمر التي املقدسة
لهذا، «مانيتون» قدمه الذي والتفسري تقهقر! من له فيا متقهقًرا، «كوش» بالد نحو متجًها
عمل قد أنه ويظهر اآللهة، قرره ما معارضة يف مجدٍّ غري بأنه رأى قد «أمنوفيس» أن هو
الحوادث هذه عن قصة أو تقرير لدينا كان وإذا وكرامتهم. الطيبيني عزة ليحفظ ذلك
الطيبي الجيش إصابة املحتمل من أنه نعلم كنا فإننا يسمون، كما األنجاس أحد بقلم
ومهما قط. عنها يتحدثوا أن يريدوا لم إنهم حتى له، مؤملة ذكراها كانت نكراء بهزيمة
ضيافتهم وأحسن الالجئني، من الجموع هذه استقبل قد «كوش» ملك فإن أمر من يكن
قام وقد بالنفي. «أمنوفيس» عىل فيها ُحكم التي سنة عرشة الثالث مدة البالد بمحصوالت
األنجاس انترش وقد وأتباعه. «أمنوفيس» لحماية املرصية الحدود لحراسة نوبي جيش
وقد مقاومة. أية يجدوا أن دون مرص كل يف (اآلسيويني) «السولوميت» مع املتحالفون
العهد ذلك بجانب يظهر كان الرعامسة عهد إن حتى قاسية. دنسة بطريقة السكان عاملوا
القرى يحرقوا لم إنهم إذ األمرَّيْن، ظلمهم من قاسوا الذين أولئك نظر يف ذهبيٍّا عًرصا
يستعملون فتئوا ما بل اآللهة، تماثيل وتحطيم املعابد بسلب يكتفوا ولم وحسب، واملدن
اآللهة ام وخدَّ الكهنة، وأجربوا تعبد، كانت التي املقدسة الحيوانات لشتى مطابخ املحاريب
الهكسوس أن نعلم وكذلك الطريق. قارعة عىل وإلقائها سلخها ثم وذبحها، تضحيتها عىل
هذا األنجاس جدد وقد عبيًدا، األهلني ساقوا أو وذبحوا، املعابد ومحوا املدن أحرقوا قد
فيما «قمبيز» فعل كما املقدسة الحيوانات عىل اعتدوا — ذلك فوق — ولكنهم العسف،

املرصيني. كرامة يجرح يشء أعظم يعد ذلك أن عاملني بعد،
رأس عىل «كوش» بالد من «أمنوفيس» عاد سنة عرشة الثالث أجل انتهى وعندما
كذلك يقود عمره من عرشة الثامنة وقتئٍذ بلغ الذي «رميسيس» األمري وكان جرار. جيش
عظيًما عدًدا قتلوا أن وبعد وهزموهم. واألنجاس الرعاة مًعا الجيشان هاجم وقد جيًشا.

سوريا. حدود حتى طاردوهم
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والتفسريات «مانيتون»، رواها التي والقصة األثرية الوثائق ذكر ذلك بعد علينا وبقي
العرص هذا من إلينا وصلت التي املختلفة الوثائق نمتحن أن «جوسفس» بها أدىل التي
«طيبة» يخصبلدة فيما الحرب هذه عن والشخصاملسئول األنجاس. حرب فيه وقع الذي
«رعمسيس عهد من العارشة السنة يف تركناه وقد (أمنحتب). «آلمون» األكرب الكاهن هو
الخزانة. رئيس كان ألنه الفرعون؛ يد فكان منتهاهما، والجاه الغنى من بلغ وقد التاسع».
عرشة الرابعة السنة ففي «طيبة»، يف ستقع كانت التي املروعة الهجمات اآلن من وسنرى
جبانة مقابر يف يحدث كان الذي السلب عن اإلعالن بدأ التاسع» «رعمسيس حكم من
خابت وقد الثالث». «رعمسيس الفرعون زوجة «إزيس» امللكة مقربة وبخاصة «طيبة»،
من بمحاولتها اللصوص عصابة قامت عرشة السادسة السنة يف ولكن املحاولة، هذه
أحد «سبكمساف» امللك فيه يثوي كان ملكيٍّا قربًا أن غفلة حني عىل لوحظ وقد جديد،
قربين نقب حاول وقد نُهب، قد «نبخعس» امللكة قرب وكذلك عرشة، الرابعة األرسة ملوك
وعدد العبادة، لبيت مغنيتني قربي أن نجد أخرى جهة ومن املسعى. خاب ولكن آخرين

بوحشية. نُهب قد األفراد مقابر من عظيم
وحيل، وفضة ذهب من فيها وما عليها ما وانتزع التوابيت، خارج املوميات فألقيت
خطريًا، عمًال ذلك كان وقد بالجريمة، تامة اعرتافات واعرتفوا اللصوص عىل قبض وقد
«طيبة» أمري اتهم وقد حدثت. قد أهمية أعظم أخرى رسقات عن انترشت الشائعات أن غري
وقد كبريًا. صخبًا ذلك أحدث وقد اللصوص، يحمي بأنه الجبانة أمري رصاحة الرشقية
أقوال وسمعت «آمون»، كهنة ورئيس «خعمواست» الوزير فيها كان للتحقيق لجنة ألفت
امللكيني واألطفال والزوجات امللوك كل «إن بقوله: هؤالء أحد أجاب وقد والشهود. املتهمني
لألبدية، محميون وأنهم محروسون، وأنهم بعد، يمسوا لم الكاملة أماكنهم يف يثوون الذين
بدقة.» والتفتيشعليهم تحميهم، التي —هي ابنهم —وهو الحاسمة الفرعون قرارات وأن
الرسمي الظن حسن من الرغم وعىل رسمي. إعالن بمثابة جاء الذي اللجنة رأي هذا وكان
جديد. من الرسقات بدأت لذلك التالية السنة يف إذ علنية، فوىض إىل الحال تطورت فقد
وال «آلمون». األكرب الكاهن أتباع من منهم كثري شخص مائة من أكثر فيها اتهم وقد
الثالث السنني وعن التاسع» «رعمسيس حكم من األخريتني السنتني من ا جدٍّ قليًال إال نعلم
عرش». الحادي «رعمسيس الفرعون حكم بداية وعن العارش»، «رعمسيس حكمها التي
الكاهن الرئيسيان وزيراه كان األول» «سيتي لقب تتويجه اسم اتخذ الذي األخري والفرعون
وكان األقل، عىل عرشة السابعة السنة حتى «بينحيس» «كوش» ونائب «ألمنوفيس»، األكرب
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امللكي والكاتب األعظم، الخزانة رئيس كان فقد املرصية، اإلدارة يف هامة بوظائف يقوم
تورين» «متحف يف ويوجد الرماة. وقائد املزدوج، الغالل مخزن عىل واملرشف للجيش،
ولكنه ودية، الخطاب هذه ونغمة عرشة، السابعة السنة يف الفرعون إليه أرسله خطاب
يالحظ أن لبينحيس ينبغي كان أنه فيه جاء فقد بال، ذات معلومات لنا يقدم ال ذاته يف
ذلك قبل نفسه أظهر وقد «طيبة»، يف الفرعون من لتنفيذها تعليمات تسلم قد موظًفا
عاصمتها سقطت التي عرشة، السابعة املقاطعة يف النظام إلعادة جاء بأنه يسري بزمن
مدينة مىض فيما كانت وقد الجبلني،12 يف تجمعوا قد أعداء يد يف (القيس) «سنيبوليت»

«ست». باإلله ودية عالقة ذات «سبك» إلهها بسبب وبقيت للهكسوس.
متن يعرفها لم حادثة وقعت الفرعون هذا حكم من عرشة التاسعة السنة ويف
بداية تعد السنة هذه ألن وذلك عظيم؛ شأن ذات حادثة التأكيد وجه عىل ولكنها معارص،
حكم من عرشة التاسعة السنة فإن حال أية وعىل والدات» «تجديد يسمى جديد عهد
تجديد عهد من األوىل بالسنة رسمية وثائق يف تسميتها يمكن عرش» الحادي «رعمسيس
والسادسة، والخامسة، والرابعة، الثانية، بالسنني: مؤرخة أخرى وثائق ولدينا الوالدات.

أيًضا. الوالدات تجديد عهد من والسابعة
الوزير محل حل فقد جديدة، أسماء العظام اإلداريني العمال هيئة يف ظهر وقد
«بينحيس» من كل محل «حريحور» وحل نخت». رع «نبماعت يدعى آخر «خعمواست»
واحد. آٍن يف «آلمون» األكرب والكاهن «كوش» نائب وظائف بني جمع وبذلك و«أمنحتب».
أن ذلك عن فضًال نعلم حيث املرصية املتون يف األوىل للمرة «تانيس» اسم ظهر وقد
وهو «نسبانيبدد» ويدعى املدينة، هذه يف يسكن كان السيايسآلسيا وامللحق الشمال وزير

اإلغريق. املؤرخون ذكره الذي «سمندس»
وعىل واحد، وقت يف ملًكا صار قد و«سمندس» «حريحور» من كالٍّ أن نعلم ونحن
لوحة لدينا إذ سنوات، بضع اسًما يحكم عرش» الحادي «رعمسيس بقي ذلك بعد التوايل؛
الحادي «رعمسيس عهد من والعرشون السابعة السنة فيها ذُكر «العرابة» يف عليها ُعثر
وهو عرشة التاسعة األرسة بداية أن ونعلم .(Gauthier L. R. III 233 (راجع: عرش»
وعدت قد أرسة بتولية افتتح وقد الفقر. أنهكها ثانية أرسة حكم عقب جاء نهضة عرص

H. Kees. Herihor Und die Aufrichtung des thebanischer Gottesstates; راجع: 12

.Nachrichten Zu Gottingen 1936
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وخارجي، داخيل فرعوني إلصالح تاريخي عرص بداية تعد نفسه الوقت ويف ثري، بخلف
أوالد عن (راجع دائًما عديدون ممثلون لها كان الرعامسة أرسة أن نجد املرة هذه ويف
«كوش» يف اإلداريني العمال وهيئة «كوش» نواب وعن (A. S. XVIII, p. 245 الرعامسة
سيُْقَصون التي اللحظة اقرتبت قد كانت ولكن (Rec. Trav. XXXIX p. 179–237 (راجع
يف معه جلب قد العمال هيئة يف التغيري هذا هل نتساءل واآلن األبد، إىل السلطة عن فيها

الفرعون؟ قوة إعادة مرص
«حريحور» مبعوث «ونآمون» ألن وذلك البالد؛ خارج تظهر لم القوة تلك أن والواقع
مرص صديقة وهي «جبيل»، إمارة ملك «زاكاربعل» امللك عند عومال قد و«سمندس»
«صيدا» أهايل من أسوأ معاملة «ونآمون» عومل وقد كبري، احرتام بدون القديمة
قد كان األقل عىل الداخل يف اإلصالح فإن حال أية وعىل «قربص». وأهايل و«السخاليني»
وورقتي ،٥ رقم «إبوت» ورقة ظهر عىل جاء وما ،«A «ماير ورقة أن ويالحظ فعًال. أعيد
«فينا» بمتحف املوجودة «أمرباس» وورقة ،١٠٤٠٣ ،١٠٠٥٢ رقمي الربيطاني» «املتحف
مثل والنهب الرسقات بشئون عالقة لها النهضة عهد إىل كلها تاريخها يرجع التي وهي
بنحو السابقة األوراق من أقدم تعد التي الثاني» بولد ليو «أمهرست وورقة «إبوت»، ورقة
بعضاللصوص، حميت قد التاسع» «رعمسيس عهد يف أنه إىل نذهب أن ويمكن قرن، ربع
يقولوا أن عىل اليمني يحلفون املجرمون كان فقد للمجاملة، مجال هناك يكن لم ولكن
أن إىل األمر اقتىض إذا مرات عدة باملقرعة رضبوا شيئًا أخفوا أو كذبوا وإذا الصدق،
التي واألمور ناله، الذي بالعصا الرضب بعد أحدهم براءة تثبت أن يحدث وكان يعرتفوا،
أنها نجد أحيانًا ولكنا العادة، يف بتواريخ معينة تكن لم التعساء هؤالء عليها يالم كان
فوىضوشقاء، عهد العهد هذا كان ذلك وعىل سنني، عدة إىل تاريخها يرجع قديمة اتهامات
رجال مقدور يف يكن ولم األفراد، أمالك حتى وال املعابد وال املقابر الناس فيه يحرتم لم
األشقياء عىل قبض نصابه إىل النظام عاد وعندما الجرائم، ارتكاب يمنعوا أن الرشطة
ونجد جرائم، يف اشرتكوا بأنهم أمرهم يف مشتبًها أو حقيقة مجرمني أكانوا سواء بالجملة،
حالة عىل كافيًا ضوءًا تلقي عليها واإلجابة األسئلة بعض أن أجريت التي التحقيقات يف

البالد. تجتازه كانت الذي العرص
إليها ووجه «ساتي»، بن «بينحيس» األجنبي زوج نفر» «إري املواطنة أُحرضت فقد
يف لتقوليه لديك ما لها: وقيل «كوش» إىل بالنفي عوقبت وإال الحق تقول أن بامللك اليمني
طريقة بأية الوزير: لها فقال أرها. لم إني فقالت: زوجك؟ «بينحيس» يملكها التي الفضة
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كان لقد لهم، دفعها التي الفضة أَر لم إني فقالت: معه؟ كانوا الذين الخدم عىل حصلت
«بينحيس» صاغها التي الفضة أتت أين من القضاة: لها فقال معهم، كان عندما سفره يف
الناس كان عندما الضباع»، «سنة يف للشعري ثمنًا دفعت لقد فقالت: ساف»؟ أم «لسبك
يمكن الضباع وسنة س٤–٨) ص١١ ١٠٠٥٢ رقم الربيطاني املتحف ورقة (راجع جياًعا
أتت وقد موتاهم، دفن من فيها الناس يتمكن ولم الناس من كثري فيها مات سنة تكون أن
السنة فإن تشبيهية استعارة هذه أن فرضنا ولو والقرى. املدن حتى خاللها يف الضباع

قاسية. سنة تكون أن ينبغي املستعار االسم هذا استحقت التي
أنه يظهر لفظ فيها جاء «بينحيس» وصف يف استعملت قد اقتبسناها التي والفقرة
هؤالء أن عىل األحوال شواهد وتدل أجنبي، بلفظة ترجم وقد بعد. مرضيٍّا تفسريًا يفرس لم
نجد األحيان، معظم ويف هذا، النهضة بعرص املؤرخة الوثائق يف كثريًا ذكروا قد األفراد
فقرة يف ذلك نشاهد كما جماعة جماعة يعملون كانوا وأحيانًا انفراد، عىل سئلوا قد أنهم
يقول بأن اليمني حلف أن وبعد نفر» «عحا املسمى مع حقق فقد ،«A «ماير ورقة من
مشتغًال كنت حني عىل املعبد عىل واستولوا أجانب ذهب لقد التالية: باأللفاظ شهد الصدق
إىل قهًرا وساقني عيلَّ قبض أجنبي وهو «باحاتي» ولكن والدي، يملكها حمري ببعض
الذين الناس هؤالء عن اإلنسان ويتساءل .(٧ س٦، ص٦ «A «ماير ورقة (راجع «أبيب»
القبور نهب يف اشرتكوا وقد مرصية، أسماء كلهم يحملون ذلك ومع أجنبية لغة يتكلمون
كل يف انترشوا الذين وحلفائهم «أواريس» أهايل من يكونوا أن الجائز من أليس واملعابد،
الحادث وهذا «أمنوفيس»؟ جنود به قام الذي املخزي التقهقر بعد «الطيبي»13 اإلقليم
امرأة سئلت فقد التحقيق، متون يف إشارتني يف نجده أننا ونظن عميًقا، أثًرا ترك قد األخري
حرب وقعت وعندما وقالت: الصدق، تقول أن تحلف بأن مويا» «موت تدعى «طيبة» من
هؤالء أترك لم إني والدي: قال وقد لوالدي، أشياء عىل الرجال هؤالء استوىل األكرب الكاهن

.(١٠٠٥٢ رقم الورقة (راجع فقدت) الشهادة (ونهاية … البيت يدخلون الرجال
اللصوصيهاجمون رأى عندما مأمن يف حمريه يضع كيف جيًدا عرف الذي والعامل
يف حدث قد هذا إن قال: فقد املنظر، ليؤرخ األكرب الكاهن اسم شهادته يف ذكر قد املعبد
وقد «آلمون»، أكرب كاهنًا كان الذي «أمنوفيس»، عمله الذي التعدي بعد أشهر ستة مدة
وعندئٍذ أكرب، كاهنًا كان الذي «أمنوفيس» تعدي من أشهر تسعة بعد عدت أنني اتفق

البالد. من حولها وما «طيبة» 13
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س٩، ص٦ «A «ماير ورقة (راجع النار. فيها وأشعلت النفائس خزانة كرس قد كان
األكرب الكاهن حياة مجال يف العالم لكل معروفة حادثة وقعت قد تكون ذلك وعىل (٨
سماها وقد الخاصة، الحقائق لتاريخ ارتكاز نقطة طويلة مدة استعملت وقد «آلمون»،
باملعنى (يتعدى تعني هنا والكلمة «قها»، اآلخر وسماها «خروي» حرب الشهود أحد
الخطايا. من براءته املتوىف يعلن فيه الذي ١٢٥ الفصل املوتى كتاب يف والقانوني) األدبي
(يتعدَّى أي: الحدود» «يخرق تعني «إبوت» ورقة ويف (قربًا). «ينهب» الكلمة هذه وتعني
الخاصة الجملة تعبري بعده ومن «بيت» األستاذ وهو «A «ماير نارشورقة فهم وقد عليها)
لحق الذي القمع أو التعدي يأتي: كما وترجموها للمجهول بالبناء معناها يف «بأمنحتب»
أعماله عن أوقف قد األكرب الكاهن «أمنحتب» أن البعض يظن ذلك وعىل «بأمنحتب»،
معرضة عليها تعليق من تبعها وما الرتجمة هذه أن غري تقدير، أقل عىل أشهر تسعة
الكاهن تعدَّى هل ولكن «أمنوفيس»»، ارتكبه الذي املتعدي «عمل ترجمت وقد كبري. لنقد
تعدى أنه القول مجرد املقصود أو ملًكا، نفسه فرض بمحاولته مثًال عمله واجبات األكرب
صحتهما عن واملدافعة قبولهما يمكن الرتجمتان وهاتان الحدود؟ من األخرى الجهة إىل
يكون أن فعًال حاول فقد األخرى. تجيز كما الواحدة تجيز وثائق من لدينا ملا بالنسبة

وامللك. هو نفيه بعد الحدود تعدي يف وأفلح حاول كما ملًكا،
نقلها التي الفكرة أو األنجاس حرب قصة تحليل سبق فيما حاولنا لقد خالصة:
الحوادث هذه إىل إشارات عن بحثنا وقد «مانيتون»، يف جاء ما حسب عىل «يوسفس»
عاصمة «رعمسيس» اتخذها التي القديمة «أواريس» مدينة يف وأثرها املعارصة املتون يف
الحرب لهذه متصلة قصة تأليف الثالثة املصادر هذه باستعمال اآلن هنا وسنحاول له،
مثًال تقرن أن يمكن أهميتها أن من الرغم عىل قديم، مرصي تاريخ أي إليها يرش لم التي

عرش. السادس القرن يف بالدماء فرنسا أرض خضبت التي الدينية بالحروب
إىل «طيبة» من حكمه مقر نقل عندما بمعجزة الثاني» «رعمسيس أتى لقد
وآلهة اآلسيويني واآللهة الجنوب وآلهة الشمال آلهة حكمه مقر يف وجمع «بررعمسيس»،
احتجاج. أي هناك يكون أن دون و«آمون»، «ست» القديمني يْن العدوَّ وبخاصة مرص،
جذبهم الذي والطيبيون والتحيات، الود يتبادلون «ست» وكهنة «آمون» كهنة كان وقد
وفرح حدائقها ونضارة مياهها وبهاء مبانيها جمال عن التحدث عن ينفكوا لم امللك مقر
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اختصت التي امليزات وتلك التناسق هذا خلق يف الفضل «لرعمسيس» كان وقد أهلها،14
سنني بضع تنقِض لم إذ املصاعب، وظهرت املتاعب بدأت موته وبعد املدينة، هذه بها
أرسة ليؤسس «ستنخت» هب عندما وذلك حال، أسوأ عىل مرص يف يشء كل أصبح حتى
الثالث» «رعمسيس عهد أن الناس ظن وقد للسابقة، امتداًدا إال الحقيقة يف تكن لم جديدة
الضعف، يف أخذ قد الفراعنة سلطان أن والواقع األكرب». «رعمسيس عهد أيام للبالد سيعيد
كانوا التي ثروتهم ويسرتدون نفوذهم، يستعيدون أخذوا قد «آمون» كهنة أن حني يف
مستقلني يصبحوا أن العظام «آمون» كهنة يكفي يكن ولم الفوىض. عهد قبل يملكونها
ماليتهم ويخلطوا الدولة، يحكموا أن أرادوا بل وراثية، وظيفتهم يجعلوا وأن امللك، عن
بعيد زمن منذ األكرب الكاهن كان وقد اآلخرين. الكهنة عىل ويسيطروا الحكومة، بمالية
رعمسيس» «ست أصبح الذي «أواريس» سيد «ست» اإلله ولكن اآللهة، لكل األعىل الرئيس
ال القوم فإن هناك، «ست» دام وما هناك. وجوده بمجرد «آلمون» مقلًقا «مرنبتاح» أو
أن نعتقد أن املبالغة باب من يكون وقد للمستقبل، بالنسبة أمان يف يصبحوا أن يمكن
سهلة فئة يكونوا لم «ست» أتباع إن ا حقٍّ األهلية. الحرب سبب قد الوحيد «آمون» مطمح
للذين بالنسبة تقريبًا. لديهم كان الحدود، عىل إقليًما يسكنون كانوا فحينما املعاملة،
املرصيني. وبني بينهم التقارب عالقات من كثري حدودهم من األخرى الجهة يف يسكنون
بعد حتى إرسائيل، بني خروج قبل بالساميني مغمورة «تانيس» حقول كانت فقد
حزبني: مقسمة تقريبًا العرشين األرسة نهاية قبل مرصكانت بأن القول ويمكن خروجهم.

األجنبي. الحزب واآلخر الوطني، الحزب يمثل أحدهما
بها يصفون كانوا التي باأللقاب «ست» أتباع ينابزوا أن «طيبة» أهايل يفت ولم
أنهم عىل يلومونهم كانوا وقد و«األنجاس»، «بالطاعون» يلقبونهم كانوا فقد الهكسوس،
أخرى، شعائر يؤدون وأنهم اآلخرون، املرصيون يؤديها التي الشعائر نفس يؤدون كانوا
األسباب كل ولدينا فهمها. يمكن ال لهجات ويتكلمون املقدسة، الحيوانات يحتقرون وأنهم
فإن ذلك وعىل معينة، حدود يف صائبة كانت التوبيخات هذه بأن االعتقاد عىل تحملنا التي
«آمون» أتباع رئيس «آلمون» األكرب الكاهن «أمنحتب» وكان للقتال. يتهيآن كانا الحزبني
وذلك «أوسارسف»؛ ويدعى «هليوبوليس» من كاهن «ست» أتباع رئيس وكان الطيبيني،

هو الواقع يف الوصف ولكن «تانيس»، بلدة رأيه حسب عىل هنا يصف «مونتيه» أن هنا يالحظ 14

ج٦. يف حينه يف قبل من ذلك رشحنا كما الحالية) (قنتري «بررعمسيس» ملدينة
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السيد تربط كانت التي تشبه قديمة صداقة و«أواريس» «هليوبوليس» بني توجد كانت ألنه
الشمسورب سفينة حامي «ست» باإلله هليوبوليس«رع» األرضنيصاحب وسيد العاملي

الرعد.
امللوك مقابر أن عىل بارز بشكل الصدف اتفقت وقد مال. دون قط حرب تقم ولم
السنة بداية من تنهب بدأت قد احرتام، موضع دائًما كانت التي وهي واألفراد، القدامى
ميض بعد إال املوضوع لهذا العدالة تتحرك ولم التاسع». «رعمسيس عهد من عرشة الثالثة
أمري أن نرى نعلم؟ ماذا ولكن مريع، بشكل أصابتها الخسائر كانت وقد سنوات، أربع
املجرمني من األكرب العدد كان وقد النهب، هذا شأن من التقليل يف أخذ قد «طيبة» مقابر
املال أن عىل األحوال شواهد وتدل «آلمون». األكرب الكاهن أتباع من أو الجبانة موظفي من

العظام. الكهنة ألولئك يعطى كان عليه املقبوض
وملا املوتى. متاع بسلب خزانته مالية زيادة يريد كان «أمنحتب» أن يظهر ثم ومن
لحرب إشارة بأية ترش لم عرشة والسابعة عرشة السادسة بالسنتني املؤرخة الوثائق كانت
املؤرخ أمدنا وقد يسري. بزمن ذلك بعد إال تبتدئ لم املناوشات أن املظنون فإن أهلية.
كذلك يسمى كان الذي «سيتي» امللك إن قال: عندما تاريخي بتحقيق «يوسفس» اليهودي
الحادي «رعمسيس بامللك األمري هذا دنا وحَّ وقد سنوات. خمس عمره كان «رعمسيس»
عىل يمكث لم الذي العارش»، «رعمسيس موت أثر عىل بأنه نعرتف أن ويمكننا عرش».
طفولته، يف يزال للعرشال الوارث األمري كان نعلم ما عىل سنوات ثالث من أكثر امللك عرش
حلت قد املناسبة اللحظة أن البالد سيد «أمنحتب» األكرب الكاهن وجد الحالة هذه ويف

وأتباعه. «آمون» خطط لتحقيق
وقد «أوسارسف»، يقودهم كان الذين األنجاس ملقابلة الجنوبيني من جيش قام وقد
حدود يفتحوا أن يف الخوف يخالجهم يكن ولم حلفاء، عن لهم وبحثوا مدينتهم حصنوا
نضيف أن ويمكن والفينيقيون، والعاموريون الكنعانيون وهم مرصاأللداء ألعداء بالدهم
املؤرخون يقول كما رجل ألف مائتي يبلغ بعدد الحدود تخطوا وقد اإلرسائيليني، هؤالء إىل
أهايل أن يف للمعارضة محل هناك ليس ولكن ضخم، رقم الحال بطبيعة وهذا اإلغريق،
الذين الجنوبيني صالح غري يف األوىل الواقعة كانت وقد أجنبي. مدد وصلهم قد «أواريس»
الشماليني. مقاومة يمكنهم بحيث القوة، من أنهم أنفسهم يف يعتقدوا ولم يقاوموا لم
نائب عند الشاب الفرعون ثانية ليجد وذهب والعليا السفىل مرص «أمنحتب» هجر وقد
الحيوانات وكذلك مأمن، يف «أبيس» العجل وضع وقد «بانحيس» وقتئذ كان الذي «كوش»
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بالد حماية يف الفرصة تواتيه أن إىل هناك وانتظر الكبري. االحرتام ذات والتماثيل املقدسة
ازداد وقد البالد، يف ذلك أثر عىل األنجاس انترش وقد أسوان، صخور من بالقرب النوبة
املعابد أحد يحرتم فلم الفوىض، بنرش يخرسونه ما لديهم يكن لم الذين بأولئك عددهم
وهذه الضباع»، «سنة الفرتة تلك يف خاصة سنة سميت وقد األفراد. أمالك وال املقابر وال
الفظيع الوقت وهذا «طيبة»، مقاطعة يف األنجاس فيها ظهر التي هي شك غري من السنة
يكون أن بد ال النهب إىل يتحول الذي الجيش أن والواقع اآلن. إىل يستمر أن يمكن ال كان
تنظيم وامللك األكرب الكاهن أعاد وقد األمر. أول يف هزمهم الذين أولئك يهزمه ألن عرضة
األنجاس فقد ذلك وعىل قادرين، رئيسني و«حريحور» «بانحيس» يف وجدا وقد قواتهما،
فعل كما «أواريس» بجدران وتحصنوا مكان كل من وُطردوا الوسطى، ومرص «جبلني»
أتباع ذُبح وقد الطيبيني. يد عىل قبل من «أواريس» أخذت وكما الهكسوس، قبل من ذلك

كلها. والقصور املعابد تماًما هدمت وقد سوريا، إىل طردوا أو النضال هذا يف «ست»
من كل النتصار تذكاًرا النهضة» «عهد يسمى جديد عهد بداية عد قد النرص وهذا
االسم، بهذا يسمى منهما كل عرص كان وقد قبل، من األول» و«سيتي األول» «أمنمحات
حدوثه أن يف األولني العرصين عن يختلف هذا الثالث النهضة عرص أن نجد ذلك مع ولكن
يف حارب الذي عرش» الحادي «رعمسيس عاش وقد أرسي. تغيري مع تماًما يتفق لم
امللكي، لقبه عىل وحافظ سنني، بضع أجداده أسسه ما تخريب عىل وساعد املحق، الجانب

أرسته. قىضعىل قد كان نفسه الوقت يف ولكن
كان وقد ذلك، قبل قرنني من أكثر البالد عرش عىل محافظني الرعامسة ظل وقد
بتجديد العرص هذا بدأ وقد حكمهم. مدة طوال عظيًما مرص يف «ست» اإلله سلطان
األرسة سقطت فقد النهاية؛ يف تعوزنا التي هي أخرى والدة تجديد نهاية أنها غري والدة،
حالتها إىل بها عاد جديًدا عًرصا البالد وبدأت رجعة، غري إىل ملوكها وذهب العرشون،
العليا؛ ومرص السفىل، مرص مملكتني: إىل مقسمة كانت عندما عصورها أقدم يف األوىل

والعرشين. الواحدة األرسة مرصخالل حياة يف سنشاهده ما وهذا
جديدة أخرى بوثيقة الحديثة الكشوف جاءت وقد عرصالنهضة: عن جديد متن
عرش» الحادي «رعمسيس الفرعون عهد من الوالدات» «تجديد أو النهضة بعرص خاصة
J. E. A. (راجع: قبل من ذكرنا كما «رشني»، األستاذ إليها وصل التي للنتيجة مثبتة
العرص. هذا امتداد عىل جديدة سنة تضيف سنرى كما الوثيقة وهذه .(Vol XV. p. 194
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املقابلة عرشة التاسعة السنة وهو «إبوت» ورقة ظهر عىل الذي التاريخ حسب وعىل
عهد من والعرشين الخامسة بالسنة يؤرخ عنه سنتحدث الذي الوحي فإن األوىل، للسنة
قد النقش وهذا «النهضة». عهد من السابعة والسنة عرش» الحادي «رعمسيس الفرعون
النهاية عند بالكرنك الثاني» «ألمنحتب العيد قاعة من الشمايل الخارجي الجدار عىل نحت
الرشقي الجانب عىل والعارشة التاسعة البوابتني بني يقع الصغري املعبد وهذا الرشقية،

الردهة.15 من
عليه. نعلق ثم املتن أوًَّال هنا وسنورد

والكاهن كوش، يف امللك ونائب الفرعون، يمني عىل املروحة حامل (١) الرتجمة:
املرحوم. «بيعنخي» واملرشد والقائد اآللهة، ملك رع» «آلمون (٢) األول

رع». «نسآمون املسمى «آلمون» الثاني الكاهن (٣)
«نسآمون». آمون ضياع مخزن كاتب املطهر الكاهن (٤)

اآللهة، ملك السماء، رب (٦) الكرنك يف املقدم األرضني تيجان رب رع» «آمون (٥)
كائن. كل برأ ومن (٩) لألرضني األزيل والواحد (٨) العظيم التاسوع (٧) رأس عىل ومن
أبيب، شهر النهضة) (عرص الوالدات» «تجديد (عرص) من السابعة السنة (١٠)
ماعت «من البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة (١١) عهد يف والعرشون الثامن اليوم
اإلله هذا جاللة ظهور يوم (١٢) عرش» الحادي رعمسيس «رع بن رع» رع-ستبن
اشنق (ومنه «أبت-حمس» عيد يف الصباح وقت عند (١٣) اآللهة ملك رع» «آمون السامي

القبطية). يف أبيب شهر اسم
القائد كلمة (١٥) ذلك وبعد تحمل) كانت (التي املنصة عىل العظيم اإلله وقف (١٤)
وعندئذ ضيعتك. (١٧) شئون عند قف الطيب سيدي يا (١٦) قائًال: املرحوم «بيعنخي»

بشدة. برأسه أشار
مراقبي فجعل (١٩) للضيعة، التابعني اإلداريني املوظفني كل أمامه وضع ذلك وبعد
مراقبي إن الطيب سيدي يا (بيعنخي) ثانية: قال ثم (٢٠) ينعزلون، املقدسة القربان

بشدة. رأسه العظيم اإلله فهز (٢٢) جانبًا، وضعوا قد املقدسة القربان

.Journal of Near Eastern Studies Vol. VII, July 1948, & Nov. p. 157 ff راجع: 15
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«عشاخت» ابن (٢٤) املرحوم «نسآمون» عند وقف إذ (٢٣) أمامه كانوا وبينما
«إنه (بيعنخي): ثانية قال ثم (٢٥) «آمون»، ضيعة ملخزن كاتبًا كان الذي وهو املرحوم
رأسه اإلله هز وعندئٍذ آبائه وظيفة يف «آمون» ضيعة مخزن كاتب عني قد نسآمون) (أي

القبول). عىل عالمة (أي بشدة.»
كما النهضة عرص تاريخ يف لنا أضافه الذي الجديد التاريخ عن فضًال املتن وهذا
ذكر املتن هذا يف جاء فقد العهد، هذا تاريخ عن جديدة معلومات لنا يقدم ذكره سبق
«خنسو» ملعبد األوىل الردهة نقوش ففي القليل؛ اليشء إال عنه نعلم ال الذي «بيعنخي»
L. D. III (راجع صغرية وظائف يحملون الذين «حريحور» الكاهن أوالد أول أنه ذكر
التي األخرى والوظائف رع» «آلمون األول الكاهن مرتبة إىل وصل أن وبعد (p. 1 237 a
يف ذلك لنا ذكر كما النوبة لبالد حملة رأس عىل الجيش قيادة توىل املتن هذا يف ذكرت
قد الذي هو أنه املحتمل ومن باالسم، «بيعنخي» أن ذكر فقد الربدية،16 األوراق بعض
الرعامسة عرص من املتأخر العرص خطابات من مختلفة خطابات يف قائد بلقب إليه أشري
املدفونة،17 العرابة يف الجنازية لوحته وجدت وقد (Ibid 627. 1, 9, & 629, 1. 9. (راجع
أكرب كاهنًا خلفه الذي «بينوزم» ابنه نقوش يف ذكر قد عنه نعرفه ما كل فإن لذلك وخالًفا

مومية.18 لفافة عىل ووالدها ابنته اسم نجد حيث واحدة حالة يف إال «آلمون»
األرسة نهاية أي بصدده، نحن العرصالذي نهاية كتابة عند بعضاملؤرخني زعم وقد
بعد امللك عرش عىل استوىل قد «حريحور» أن والعرشين، الواحدة األرسة وبداية العرشين
«بيعنخي» أصبح مبارشة «حريحور» موت بعد وأنه عرش» الحادي «رعمسيس موت
من والعرشين الخامسة بالسنة املؤرخ النقش هذا يف ولكن رع»19 «آلمون األول الكاهن
الدرجة من التي ألقابه يحمل «بيعنخي» أمامنا يظهر عرش» الحادي «رعمسيس عهد
ذلك أن غري سنني، بعدة الوحي بعد كتب قد النقش هذا أن البعض ظن وقد األوىل،
عرش عىل ليقفز الوجوه كل من العدة يعد كان «حريحور» أن والواقع بعيد، احتمال
كانت التي األلقاب ابنه قلد ذلك أجل ومن عرش»، الحادي «رعمسيس موت بمجرد امللك

.Cerny, Late Ramesside Letters. Bibliotica Aegypt. Vol. IX Index p. 76, No. 44 راجع: 16

.Mariette, Abydos Vol. II Pl. 57 راجع: 17

.Maspero, Les Momies Royales. p. 565 راجع: 18

.Drioton & Vandier, Les Peuples de L’Orient Vol. VII pp. 354, 471 راجع: 19
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هذا يف مالحظته تجدر ومما والحربية. الدينية الوجهة من األمور زمام للقبضعىل تؤهله
أنه يف نزاع وال وحسب. قائًدا بوصفه النقش صلب يف إليه أشري قد «بيعنخي» أن الصدد
حاًرضا. كان الذي الثاني الكاهن «نسآمون» ال الجيش قائد بوصفه اإلله خاطب الذي هو
وتملكه وأرسته، هو القوة مدارج يف «حريحور» صعود بأن القائل: الرأي يقوي مما وذلك

وحسب. الدينية قوته إىل ال الحربي وسلطانه نفوذه إىل يرجع البالد عرش
حيث «حريحور»، بأوالد الخاصة «خنسو» معبد نقوش يف نجد ال فإنا حال أية وعىل
ألقابًا يحمل كان «بيعنخي» أن ملًكا، بوصفه يظهر النقش، بهذا املتصلة املناظر يف نجده

نقشها. تاريخ يف تختلف كانت النقوش هذه أن املحتمل من ولكن غريها. أو عالية
ُفقدت التي الكلمات كانت مهما فإنه النقش، هذا موضوع هو الذي الوحي أما
مخزن كاتب تعيني كان فيه الهام الوحيد املوضوع فإن عرش) السابع (السطر أوله من
ما عىل ذلك يف املتبعة الطريقة وكانت لوالده. خلًفا «نسآمون» املسمى «آمون» ضيعة
اإلداريني املوظفني يستعرض كان ذلك وبعد املوضوع، يف الفصل اإلله يقبل أن هي يظهر
مجموعة انتخبت املجاميع هذه بني ومن وظيفته، حسب عىل كل مجاميع، يف أمامه للمعبد

«نسآمون». اختري بينها ومن املراقبني،
الشخص، عند يقف أن اإلله يُسأل أن هي االختيار يف الطريقة أن نجد املتن هذا ويف
عندما اإلله أن يعني وذلك أمامه، املراقبني أسماء رسد عند الوظيفة يف يعينه أن يريد الذي
تالوة أثناء يف يختاره الذي الشخص عند يقف فإنه املقدس، القارب يف محموًال يكون
عن (Pap. B. M. 10335) آخر مصدر يف ولدينا لإلله. السائل بها ينطق التي الكلمات
رأسه اإلله هز فقد عليه، املجني بوساطة قرية أهل سكان أسماء بتالوة عنه كشف لص

.(J. E. A. Vol. XI p. 25 & P1. XXXN (راجع الجاني هذا اسم ذكر عندما
العملية. تكرر كانت اإلله يقصده الذي الشخص هو وأنه الجاني ملعرفة وتأكيًدا

أم ملوًكا أكانوا سواء العالية، الوظائف يف املوظفني كبار تعيني أن قبل من ذكرنا وقد
توىل كيف نجد حيث وج٦). ج٤، القديمة مرص (راجع الوحي بوساطة كان عظام كهنة
عهد يف أعظم كاهنًا وننف» «نسب اختري وكيف بالوحي، امللك عرش الثالث» «تحتمس
الوحي بوساطة «أورسكون» تعيني أن هنا ويالحظ أيًضا. بالوحي الثاني» «رعمسيس
(J. E. A. XXVII p. 92, «بالكمان» ذلك ذكر كما املؤكد باألمر ليس «آلمون»، أكرب كاهنًا
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عهد يف و«أورسكون» الثاني» «رعمسيس عهد يف وننف» «نب إن يقول: حيث Note 5)
الوحي. بوساطة «آلمون» أكرب كاهنًا منهما كل عني قد «تاكيلوت»20

بالتعيني خاص واحد «اإلسرتاكا» عىل كتب مما للوحي توجه التي األسئلة بني ومن
ينفذ كان باإلثبات جوابًا أن والظاهر كاهنًا؟ سيتي يعني هل اإلله: سئل فقد وظيفة،21 يف
ومن اإلله. إىل املوجهة بصدده نحن الذي املتن يف األخرية الجملة يماثل وهذا التعيني. به
ويف الوحي، بوساطة غالبًا يعمل كان والصغرية الكبرية الوظائف يف التعيني أن املحتمل

بعدها. وما الحديثة الدولة عهد يف العادية هي الطريقة هذه تكون قد الواقع
تعيينه أمر يف كان هل النقش، هذا «نسآمون» نقش أجله من الذي السبب نعلم وال
ينالون الذين املرصيني املوظفني عادة هي كما والظهور الفخر ملجرد ذلك كان أم شك،
للكاتب مدينون فإنا حال أية وعىل باليوم. البارحة أشبه وما رؤسائهم؟ عند حظوة
قوة وعن النهضة عرص عن لنا قدَّمها التي القيمة التاريخية الحقيقة بتلك «نسآمون»
بالنسبة عنها حدثنا التي الجديدة املعلومات إىل باإلضافة هذا الفرتة، تلك يف «حريحور»

إيحائه. وكيفية الوحي إىل

الفرتة تلك يف املجاورة مرصبالبالد عالقة (2)

وأن «لوبيا»، بالد مع يرام ما عىل تكن لم يظهر ما عىل مرص عالقة أن سبق فيما ذكر
أنه ذكرنا وكذلك آلخر، وقت من صغرية غارات يف البالد يهاجمون كانوا «املشوش» بعض
أنه أخرى جهة من نجد ولكن نوبي، البالد غزا قد عرش» الحادي «رعمسيس امللك عهد يف
فيها. ينفى كان جسيًما ذنبًا يقرتف كان مجرم كل وأن «كوش»، بالد يف ملرصفرقة كانت
أحد لنا ذكر فقد مرص؛ إىل بالدهم من يفرون كانوا «سوريا» أهايل أن نجد وكذلك
فر أن بعد يريد ال ألنه بالحقيقة؛ يعرتف أن يريد أنه «كربعل»، وهو محاكمة، يف الشهود
للمجرمني. منفى كانت التي «كوش» بالد وهي منها، بؤًسا أشد بلد إىل ينفى أن بالده من
خاضعة وقتئٍذ كانت «كوش» بالد أن عىل النوبة بالد يف وجدت التي النقوش وتدل
نائب هو «بينحيس» وكان قوة. صاحب يزال ال كان هناك نائبه وأن الفرعون، لسلطان

.Journal of Near Eastern Studies Ibid. p. 162. Note 14 راجع: 20

.Cerny. B. I. F. F. A. O, XXXV (1935) p. 43 No. 1 راجع: 21
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فصلنا كما «حريحور»، بعده من وجاء السودان. يف عرش» الحادي «رعمسيس الفرعون
ج٥). القديمة مرص (راجع قبل من ذلك يف القول

وهو «كوش»، بالد حاكم إىل عرش» الحادي «رعمسيس الفرعون من خطاب ولدينا
بسبب تاريخية قيمة ذو أنه إال بمكان األهمية من ليست محتوياته أن من الرغم عىل
عرشة التاسعة األرسة عهد يف أنه عرفنا وقد «كوش». بالد نائب سلطة مدى يف التطور
«كوش»، بالد حاكم شئونها يدير كان وأنه «آمون»، اإلله يد يف الذهب بالد أصبحت قد
حاكم وظيفة وكذلك هذه، الذهب أرض إدارة أصبحت أن ذلك تلت التي الخطوة وكانت
بعد، سنرى كما «حريحور» فعله ما هو وهذا «آلمون». األكرب الكاهن يد يف «كوش» بالد
«رعمسيس مع بعد ذلك نفذ قد يكن لم «حريحور» أن لنا يظهر التايل الخطاب أن غري
الفرعون كان الوقت ذلك يف إذ حكمه، سني من عرشة السابعة السنة يف عرش» الحادي
الساقي ليحث يرسله كان أنه لدرجة «كوش» بالد حاكم عىل سلطته تنفيذ يمارس يزال ال
وإتمام البناء مواد جمع من الفرعون به أمره ما تنفيذ عىل ويحفزه اإلرساع، عىل املتباطئ

الخطاب: هذا نص وهاك محراب.
القوة، عظيم اإللهتني، املنسوب «رع»، محبوب القوي الثور «حور» الفرعون: ألقاب
امللك تعيشان، األرضني يجعل ومن القوة، عظيم الذهبي، «حور» األلوف مئات صادُّ
القبيل الوجه ملك األرضني، سار العادل، الصدر، املنرشح والصحة، والفالح الحياة له
والصحة والفالح الحياة له — بتاح» ستبن رع «منماعت األرضني رب البحري، والوجه
حقن نرت آمون مري «خعمواست عرش» الحادي «رعمسيس التيجان رب «رع» ابن —

والصحة. والفالح الحياة له أيون»
الغالل عىل واملرشف للجيش، امللك وكاتب «كوش» صاحب امللك البن ملكي أمر املقدمة:
أحرض قد امللك أمر إن يقول: والصحة والفالح الحياة له الفرعون رماة قائد «بينحيس»
والصحة، والفالح الحياة له الفرعون ساقي البيت مدير خلف … اذهب وهو: إليك
التي وهي سيده، والصحة والفالح الحياة له الفرعون مأمورية بتنفيذ يقوم واجعله
هذا (أي سيدك الفرعون مكتوب يصلك وعندما الجنوبي، اإلقليم يف لتنفيذها أرسل قد
والصحة) والفالح الحياة (له الفرعون مأمورية بعمل يقوم لتجعله به اجتمع الخطاب)

أجلها. من أرسل قد التي وهي سيده،
أن ويجب العظيمة، اآللهة الخاصبهذه الخفيف املحراب بهذا تعتني أن ويجب املحراب:
سكني مكان إىل أمامه به يؤتى تجعله أن ويجب السفينة، إىل تحمله أن وعليك تكمله،
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خو» «إلن وحجر ثمني) (حجر «خنمت» حجر له تحرض أن ويجب (قنتري). العظيم
ألجل سكني مكان إىل كثرية زرقاء وأزهاًرا «خاثا» نبات من وأزهاًرا مارا» «إس وحجر
إليك أكتب إن تأمل؛ لك. أرسلها التي املأمورية هذه تهمل وال الصناع، يد بها أمأل أن

الفرعون. بصحة وألخربك للتأكد،
من عرش الخامس اليوم األول، الفصل من الرابع الشهر عرشة، السابعة «السنة

الشهر.»
النوبة، بالد يف اإلدارة برجال وثيق اتصال عىل يزال ال كان الفرعون أن نعلم ثم ومن
كان الذي ملكه مقر يف لتوضع وغريها املحاريب لعمل الالزمة املواد إليهم يطلب كان وأنه
«موت» لإللهة كان فهل املحراب، هذا كان إلهة ألي نعرف لم أننا غري «قنتري» يف وقتئٍذ
(Br. A. R. IV تمرصن الالتي اآلسيويات العظيمات اإللهات إلحدى أو «آمون»، اإلله زوج

.§, 595 ff)

«ونآمون» قصة أو «ونآمون» تقرير (3)

مرص بني العالقة لنا تظهر التي الوثائق، أهم من تعد بوثيقة علينا الصدفة جادت وقد
بابها. يف فريدة قصصية بصورة سوريا وبالد

«الحيبة» بلدة يف ١٨٩١ عام يف الفالحون عليها عثر بردية عىل مكتوبة الوثيقة وهذه
من أوَّل وكان «موسكو». متحف يف محفوظة اآلن وهي القبيل، بالوجه للفشن املقابلة
وعلق ترجمها ثم (Br. A. R. V 557 Note (a) (راجع «جولينشيف» األستاذ ترجمها
املؤلف ترجمها وأخريًا أيًضا، بيت» «إرك األستاذ عنها كتب وكذلك «إرمان». األستاذ عليها

إلخ. … ص١٦١ ج١ القديم املرصي األدب كتاب يف عليها وعلق
العرشين، األرسة نهاية عند مرص مكانة منه تعرف مصدر أكرب تعد الوثيقة وهذه
يحمل ال كان عندما عرش»، الحادي «رعمسيس عهد من الخامس العام يف وضعت وقد
«حريحور»، «آلمون» األكرب الكاهن هو كلها الدولة أمور املتويل وكان اسمه، إال امللك من
«نيسو كان حني يف «طيبة» عىل يسيطر وقتئٍذ وكان امللك، لقب يحمل يكن لم وإن
يسكن والعرشين الحادية األرسة ملوك أول بعد فيما أصبح الذي (سمندس) بنبدد»
يدعى الذي موظفيه أحد «حريحور» أرسل األحوال هذه ويف الدلتا. ويحكم «تانيس» يف
«آمون». لإلله مقدسة سفن لبناء لبنان بالد غابات من األرز عىلخشب ليحصل «ونآمون»؛
يدعى إلله تمثال عىل الرسول هذا استؤمن «آمون» اإلله إيل به أوحى وحي حسب وعىل
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املبعوث كان وملا (جبيل) «بيلوص» ألمري مبعوث بمثابة معه ليحمله الطريق»؛ «آمون
عودته بعد مفصًال تقريًرا قدم مأموريته تنفيذ يف للمألوف خارقة صعاب صادفته قد
من الرغم وعىل مساعيه، نجاح تعرقل كانت التي الحوادث سلسلة فيه مفًرسا وطنه إىل
اآلخر العمود من آخر جزء وضياع األول، العمود سوط من التقرير من كبري جزء ضياع
يف عليها عثر التي الوثائق أهم من تعد ذلك مع فإنها بأكملها، تصلنا لم القصة جعل مما

فيه. نبحث كالذي غامض عرص يف وبخاصة اآلن، مرصحتى
السنة من عرش الحادي الشهر من عرش السادس اليوم ففي القصة: ملخص
«تانيس»، إىل «طيبة» «ونآمون» غادر الحاديعرش» «رعمسيس الفرعون عهد يف الخامسة
«طيبة» غادر أن وبعد استقباله، فأحسن فيها بنبدد» «نسو للملك اعتماده أوراق وقدَّم
البحر يف «تانيس» من أقلع الثاني، الشهر من األول اليوم يف أي: يوًما، عرش بخمسة
الذهب أن وجد «دور» بالد إىل وصل وملا سوري، بحار يقودها تجارية سفينة األبيضيف
قوم يحكمها صغرية مملكة وقتئذ «دور» وكانت رسقت، قد معه أحرضها التي والفضة
«رعمسيس عهد يف سوريا يستوطنون الفلسطينيني مع أخذوا قد كانوا الذين «الثكل»، من
دائًما الزحف يف آخذين كانوا وقد العهد. ذلك من خلت سنة ثمانني حوايل منذ الثالث»
من الثامنة السنة يف الثالث» «رعمسيس يد عىل القوها التي الهزيمة بعد الجنوب نحو
رعايا بمثابة املتوسط األبيض للبحر الرشقي الساحل طول عىل استوطنوا وقد حكمه،
برسعة. استقاللهم نالوا قد كانوا أنهم بد ال الثالث» «رعمسيس موت وبعد مرص، لفرعون
من معه يحمله كان ما فقده أجل من مرضية معاملة «ونآمون» الثكل رئيس يعامل ولم
(وهنا «صور» بلدة إىل شماًال أقلع أيام تسعة «ونآمون» عنده مكث أن وبعد نفائس،
من فقد قد «صور» إىل «دور» من رحلته يف له حدث ما فيه يصف الذي الجزء أن يالحظ
(؟) حقيبة ومعهم «ثكل» أهايل بعض قابل «جبيل» إىل «صور» من طريقه ويف األصل)
دبنًا وثالثني واحًدا فقد قد كان وملا جراًما) ٩١ (الدبن دبنًا ثالثون ووزنها فضة فيها
أشهر أربعة ميض بعد «جبيل» إىل وصل وقد عنده. رهينة الحقيبة أخذ فإنه الفضة من
وليس عادية تجارية سفينة يف سافر قد كان وملا «طيبة»، من رحيله من يوًما عرش واثني
وهي ثمينة، هدايا كذلك معه يكن لم وملا بنبدد»، «نسو امللك سفن من خاصة سفينة يف
األصقاع، هذه إىل له السابقون املرصيون املبعوثون بها يظهر كان التي العادية املظاهر
عرش تسعة ميض وبعد بالرحيل. وأمره يستقبله أن «جبيل» أمري «زاكاربعل» رفض فقد
وقد تنبُّئِية، غيبوبة األمري خدمة يف كانوا الذين األرشاف شباب أحد عىل استولت يوًما
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الطريق» «آمون وإله «ونآمون» يعامل أن األمر أويل إىل غيبوبته خالل يف الشاب هذا طلب
كريمة. معاملة

«زاكاربعل»؛ قرص إىل ُطلب «مرص» إىل العودة «ونآمون» فيه اعتزم الذي الوقت ويف
يف «نسوبنبدد» مع منه جهًال اعتماده أوراق تركه إىل هذا نقود، وقتئٍذ معه يكن لم ملا ولكن
يمنح أنه املفروضفيه كان وقد ذكره سبق الذي «آمون» تمثال إال معه يكن ولم «تانيس»
لم هذا لكل السوريني، عند يذكر مقام له يكن لم يظهر ما عىل ولكن والصحة، الحياة
يف حقوق من «آمون» واإلله «لحريحور» ما احتقر أنه نرى إذ به، الالئق باالحرتام يعامل
آباءه أن عىل — عنده التي الوثائق من — «زاكاربعل» برهن نفسه الوقت ويف البالد، هذه
بنبدد» «نسو أرسل ذلك وعىل مرص، إىل ترسل كانت التي لألخشاب ثمنًا يأخذون كانوا
يف ثقيل خشب إلرسال استعداده حسن األمري أظهر وقد نقود، إرسال األخري إىل يطلب
ثمانية مدة بنبدد» «نسو عند من الرسول عاد وقد السفينة. لهيكل22 مرص إىل الحال
ثالثمائة «زاكاربعل» أرسل ذلك وعىل املطلوب، الخشب ثمن من جزء ومعه يوًما وأربعني

وإحضارها. األخشاب بقية لقطع ثور وثالثمائة رجل
جهز، قد الخشب كان مرص «ونآمون» مغادرة من شهور ثمانية حوايل ميض وبعد
معاملة عومل قد أنه العابثة املداعبة من بيشء له وقال «ونآمون» «زاكاربعل» أعطاه وقد
عرشة سبع «جبيل» يف حجزوا الذين مرص من مبعوثني آخر بها عومل التي من أحسن
ويريه قربه حتى «ونآمون» ليقود أتباعه أحد األمري كلف لذلك وإثباتًا هناك، وماتوا سنة
ثمن من تبقى ما دفع عىل يعمل أن ووعد مودًعا، وسلم ذلك أبى «ونآمون» أن غري له.
ألهل سفن عدة البحر عرض يف ظهرت اإلقالع أهبة عىل كان ملا أنه حدث ولكن الخشب،
وعندئٍذ الفضة. أخذه شك بال ذلك سبب وكان «ونآمون»، عىل القبض غرضها «ثكل»
بما «زاكاربعل» سمع وعندما ينتحب، وأخذ الشاطئ عىل الحظ التعس «ونآمون» جلس
الصباح ويف عنه، لترسي مرصية ومغنية طعام ومعهم يطمئنونه رسله إليه أرسل به حاق
ريًحا أن غري «الثكل» تجنب ما وبطريقة البحر، إىل «ونآمون» وأرسل «الثكل» األمري قابل
يجد به فإذا القربصيون يقتله أن وشك عىل وكان (أالسا) «قربص» عىل حملته مضادة

القتل. من نجا وبذلك قربص، ملكة حظوة اكتساب يف ونجح املرصية يتكلم إنسانًا

لبنان. خشب من تبنى املقدسة السفن كانت 22
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أسف بكل — نعرف وال الهام، املتن هذا من إلينا وصل الذي الجزء ينتهي هنا وإىل
مرص أن كيف مرص بتاريخ العالم ويالحظ الكنانة. أرض إىل «ونآمون» وصل كيف —
العصور أقدم منذ للفراعنة يدين كان الذي اإلقليم ذلك «لبنان» بالد يف هيبتها سقطت قد
الرغم عىل — مرص أن كيف العرشين األرسة نهاية عند نرى وهكذا والخضوع. بالطاعة
عىل تحصل أن مقدورها يف يكن لم — الحضارة مصدر بوصفها محرتمة كانت أنها من
تدل األحوال شواهد فإن هذا يف غرابة وال سوريا، يف ملبعوثها واالحرتام العادية الحماية
بصورة ظهرت ولكنها بكثري، الفرعون هذا عهد قبل موجودة كانت الحالة هذه أن عىل
الغيبوبة عن مثال أقدم فيه أن كذلك التقرير هذا يف مالحظته تجدر ومما عهده. يف بارزة
تجاري سجل لديهم كان «جبيل» أمراء أن إىل باإلضافة هذا ذلك. إىل أرشنا كما التنبُّئِية
له. حديث يف «ونآمون» مع أمريها بذلك نوه كما مرص، مع معاملته فيه قيدت بردية يف
إضمامة خمسمائة الدلتا من «جبيل» ألمري أحرضت التي الهدايا بني من كان وقد هذا
الربديات؛ هذه عىل والحرب بالقلم املسماري الخط يكتبوا لم الفينيقيني أن يف نزاع وال بردي،
إذن البدهي من كان وقد قبحها، تصور يمكن ال الكيفية بهذه املسماري الخط كتابة ألن
التي املادة نفس وهي العادي، الهرياطيقي بالخط الربدي عىل يكتب كان الفينيقي أن
عىل يحتوي ألنه وقتئذ؛ يعرف كان الذي الوحيد هو الخط وهذا مرص، يف عليها يُكتب كان
١١٠٠ق.م عام حوايل يف بأنه القول يمكن ثم ومن الهجاء، حروف لكل أبجدية عالمات

املسماري. الخط محل أخرى كتابة حلت قد

والسياسية األدبية الناحية من «ونآمون» تقرير

الراقي األدب من قصة يعد فإنه العاملي، األدب ناحية من التقرير هذا إىل نظرنا وإذا
الوسطى الدولة قصص من بغريها قسناها وإذا الحديثة، الدولة عهد من إلينا وصل الذي
األسلوب القوية التناول السهلة الغريق قصة أو والتعبري، املغزى الراقية «سنوهيت» كقصة
الحاد والحوار أمامنا تضعه الذي الحي، الوصف هو هذه لقصتنا ميزة أهم أن وجدت
فيها، القاص أظهر التي البيئة وذاك هذا من وأهم أسماعنا، عىل تعرضه الذي املمتع
«ونآمون» أخالق كإبراز تتناولها التي النفسية والنواحي إليه، القارئ نقل الذي والجو
تجلب أن من أعجز قوتها انحطت التي العرشين األرسة أن وبيان فيها، شخصية أهم
مرص يف أمًرا يصدر أن حاكمها مقدور يف يكن فلم تفعله، أن القوية األرس اعتادت ملرصما
ذهنك يف لرتسخ حتى جميلة بطريقة تقريره أو قصته الكاتب رسد ولقد لبنان. يف لينفذ
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السوري البحر وأمواج رشفتها إىل مستند وظهره العليا حجرته يف «جبيل» أمري صورة
من عنده كان بما أتباعه أحد لهروب أساه «ونآمون» تشارك وحتى خلفه، من تتالطم
عدة، أو توصية من به يتسلح ما بإبراز طولب عندما لخذالنه ترثي وحتى فضة، أو ذهب
عىل وهو مرص، إىل الثانية للمرة تنزح الطيور رأى عندما طالعه سوء معه تبكي وحتى

مقيم. سوريا يف والفشل الخيبة من حاله
وسقوطها املرصية الدولة لتدهور مدهشة صورة أعيننا أمام الكاتب وضع وقد
ملا وإعادتها وهدتها، من انتشالها عىل وقدرته «آمون» قوة يف مؤثر رقيق باعتقاد مرشبة

األزمان. غابر يف عليه كانت
وردت التي القصص أحسن بعض مع لجنب جنبًا توضع بأن جديرة القصة وهذه
فارق مع القمح وسط يف «راعوت» قصة أو ورسالته، «يونس» قصة مثل التوراة يف
صورة لنا تقدم أنها كما قرون، خمسة بنحو منهما كالٍّ سبقت قد قصتنا أن وهو واحد
ر تصوُّ عىل وتساعدنا املتوسط، األبيض البحر رشقي يف التجارة وعن السياحة عن حية
قصة يف بها نتمتع صورته تزال ال الذي العالم ذلك كان كما حقيقته، عىل العالم ذلك
أن إىل هذا القديمة. العميقة اللفظية املحسنات من الخايل البسيط بأسلوبها «األوديسا»
أو تكلف غري من لسانه عىل تجري التي الدقيقة، بنكاته هذا من أكثر يستميلنا القاص

حرفيٍّا). القصة متن يأتي فيما (وسنورد اصطناع
سنة الصيف فصل من الثالث الشهر من عرش السادس اليوم يف القصة: متن
ليحرض بالكرنك «آمون» إدارة قاعة رجال أكرب «ونآمون» اليوم هذا يف سافر خمس23
النهر عىل التي وهي اآللهة، ملك رع» «بآمون الخاصة املعظمة الكربى للسفينة الخشب
«سمندس» مقر «تانيس» إىل فيه وصلت الذي اليوم ففي آمون». «ورسحات وتسمى
وقاال: حرضتيهما يف ُقرئت وقد اآللهة، ملك رع» «آمون خطابات أعطيتها و«تنتآمون»
من الرابع الشهر إىل مكثت وقد اآللهة، ملك رع» «آمون سيدنا قال كما سنفعل نعم
ويف «منجبت»24 املركب قائد مع و«تنتآمون» «سمندس» أرسلني ثم «تانيس»، يف الصيف
وصلت وقد العظيم. سوريا بحر يف نزلت الصيف فصل من الرابع الشهر من األول اليوم

الوالدات» «تجديد أو النهضة» «عرص من الخامسة السنة إىل تشري الخامسة السنة أن هنا املرجح 23
باملرصية. يسمى كما

فينيقي. أي سوري قائد اسم هو 24
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من وإناء يل رغيف (؟) بإحضار أمريها «بدر» أمر وقد «للزاكار»،25 مدينة وهي «دور» إىل
يبلغ … الذهب من أواني سارًقا سفينتي رجال أحد األدبار وىل وقد ثور.26 وساق النبيذ
كيس يف وفضة دبنًا، عرشين مقدارها يبلغ أربًعا، فضة وأواني دبنات27 خمس مقدارها
دبنًا وثالثون وواحد الذهب، من دبنات خمسة رسق ما فمجموع دبنًا. ١١ مقدارها يبلغ
األواني، عىل زيادة للتعامل تستعمل كانت الفضة من قطع الكيس يف وكان الفضة، من

الخشب. لرشاء معظمه يستعمل أن بد ال كان عظيم مبلغ وهذا
ُرسقت لقد له: وقلت األمري، كان حيث إىل وذهبت استيقظت (؟) نفسه الصباح ويف
ملك املال إن الحق ويف نقودي، عن فابحث األرضورشطيها، هذه أمري كنَت وملَّا ثغرك، يف
وملك سيدي، «حريحور» وملك «سمندس» ملك وهو املمالك، ورب اآللهة ملك رع» «آمون
و«زاكاربعل» «مكمر» ملك «ورت» مال ومن أنت، ملكك ومن اآلخرين،28 مرص عظماء
املوضوع هذا يف شيئًا أفهم ال أنا انظر! مسالم؟30 أم مؤٍذ أأنت يل: فقال «جبيل»،29 أمري
حينئذ بالدي من املال ورسق السفينة دخل الذي اللص كان لو ألنه عنه؛ حدثتني الذي
هو رسقك الذي ولكن املذكور، اللص يُعرف أن إىل خزانتي من ثانية لك أدفعه كنت
مقيًما أيام تسعة وقضيت عنه، أبحث حتى أيام بضعة هنا فانتظر لسفينتك، وتابع منك
ومن القائد مع أنا) (فسأقلع نقودي تجد لم إنك «انظر! وقلت: إليه ذهبت ثم ثغره يف

سيسافرون.»
قد كاآلتية عبارة أن نقدر أن يمكن املكان هذا يف الربدية يف الذي الكبري الكرس ويف
أساء وقد الصمت. الزم له: قال إذ «دور»، وأمري «ونآمون» بني حادة مناقشة قامت قيلت.
يذهبون أي بنفسه، ثانية ماله يسرتد أن عىل غريه مثل يعمل بأن النصيحة إنسان إليه

(؟). «صور» إىل أتى ثَمَّ ومن سارقهم، عن ليبحثوا

مضت. سنوات ثماني منذ فلسطني ساحل غزا قد كان شعب 25

له. هدية 26

جراًما. ٩١ = الدبن 27
جمعوها. الذين 28

عندما النقود من نصيب لهم سيكون والذين سيزورونهم، الذي الفينيقيون األمراء هم هؤالء 29

ثانية. يجدها
ليس السارق ألن يعنيني ال األمر هذا أن غري لجوابي تغضب أن يمكنك يقول: أن يريد أنه يحتمل 30

رعاياي. من
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ولسوء «جبيل»، أمري «زاكاربعل» إىل سياحته يف واستمر «صور» من الفجر يف وأتيت
نفسه يعوضعىل أن يف محق أنه وظن سياحته، خالل يف «زاكار» بعضأهايل قابل الطالع
وجدت (؟) كيًسا منهم فسلب متاعهم، من مدينتهم يف فريستها هو كان التي الرسقة
أنها غري نقودكم إنها) ا (حقٍّ أجاب ولكنه فاشتكوا فأخذتها، الفضة من دبنًا ثالثني فيه
ذهبوا ثم «زاكار»، أهايل من أعداء لنفسه أوجد ذلك وعىل نقودي. توجد أن إىل معي ستبقى
«آمون فيه خبأت وقد أمني، مكان عن لنفسه بحث وهناك «جبيل»، ثغر إىل هو ووصل
يكن لم رجل لزيارة ارتياحه يظهر لم «جبيل» أمري ولكن متاعه.31 فيه ووضعت الطريق»
من يبَق (لم ثغري» من «اخرج وقال: «جبيل» أمري إيل فأرسل «الزاكاريني»، مع وئام عىل
فدعهم سفر عىل ناس هنا كان «إذا األخرية): الكلمات إال الطلب هذا عىل «ونآمون» جواب
هذه عن ليتخىل تماًما ا مستعدٍّ كان نفسه «ونآمون» أن (والظاهر مرص.» إىل يأخذوني
أمري له يضمن لم إذا وطنه إىل آمنًا ليسافر فرصة أية لديه يكن لم أنه غري الفاشلة، الرحلة
تسعة وأمضيت املتن) يستمر ثم مرص. إىل مسافر مركب ظهر عىل أمينًا مكانًا «جبيل»
كان وبينما ثغري، من اخرج قائًال: يوم كل إيلَّ يبعث استمر ولكنه ثغره، يف يوًما عرش
اإلله «أحرض وقال: مخبوًال، فصار النبالء،32 شبانه أحد اإلله أصاب آللهته القرابني يقدم
يأتي.» جعله33 الذي هو إنه أرسل، الذي «آمون» إنه معه، الذي الرسول أحرض (؟) هنا
مقلعة سفينة وجدت أني حني عىل الليل. طول خبله يف املخبول الشاب استمر وهكذا
ستاره أسدل إذا حتى الظالم أرقب وكنت ظهرها، عىل عندي ما كل أنقل وكنت مرص، إىل
تحت الصباح إىل «امكث قائًال: الثغر رئيس إيلَّ وأتى أخرى. عني تراه ال حتى اإلله أنزل
تقل ولم ثغري من اخرج قائًال: يوم كل يأتيني يفتأ ال الذي ألست له: فقلت األمري.» ترصف
فلتذهب؟ قائًال: ثانية إيلَّ أتى ثم تسافر وجدتُها التي املركب األمري سيدع واآلن ابَق؟ قط
الصباح إىل «امكث قائًال: املركب قائد إىل أرسل األمري ولكن بذلك، األمري وأخرب فذهب

األمري.» ترصف تحت

«ونآمون». ومتاع «زاكار» نقود 31

شاكلتهم. عىل من أو الوصفاء بالشبان يقصد 32

امللك. حاشية بني ينترش أخذ اإلله تمثال حضور نبأ كان وقد 33
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ساحل عىل فيه كان الذي … يف بقي واإلله أمامه وأحرضني إيلَّ أرسل الصباح جاء وملا
«سوريا» بحر وأمواج النافذة، عىل متكئ وظهره العليا حجرته يف قاعًدا فوجدته البحر،
قضيتها التي املدة ما يل: فقال آمون!» (؟) «رحمة له: فقلت خلفه، من تتالطم العظيم
يل: فقال … اآلن إىل كاملة شهور خمسة له: فقلت اآلن؟ إىل «آمون» مقر من أتيت منذ
معك؟» يكون أن يجب الذي «آمون» كهنة رئيس مكتوب إذن وأين الصدق؟ تتكلم ا «أحقٍّ
كتابة لديك ليس «انظر. يل: وقال ا، جدٍّ فغضب و«تنتآمون». «سمندس» أعطيته له: فقلت
وأين «سمندس»؟ إياك أعطاها التي األرز خشب سفينة تقدير أقل عىل فأين خطاب، وال
فمن البحر يف وتلقى لتذبح السفينة هذه لربان يسلمك لم إنه ا حقٍّ السوريون؟ نواتيها
له: قلت وقد إيلَّ تكلم وهكذا بك؟» أتوا أين من أخربني وأنت باإلله؛ (؟) أتوا إذن أين
مالحون لديه وليس «لسمندس» يسيحون مرصيون ونواتيها مرصية سفينة «ولكنها
ويف «سمندس» مع مشرتكة سفينة عرشون ثغري يف يوجد «ولكن يل: فقال سوريون.»34
وهي إيل»،35 «بركات مع مشرتكة مركبًا خمسون أيًضا سائًحا بها مررت التي «صيدا»

بيته.» إىل تسافر
هنا؟» إىل أتيت داع «ألي قائًال: فأجاب الرهيبة، اللحظة تلك يف صامتًا كنت وقد
اآللهة؛ ملك «آمون» ملك الشأن العظيمة للسفينة الالزم الخشب ألجل «أتيت له: فقلت

أيًضا.» فعال كما أنت وستفعل ذلك، يفعال أن معتادين وجدك والدك كان وقد
تنفيذ مقابل شيئًا أعطيتني وإذا ذلك؛ فعال قد حقيقة يل: فقال معه. تكلمت وهكذا
ستة أرسل قد الفرعون ولكن األمر، هذا أنجزوا قد قومي إن الحق ويف فعلتها. الرغبة هذه
أنت يل تحرض أن إذن فعليك مخازنهم، يف أفرغوها وقد مرص، بسلع محملة هنا مراكب
يف عاٍل بصوت بقراءتها وأمر اليومية والده وأحرضسجالت ذهب ثم أيًضا، اليشء بعض

الفضة.36 أنواع كل من دبن ألف يبلغ سجله دخل ما أن وجد وقد حرضتي،

مرصيني اعتبارهم يمكن الفينيقيون فالبحارة مرصيٍَّا السفينة صاحب دام فما لها؛ قيمة ال أسئلة 34
أيًضا.

هللا. نعمة االسم هذا ومعنى 35

فنية. وقطًعا أواني يقصد 36
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عليه لزاًما يكن لم كذلك خادمه أنا وكنت أمالكي، مرصسيد حاكم كان إذا يل: وقال
التي ملك37 هدية تكن لم أنها عىل «آمون» أمر نفذ يقول: حينما ذهبًا وال فضة يرسل أن
«لبنان» إىل بعثت وإذا أرسلك.38 من خادم وال خادمك لست لذلك وأنا والدي؛ أعطوها
التي القالع أعطني البحر.39 شاطئ عىل هنا ملقاة األشجار وتكون تفتح، السماء فإن
التي الحبال كذلك أعطني مرص. إىل بالخشب تعود التي بسفنك لتقلع معك أحرضتها
لك … أصنعها حتى سأقطعه الذي شجر … ال (؟) بإحكام40 بها لرتبط معك أحرضتها
لسفنك قالًعا لك صنعتها وإذا بالخشب، تسافر أن يمكنك ال كله هذا غري من ألنك …
البحر. وسط يف أنت وتهلك قطع، إىل وتنكرس الالزم من أكثر ثقيلة ستكون أطرافها فإن
«آمون»42 ألن وقته؛ يف (؟) يثور «سوتخ»41 ويجعل السماء، يف يرعد «آمون» إن وتأمل!
ألن أوًال؛ أمدها فقد منها أتيت التي مرص أرض أمد كما أمدهم وقد البالد، كل أمدَّ قد

مقري. إىل ليصل منها أتى التعليم وكذلك مقري؛ إىل منها أتى قد لدقيق الشغل
ليست إنها صه، له: فقلت بها؟! تقوم جعلوك التي الصبيانية السياحات هذه فما
ملك وهي إال املاء عىل سفينة هناك فليست بها، أقوم التي مطلًقا صبيانية سياحات
مزرعة ألنها ملكي» «إنها عنها تقول التي وهي ملكه، ولبنان البحر هو فإنه «آلمون»؛
اآللهة ملك رع» «آمون تكلم هكذا الحق ويف سفينة. كل رب آمون» «ورسحات للسفينة
تأمل! ولكن العظيم، اإلله هذا مع أسافر واجعلني أرسلني «سيدي،43 «لحريحور»: قائًال
تماًما تعلم وأنت ثغرك إىل نزل ذلك وبعد يوًما، ٢٩ يميض العظيم اإلله هذا جعلت لقد
عن تساوم أن وتريد اآلن تقف وأنت أبديٍّا، عليه كان ما عىل يزال ال وهو هنا! كان أنه

«آمون».» ربها مع «لبنان»

فقط. الخشب رشاء ثمن عىل مقصورة كانت النقود أن عىل أهمية يعلق أن يريد 37

األعىل. الكاهن بالذات يعني احتقار بكل فهو 38

أنها الظن إىل بنا يدفع أعىل من تساقطها فإن عالية جبال عىل نامية األشجار هذه كانت وملا 39

السماء. من ساقطة
السفينة. عىل خطًرا تكون فإنها بإحكام مربوطة تكن لم إذا الخشب من أحمال 40

العاصفة. إله «سوتخ» يعترب 41

وملرص. لإلله مراعاة االحرتام بعني إليه ينظر أن يجب وشعبه األعىل كاإلله «آمون» عن يتكلم 42

الوحي. بوساطة تمثاله بإرسال أمر الذي نفسه «آمون» 43
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قدموا قد كانوا فإذا وذهبًا، فضة أرسلوا السالفني امللوك إن قولك: جهة من أما
إىل يرسلوا أن فضلوا وقد األشياء، هذه إرسال عن غنى يف كانوا فإنهم والصحة الحياة

والصحة.44 الحياة من بدًال األشياء هذه آبائك
رب كان وقد والصحة، الحياة رب هو فإنه اآللهة ملك رع» «آمون جهة من واآلن
«آلمون». خادم كذلك وأنت «آلمون»، القربان يقدمون حياتهم مدة قضوا الذين آبائك
جيدة، صحة يف وتكون وتفلح، ستعيش فإنك أمره ونفذت سأفعلها، نعم قلت: إذا واآلن
خاص يشء أي لنفسك رشها تأخذ ال ولكن قومك. وإىل األرض كل إىل محسنًا وستكون
أرسله حتى إيلَّ يحرض كاتبك دع متاعه! يحب السبع إن ا حقٍّ اآللهة، ملك رع» «بآمون
الشمايل الجزء «آمون» منحهما قد اللذان وهما األرض، قائدي و«تنتآمون» «سمندس» إىل
األشياء) (أي: أرسلها قائًال: إليهما أنا وسأكتب إليه يحتاج ما كل وسريسالن أرضه، من
خطابي سلم وقد له. تحدثت وهكذا لك. به مدين أنا ما كل لك وأرسل للجنوب، أعود حتى
أخرى، قطع أربع وكذلك واملؤخرة، واملقدمة املركب قعر خشب حمل ثم رسوله، يد إىل
وعاد مرص، إىل رسوله ذهب وقد مرص، إىل بإرسالها وأمر قطع، سبع كان املجموع إن أي

و«تنتآمون»: «سمندس» إىل وأرسل الشتاء، من شهر أول يف «سوريا» يف إيلَّ

عدد  

«كاكمنت» وإناء أباريق ٤ ذهب
أباريق ٥ فضة
قطع ١٠ امللكي الكتان من مالبس
خرد ١٠ القبيل الوجه من جيد كتان

٥٠٠ جميل بردي
٥٠٠ ثريان جلود
٢٠ عدس حقيبة
٣٠ سمك سلة

وهذه اإلله، تمثال بوساطة لك أحرض ما وهذا اآللهة، يمنحها التي الربكة هي والصحة الحياة 44
املايض. الزمن يف تتسلمه كنت الذي املال من أفضل شك بال
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جديًدا وكتانًا قطع، ٥ الجيدة القبيل الوجه كتان من مالبس يل45 أحرضوا وكذلك
خرد: ٥ القبيل الوجه من

عدد  

حقيبة ١ عدس
سالت ٥ سمك

لقطع مالحظون رأسها عىل ثور وثالثمائة رجل، ثالثمائة وأعد األمري، ففرح
ُجرَّت الصيف من الثالث الشهر ويف الشتاء. طول ملقاة وبقيت قطعوها وقد األخشاب،

البحر. شاطئ إىل
أُحرضت وملا تعال. قائًال: إيلَّ وأرسل املقطوعة) األشجار (أي عليها ووقف األمري وأتى
وبينه بيني نفسه وضع ساقيه «بنآمون»46 ولكن عيلَّ، مروحته ظل سقط منه بالقرب
وهذه.» «دعه قائًال: (األمري) غضب وقد عليك، سقط قد ربك فرعون ظل إن قائًال:
املايض الزمن يف آبائي أداه قد الذي األمر إن تأمل يل: قائًال وأجاب منه، بالقرب وأُحرضت
آخر إن انظر. يل. آباؤك فعله ما يل تفعل لم ناحيتك من أنت كنت وإن أيًضا، أديته قد
وتعال أريد؛ كما افعل واآلن ُكوِّمت، قد ذي هي وها اآلن، وصلت قد خشبك من قطعة
كنت فإذا البحر،47 أهوال لتشاهد تأِت ال ولكن إياك، أعطيت الحقيقة يف ألنها لشحنها
رسل مع فعلوه ما معك أفعل لم الحق ويف أيًضا، هويل فشاهد البحر هول ستشاهد

كانوا. حيث ماتوا وقد األرض، هذه يف سنة عرشة سبع قضوا حينما «خعمواست»،48

شخصيٍَّا. له سمندس) (زوج «تنتآمون» هذا أرسلت 45
الفرعون يمثل أن يريد أنه ويحتمل الحركة، هذه خبث نحدد كيف نعرف ال أننا غري مرصي، رجل 46

البالد. هذه يف
هنا. بقائك يف سببًا الفصل جو رداءة تجعل وال وسافر أرسع أي 47

فيه نخمن أن يمكننا موقف يف لسنا هنا ونحن عرش» الحادي «رعمسيس يكون أن يحتمل 48

أن إىل هذا الحادثة، هذه يف تهديد إىل إشارة هناك فإن حال أية عىل ولكن بالضبط، حدث ما
اسًما. البالد يحكم يزال ال كان «خعمواست»
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أما إياها.» ترني «ال له: وقلت يرقدون.» حيث قبورهم وأره «خذه لساقيه: قال ثم
معي ليس وأنا رجًال، نفسه هو وكان رسًال، رجاًال لك أرسل فإنه «خعمواست» عن
تفرح أن بك يحسن أال زمالئك.49 إىل وانظر اذهب تقول: ذلك ومع رسله، من أحد
«آمون (رسوًال) إىل أرسل اإلله رع» «آمون عليه وتنقش لك تذكاري لوح بعمل وتأمر
ملك رع» «آمون لسفينة الالزم الخشب أجل البرشمن من رسوله «ونآمون» ومع الطريق»
وقد بمالحي، املجهزة سفني يف وأرسلتها وشحنتها قطعتها وإن الفاخرة، العظيمة اآللهة
يل، مقدر هو مما أكثر «آمون» من سنة آالف عرشة حياة يل ليلتمسوا مرص إىل أرسلتهم
بالكتابة عالم املقبل، الزمن يف أرضمرص من رسول يأتي عندما وحينئٍذ ذلك. وسيحقق
الذين اآللهة50 مثل الغرب يف ماء إليك سيقرب فإنه التذكارية، اللوحة عىل اسمك ويقرأ
األشياء جهة من أما له: فقلت عيلَّ. قصصته قد ما عىل عظمى لشاهدة إنها فقال: هنا.
به أوصيت51 ما إىل ونظر «آمون» كهنة مقر إىل وصلت لو فإني يل قلتها التي العدة

اليشء،52 بعض التوصية هذه إىل سيجيبك فحينئٍذ
سفينة عرشة إحدى وملحت محزوًما، الخشب كان حيث البحر ساحل إىل وذهبت
له تسمحوا وال سجينًا خذوه باألمر. أتت وقد «زاكار» متاع من وهي البحر يف تقرتب
األمري خطابات كاتب أتى ثم وبكيت. قعدت ذلك وعند أرضمرص، إىل تذهب أن بسفينة
للمرة مرص إىل تذهب التي الطيور ترى أنك ريب ال له: فقلت يؤملك؟ ماذا يل: وقال إيلَّ
شك وال هنا؛ سأترك وقت أي إىل ولكن الباردة الربك إىل تذهب إنها إليها انظر الثانية.53
األمري فأخذ بذلك، األمري وأخرب فذهب سجينًا. ليأخذوني ثانية أتوا الذين هؤالء ترى أنك
إيلَّ وأحرض خطاباته، كاتب إيلَّ وأرسل له، قيلت التي ا جدٍّ املحزنة األخبار بسبب يبكي
كانت مرصية مغنية وهي «تتنوت» يل أحرض ذلك عىل وزيادة وكبًشا، النبيذ من قدحني

إلهية. صبغة لها مهمتي أن ذلك ومعنى 49

اآلخرة). يف (أي الغرب يف الذين األموات امللوك أي 50
تسلمه. الذي الخشب 51

الثانية. الخشب حمولة سندفع أي 52
الطيور يرى «إنه املبالغة: من بيشء يقول ذلك وبعد «طيبة». مغادرته منذ كامل عام مىض لقد 53

مرص.» إىل تسافر الثانية للمرة املسافرة
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وارشب، كل قائًال: إيلَّ وأرسل الهموم، تسكنه قلبه تجعيل وال له، غني لها: قائًال معه
ينادي، … أمر الصباح وعند غًدا، أقوله ما كل وستسمع للهموم، مسكنًا قلبك تجعل وال
وبحثنا أتينا قد له: فقالوا هذا؟ مجيئكم معنى ما «زاكار» لرجال وقال وسطهم يف ووقف
أنا لهم: فقال زمالئنا، … مع مرص إىل ترسلها والتي تحطم، أن يجب التي السفن وراء
اقتفوا وعندئٍذ بعيًدا، أرسله دعوني أريض. يف سجينًا «آمون»، رسول آخذ أن يمكنني ال

وقتئذ). الدويل القانون نص كان هذا أن (يظهر سجينًا لتأخذوه أثره
الريح فساقتني البحر، ثغر إىل … عنه بعيًدا وأرسلني السفينة، ظهر عىل فوضعني
سكن مكان إىل بينهم ساقوني وقد ليقتلوني، املدينة أهل وخرج «أرسا»54 أرض إىل
آخر بيت إىل داخلة بيوتها أحد من آتية كانت حينما وجدتها وقد املدينة، ملكة «حتب»
بينكم من واحد شك غري من يوجد بجانبها: وقفوا الذين للناس وقلت حييتها وقد لها،55
يقال أنه سمعت لقد لسيدتي: قل له: فقلت أفهمها، أنا أحدهم: فقال املرصية، يفهم
يفعل الحق ولكن مدينة، كل يف يفعل الظلم إن «آمون»: مكان حتى «طيبة» أول من
تعنيه الذي ما ولكن يل: فقالت هنا. يوم كل الظلم يفعل كذلك واآلن «أرسا». أرض يف
تسكنينها التي األرض إىل الريح وساقتني هاج، قد البحر كان إذا لها: فقلت تقول؟ بما
فتدبري «آمون» رسول بأني العلم مع ليذبحوني عيلَّ يقبضوا أن لهم تسمحي لن فإنك
«جبيل» أمري مالحي جهة من أما باستمرار.56 عنه البحث سيجري فرد إني جيًدا. األمر
سيقتلهم، كذلك مالحيك من عرشة عىل عثر لو سيدهم فإن ليقتلوهم عنهم يبحثون الذين
ورقة كرست (وهنا ونم. ارقد يل: وقالت أمامها فأُحرضوا الناس بإحضار أمرت ذلك وعىل
إحضار يف أفلح وهل الجديدة، األخطار هذه من «ونآمون» هرب كيف نعلم وال الربدي،
يف قط شيئًا منه يستفد لم الذي الطريق» «آمون وهل ثمنه؟ دفع وهل مرص، إىل الخشب

يرجع؟) لم أو الكرنك إىل ثانية سامًلا رجع السياحة

سليًما. «زاكار» من تخلص كيف نعلم ال ولكنا «قربص» هي «أرسا»: 54

الشارع. يف كانت أي 55
مهمة. شخصية ألنه 56
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عرش» الحادي عرص«رعمسيس من التي اآلثار (4)

الوثائق وبخاصة الفرعون هذا عهد إىل تنسب التي الربدية، األوراق عن سبق فيما تحدثنا
أن إىل بحثنا يف وصلنا وقد واملعابد، املقابر برسقة الخاصة «النهضة» عرص من التي
حتى املفهوم كان كما التاسع» «رعمسيس عهد إىل ينسب ال األوراق هذه من األكرب الجزء
نوهنا كما ذلك مراعاة العرص هذا تاريخ يف باحث كل عىل يجب ولذلك قريب؛ عهد إىل
عنها سنتحدَّث الفرعون هذا عهد من أخرى ورقة ولدينا مناسبة. كل عند مكانه يف بذلك

بابه. يف غريب تَبَنٍّ بموضوع خاصة هنا

(J. E. A. Vol. 26 p. 23 ff. (راجع املألوف: لحد الخارق التبني وثيقة

«سرب مدينة موقع يف عليها عثر بردية عىل كتبت وثيقة «جاردنر» األستاذ حيازة يف وتوجد
وهذه «ستخ»؛ اإلله الرئييس معبودها كان وقد املدينة»، «إهناسيا جنوبي الواقعة مرو»
عند التبني تاريخ يف جديدة صفحة لنا تقدم محتوياتها إن إذ خاصة، أهمية لها الربدية
نعلق ثم الوثيقة، هذه ترجمة أوًَّال هنا وسنورد الحسبان. يف قط تكن لم بصورة املرصيني
الفرعون عهد إىل تنسب وهي ،(Ibid) «جاردنر» األستاذ مقال يف جاء ما حسب عىل عليها

الحرفية: الرتجمة ذي هي وها عرش»، الحادي «رعمسيس

الرتجمة
جاللة عهد يف العرشون اليوم الصيف، فصل من الثالث الشهر األوىل، السنة
اإلله «آمون» محبوب «رعمسيسخعمواست» البحري والوجه القبيل الوجه ملك
«آلمون»57 إعالن اليوم هذا يف الرسمدية. لكل الحياة ُمعطي «هليوبوليس» حاكم
وعندئذ «آلمون». قربانًا وقدم وأضاء أرشق قد فإنه السامي؛ اإلله هذا إرشاق عن
وجعلني «سوتخ» اإلله موسيقارة «ننفر» أنا يل كتابة «نبنفر» زوجي دون قد
ابنة أو (٥) ولد له يكن لم وأنه أمالكه كل يل وكتب تبناني) (أي طفلته
من واحد قام وإذا زوجي، «ننفر» إىل سأورثه معها عملته مكسب كل غريي.

يقدم بدأ ثم ومن امللك، عرش عرش» الحادي «رعمسيس بتولية الكرنك صاحب «آلمون» إعالن أي 57
القربان. له
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نصيب دع قائًال: بعده ما أو الغد يف موتي عند ملعارضتها أخواتي أو إخوتي
اإلصطبل رئيس وهم: عديدين كثريين شهود أمام وذلك 58… يل يؤل أخي
وأمام «بنرايدوا-نفر»؛ ورئيساإلصطبل إنريسو» «كا ورئيساإلصطبل «رير»،
وأمام «بكامن» (١٠) الرشداني وأمام «عنروكايا»، بن «نبنفر» اإلصطبل رئيس
«رننفر» إىل الوصية عملت لقد تأمل «عازدما». وزوجه منيو» «ساتا الرشداني

«حواريمو». أختي أمام اليوم هذه زوجي
العارش اليوم الفيضان، فصل من األول الشهر عرشة، الثامنة السنة
التيجان رب «رع» بن ستبن-بتاح» رع «منماعت امللك جاللة عهد يف
الحياة معطي «هليوبوليس» وحاكم اإلله آمون» مري خعمواست «رعمسيس
«نبنفر» اإلصطبل رئيس عمله (١٥) إقرار صدر اليوم هذا يف الرسمدية. لكل
لقد وهو: «رننفر»، املسماة مرو» «سرب لبلدة التابع «ستخ» اإلله مغنية وزوجه
ذكًرا الثالثة األوالد هؤالء وضعت قد وإنها «دي-يف-حت-إري»، األمة اشرتينا
معهم وصلت وقد وربيتهم، وأطعمتهم أخذتهم وقد ثالثة، ومجموعهم وأنثيني
يل وليس حسنة، معاملة عاملوني بل يل، أذى أي يعملوا أن دون اليوم هذا إىل
من وتزوج «باديو» اإلصطبل رئيس بيتي دخل وقد ابنة، أو ابن (٢٠) سواهم
(زوًجا) لها قبلته وقد األصغر، أخي بوصفه إيلَّ ينتسب وهو أكربهم «تأمنني»
الفرعون، ألرض حرة امرأة جعلتها لقد ل تأمَّ واآلن اليوم. هذا يف معها وهو
بنفس الفرعون أرض يف أحراًرا سيكونون فإنهم إناثًا أو ذكرانًا حملت وإذا
وسيكون الصغري، أخي هذا «باديو» اإلصطبل رئيس مع بوصفهم الطريقة،
«باديو» بيت يف الكربى أختهما مع األمة) ابنا اآلخران واألخت األخ (أي الطفالن
مثلهم (أتبناه) يل ابنًا أجعله واليوم هذا، الصغري أخي اإلصطبل رئيس (٢٥)
الذين الناس أجعل إني الفرعون، وبحياة «آمون» بحياة قالت: ثم بالضبط.
أخت أو أخ أو ابنة أو ابن نازعهم وإذا الفرعون، أرض يف أحراًرا هنا سجلتهم
الورقة (ظهر ألنهم — هذا ابني «باديو» إال حقوقهم يف والدهم أو والدتهم من
أحرار ألنهم وأطفال؛ إخوة بمثابة له هم بل له خدًما بعد يصبحوا لم (٥ سطر
كان شخصمهما أي حمار زوجه ولينكح حمار فلينكحه — الفرعون أرض يف

معروف. أنه غري يدون، ولم هنا ُحذف الرشط جواب 58
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يف متاع أي أو الريف يف حقول يل كان وإذا خادم. بلفظ منهم أيٍّا سيدعو —
«باديو» ويكون األربعة أوالدي بني ستقسم هذه فإن تجارة يل كان إذا أو الدنيا،
وكلتها قد عنها تكلمت التي (١٠ سطر الورقة (ظهر األمور وهذه منهم. واحًدا
أرملة، كنت عندما حسنة، معاملة عاملني الذي هذا أخي «باديو» إىل كلها
«ستخ اإلصطبل رئيس وهم: كثريين عديدين شهود أمام زوجي تويف وعندما
«تاي وأمام آمون»، وي «سوعا واملزارع «توحراي»، «ستخ» وموسيقار محب»،

نبحت». «تنت املسمى «عنتي» اإلله وموسيقار نفر» موت

كما فهمها عن القارئ يعوق ما الصعوبات من الوثيقة هذه يف ليس التعليق:
قسمني قسم قانوني اعرتاف فهي الربدي، عىل املسطرة الوثائق هذه مثل يف كثريًا يصادفنا
الحاديعرش» «رعمسيس الفرعون حكم من األوىل بالسنة مؤرخ األول ظاهرين: منفصلني
مؤرخ الثاني والقسم اليوم. بهذا يتفاءل أن أراد املويص كأن امللك، عرش توليته يوم يف
يورث أن هو الوصية هذه الغرضمن وكان عاًما، عرش سبعة من بأكثر بعده جاء بتاريخ
فيها تترصف أن يف هي الحق لها كان ذلك وبعد ممتلكاته، كل «رننفر» زوجه «نبنفر»
عندما طويل زمن منذ بدهيٍّا مات قد كان «نبنفر» أن من الرغم وعىل رغبتها، حسب عىل
قصدهما عن معربة زوجه مع ضمنته قد االفتتاحية كلماتها فإن الثانية، الوصية عملت
املويصاألصيل. وصية بمثابة الواقع يف تعد أن يمكن الوصية هذه فإن ذلك وعىل املشرتك،
ال التي أرملته يحرم أن أخواته أو إخوته أحد يحاول أن يحتمل أنه «نبنفر» توقع وقد
جزء لها كان ألنه وذلك متاعه؛ كل تحرم أن يمكن وكان أمالكه، من جزء من لها أوالد
فوق إجراءات «نبنفر» اتخذ ذلك وعىل املتداول. العرف بمقتىض الزواج عقد حسب عىل

ابنته. بوصفها زوجته بتبني وذلك العادة،
الذي املدهش االستعمال إىل باإلضافة القانونية، البدعة هذه استعمال أن والواقع
القانون يف بأعراقها ترضب كانت الوراثة يف التعصيب فكرة أن كيف يظهر بعد، سيأتي
اعرتاف عىل — الطالق يف الحال كانت كما — تحتوي كانت التبني وإجراءات املرصي،
إحدى تكون أن يف االحتياط اتخذ قد «نبنفر» فإن حال أية وعىل شهود. أمام شفوي
وأصبحت السنون مرت وقد واحد، آٍن يف ووالدها زوجها وصية عىل الشهود بني أخواته
مع أنها كيف فتحدثنا وصية، تعمل أن عىل جانبها من عزمت وقد أرملة، «رننفر» بعدها
هو من هنا يذكر لم أنه غري وابنًا، ابنتني وضعت قد األمة هذه وأن أمة، اشرتيا قد زوجها
يذكر أن دون «نبنفر» هو أنه يعرف كان القديم املرصي القارئ أن يحتمل ولكن األب،
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«نبنفر» إن قيل: قد األول االعرتاف يف بأنه التخمني هذا عىل االعرتاض ويمكن اسمه.59
صحيًحا يكون ال قد وقتئذ يصح كان ما أن غري تبناها، التي زوجه غري ولد له يكن لم
طاعتهم ذلك من وجنت وربتهم، األوالد أخذت قد «رننفر» فإن حال أية وعىل بعد. فيما
من أوالد لها ليس وأنه كاهلها، عىل السنني بعبء شعرت وعندما عليها، وشفقتهم لها
عقبة، ذلك سبيل يف اعرتضتها ولكن العبيد، األوالد هؤالء تتبنى أن عىل عزمت بطنها،
شهود أمام باالعرتاف رقبتهم بتحرير ذلك عىل تغلبت ولكنها وضيع، أصل من أنهم هي
بالعثور األرملة لهذه فرصة سنحت وقد بخدم، وليسوا الفرعون أرض يف أحرار بأنهم
قد «باديو» وهو إخوتها أحد أن وذلك منه، أحسن تنتظر تكن لم األطفال لهؤالء حاٍم عىل
هذه من الزواج يف أخيها برغبة «رننفر» رحبت وقد األمتني، كربى وبني بينه عالقة ألف
النتيجة وكانت أيًضا، تبنته ممتلكاتها من جزء عن له تنزل أن تريد كانت وملا البنت،
خارقة غريبة الحديثة، النسب عالقات حسب عىل نفرسها أن أردنا إذا إليها، وصل التي
كذلك أصبح بل وحسب، «رننفر» ل األصغر األخر مجرد «باديو» يعد لم إذ املألوف، لحد
فإن زوجته، تبنى قد «نبنفر» كان ملا فإنه ذلك عن وفضًال حماها. أي: ابنتها وزوج ابنها
أنه عن فضًال هذا بالتبني، وحفيده ابنه الحال بطبيعة أصبح قد هذا الصغري زوجته أخ
العالقات هذه إىل ينظر يكن لم املرصي أن الجيل ومن تبناها، قد له حفيدة زوج كان
النسب حيث من شك بال إليها ينظر كان بل هذا، عرصنا يف نحن إليها ننظر التي بالنظرة
أمثلة يف املتكرر العمل هذا وإن السابقة، األحوال من حالة كل يف تبنى لشخصقد الفردي
يمكن كان التي الوراثة، حقوق نفس املقصود الفرد يعطي ألن كافيًا كان كثرية منفصلة
منوعة. أغراًضا أدى قد أخريًا «رننفر» حلفته الذي واليمني بها، يتمتع أن حقيقي لوارث
يقرر نفسه «باديو» كان إذا إال لحرمانهم فرصة أي من وحفظهم األرقاء األوالد أعتق فقد
مهما — ممتلكاته أجزاء من جزء أي يخرج ال بأن اشرتط فإنه أخرى جهة ومن يراه، ما
سلطة «باديو» اليمني هذا أعطى وأخريًا األربعة، الوارثني بني العادلة القسمة عن — كان
إىل ذلك يف السبب بعض ويرجع األطفال، عن ووكيل األرملة لوصية منفذ بمثابة مطلقة

يديه. عىل «رننفر» القتها التي الحسنة املعاملة

أَيَْمانُُكْم﴾. َمَلَكْت َما ﴿أَْو اإلسالمية: الرشيعة يف موجود اإلجراء هذا 59
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تبنيات: ثالثة عىل تحتوي الوثيقة أن والواقع

الحادي «رعمسيس تويل يوم يف تمت بكتابة — تبنى قد «نبنفر» أن هي األوىل: (١)
لغرض هذا عمله كان وقد خلف، بدون كانا وقد «رننفر»، زوجه — امللك عرش عرش»
عملتها مكاسب «كل وعبارة أقربائه. كل حرمان مع أمتعته يف وارثته جعلها وهو مقصود،
«إنه تقول: أنها الوثيقة يف نجد مبارشة ذلك قبل ولكن للمرياث، بتحديد توحي معها»

يملك.» ما كل يل كتب
األمة أنجبتهم الذين الثالثة األوالد نعرفها، ال بطريقة «رننفر» تبنت وقد (٢)

«نبنفر». معها اشرتاها التي «دي-ني-حت-إري»،
الذي «باديو» أخاها تبنت قد «رننفر» أن نعلم الوثيقة من الثاني الجزء ومن (٣)
«باديو» أن معلنة األمة هذه أوالد كربى وهي أخته، «رننفر» برضاء «تأمنني» من تزوج

وصيٍّا. «باديو» يكون أن عىل ملكها سيقتسمون الثالثة واألوالد

وصية. عمل إىل يرمي الظاهر الغرض أن نجد الثالثة التبنيات هذه من كل ويف
خاصة ألغراض التبني استعمال وهي معروفة ظاهرة عن بنيِّ بإيضاح الربدية نا وتمدُّ
كأنه الكالم، سياق من ليستنبط أمره يُرتك لم املتبني متاع نقل أن هنا ويالحظ بالوصية،
األول التبني موضوع ففي ظاهرة، بعبارات ذُكر بل ملتبنيه، املتبني قرابة من معلوم يشء
بهذا يقم لم إذا له الوارثني كانوا الذين وهم بوضوح ذكر قد املتبني أقارب حرمان أن نجد
واحدة كلها الوثيقة إن «جاردنر»: األستاذ ويقول بدايتها. يف كانت الوصية ولكن التبني،
ومع «رننفر»، وهو واحد شخص وضعها أجزائها كل وإن واحدة، جلسة يف كتبت وقد
تبني علينا تقص منفصلة قطعة يؤلف (١٠-١١) الورقة من األول الجزء أن نجد ذلك
يمكن األول الجزء كان إذا ما هنا نقرر أن مقدورنا يف وليس «رننفر»، لزوجة «نبنفر»
أنه أو الربدية، بقية تحتل التي وهي «رننفر»، عملتها التي الكتابة تشملها إعادة اعتباره
وليس األرسة، سجالت من جزء بمثابة التسجيل لغرض «رننفر» يد عىل معها أضيف قد
منطقي برباط يُربطا لم أنهما عىل هذا الوثيقة، جزئي بني شفوية أصلية رابطة لدينا
فرق أي لنا يقدم ال «رننفر» لزوجة «نبنفر» تبني أن نجد لنا يتضح ما وبقدر قوي.
تبنٍّ بمثابة يعد ذلك فإن لها، الوارثني هم كانوا ملا ولكن الثالثة. األوالد لتبنيها قانوني
أصبحت األول وبالتبني يشء. كل قبل وصية فهو ظاهر. األخري التبني من والغرض لهم،
يعد كان فإنه «روما»، يف هذا مثل يشء حدوث يف اإلنسان فكر وإذا زوجها، بنت «رننفر»
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هذا ولكن زنًا، يعد كان ذلك ألن الزوجني؛ طالق يحتم أمًرا النامي الروماني القانون يف
عىل ننىس أال يجب ولكن كثريًا. القديمة مرص تتذوقه تكن ولم قضائي، منطق مجرد كان
Loco Filiae أختًا الزوجة من يجعل كان البدائي الروماني القانوني النظام أن حال أية
«رننفر» من يجعل أن استطاعته يف كان فإنه رومانيٍّا، «نبنفر» كان إذا ذلك وعىل لزوجها،

الوحيدة. وارثته
للطبيعة. منافيًا ليس أنه غري روماني غري تبنٍّ أنه فيظهر والثالث، الثاني التبني أما

التبني. بها أُجري التي الطريقة ملسألة بعد فيما وسأعود
فإنه املتبني جنس غرينا وإذا األصغر، أخاها تتبنى أختًا لنا يظهر الثالث والتبني
وذلك وصية، عمل هو لذلك الدافع أن غري ذلك، يعرتض ما الروماني القانون يف يوجد ال
التبني حسب وعىل الروماني، القانون يف معدوًما كان ذلك ولكن املرصي، عند ا جدٍّ ظاهر
أن اإلنسان مقدور يف يكن لم الروماني القانون يف ولكن زوجته، خال «باديو» كان الثاني
حجر موجودة دامت ما التبني عالقة يعدون كانوا الرومان أن ومعلوم أخته. بنت يتزوج
فإنه زوجته، أخا الثالث بالتبني «باديو» صار وعندما التزاوج. هذا مثل سبيل يف عثرة
صلة إىل ينظروا لم املرصيني أن وبدهي منها، يطلق أن بد ال الروماني القانون حسب عىل
امللكية؛ نقل يف نتائجه هو يهمهم ما كل كان بل الناحية، هذه من جديدة بصورة التبني
شيئًا كان وأخته األخ بني القديمة مرص يف الزواج أن يف صحيحة السائدة الفكرة أليست

ا؟ جدٍّ عاديٍّا
أنه نجد األول التبني ففي صعوبة. تعرتضنا املوضوع هذا تفسري يف نتعمق وعندما
وباقي به، الخاصني بشهوده وينتهي خاص له بتاريخ فيبتدئ منفصًال، موضوًعا يؤلف

بشهود. وينتهي بتاريخ يبتدئ آخر موضوًعا تؤلف الربدية
إىل يعودان موضوعني عىل يحتوي الحايل» «املستند سنسميه الذي الثاني الجزء وهذا
تأمل «واآلن عبارة: إىل نصل أن إىل «أخباًرا» سميناها التي وهي املايض، يف وقعت حوادث
واآلن واقعي: عىليشء تدل بعدها وما الكلمات وهذه (٢٠–٢٥ سطر (ص٢ أعتقتها.» لقد
(١٠–١٢ سطر (ص٢ الحايل املستند هذا بداية يف الذي والتاريخ يشهد، الصك هذا فإن
غري شهوده، هي نهايته يف الذين الشهود ألن وذلك نفسه؛ املستند تاريخ يكون أن ينبغي
(١٤ سطر (ص٢ نقرأ مبارشة التاريخ بعد ألننا وذلك مستحيًال؛ وهلة ألول يظهر ذلك أن
تنفيذ عند أنه حني يف «رننفر» وزوجه «نبنفر» … لسان عىل ترصيح عمل اليوم هذا ويف
وقد الظهر) من س١٢ (ص٢ أرملة وهي مدة «رننفر» عىل مىض قد كان الحايل املستند
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قد وزوجه «نبنفر» أن عرشة الثامنة السنة وهو املذكور التاريخ من الحال بطبيعة فهم
األطفال هؤالء ولدت وقد «دي-ني-حت-إري»، األمة اشرتينا «لقد التايل: الترصيح عمال
عمل من كان بأنه الترصيح اختصار ُفرس وقد ثالثة.» ومجموعهم وأنثيني ذكًرا الثالثة:
قد آخر رأيًا يقرتح «جاردنر» الدكتور أن غري ذلك، يشبه ما أو باإلحصاء يقوم موظف
عرشة الثامنة السنة عن — بمضض — أتخىل ولكني60 عنه، التخيل الحماقة من يكون
املشرتك التاريخ بأن التمسك يمكنني أنه أتعشم ولكني املزدوج، الترصيح تاريخ بوصفها
الطرق بأي وهي: الربدية، يف نقطة أهم فهم عىل يساعد وهذا ما، وقت يف حدث قد
أو اإلعالن هذا أن وسنفرض «رننفر»، أطفال الثالثة «دي-ني-حت-إري» أطفال أصبح

تاريخه. كان مهما حدث قد الترصيح
لألطفال رسمي تبنٍّ عن يحدثنا ال «رننفر» لسان عىل جاء ما أن مالحظته تجدر ومما
أخذتهم أنها وثانيًا «نبنفر»، وزوجها هي عملته الذي الترصيح أوًَّال تقص فهي الثالثة،
أكربهم أن منها يرىض كان أنه وثالثًا حسنة، معاملة يعاملونها كانوا وأنهم وأطعمتهم،
تبنٍّ أحسن أن وجدت الحقيقة هذه ضوء وعىل «باديو»، من تزوَّجت قد «تأمنني» وهي
أمالكها يف يرثونها وأنهم تماًما، أحراًرا أصبحوا أنهم تعلن أن هو هؤالء ملصلحة تفعله

«باديو». مع
أيًضا. «تأمنني» أوالد عىل يرسي كان العبودية من التحرير أن ويالحظ

أوالد األوالد أصبح التاريخ هذا من بالضبط ظرف أي يف اإلنسان: يتساءل واآلن
«رننفر»؟

الذي املشرتك الترصيح إىل — فقط — يرجع ذلك بأن القول ا جدٍّ الصعب من أنه عىل
ذلك وعىل «نبنفر» أوالد يجعلهم يظن ما عىل ذلك ألن و«رننفر»؛ «نبنفر»، من كل قاله
إذ الترصيح، هذا لذكر سبب من بد ال كان فإنه ذلك ومع «رننفر»، مع له وارثني يكونون
الترصيح هذا أن كذلك الجائز ومن اشرتوا. قد عبيد مجرد ليسوا أنهم لألوالد ضمن إنه
ملًكا كانت التي «دي-ني-حت-إري»، األمة أن فكرة للمرصيني طياته يف يحمل كان
«إلبراهيم» «سارة» منحت كما لزوجها، الزوجة منحتها قد العقيمني للزوجني مشرتًكا
أوالده أكرب أن من الرغم عىل حقوق الجارية البن كان وقد املرصية. خادمتها «هاجر»
وذلك البيت، أوالد بوصفهم األوالد معاملة يف «رننفر» سارت وقد خفضها. قد إسحاق

.(J. E. A. Vol. 26. p. 28 (راجع: «زرلوتا» األستاذ هنا املتحِدث 60
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يكون قد ذلك فإن أصلهم إىل باإلضافة ولكن تبنتهم، قد الحال بطبيعة أنها إال يعني ال
عدتهم قد «رننفر» أن نجد الحايل املستند من العميل الجزء ويف مركزهم، تثبيت يف سببًا
(١ سطر ص١ الورقة (ظهر مثلهم بالضبط اليوم هذا يف «باديو» تبنت وقد فعًال، أوالدها
بفك وكذلك رقبتهم، بفك املؤكد اإلعالن وهو حالتهم يف ناقص يشء يوجد كان أنه غري
والحرية، العبودية بني كانت حالتهم أن فاملظنون هذا يعلن أن وإىل «تأمنني»، أوالد رقبة
وأوالد إخوة بمثابة معه صاروا بل خدم، بمثابة «باديو» مع يصبحوا لن ذلك بعد ولكنهم

.(١–٥ سطر ص٢ الورقة (ظهر

العرشين األرسة عهد من بزواج خاصة اتفاق وثيقة

سجلت وقد القانوني، بطابعها تمتاز بالهرياطيقية وثيقة بقايا «تورين» بمتحف يوجد
الباقية الهامة والقطعة ،٢٧١ رقم كذلك وتحمل املذكور، املتحف فهرس يف ٢٠٢١ برقم
القطعة لهذه خالًفا ويوجد سنتيمرتًا، ٦٧ وطولها سنتيمرتًا، ٢٣ ارتفاعها الورقة من

الكبرية. للقطعة بالنسبة بالضبط موضعها معرفة يمكن لم أخرى قطع خمس
ستعمل كانت التي الخشنة الكبرية بالحروف سطران عليه كتب الورقة ووجه
أجناد ورئيس الجيش، «قائد فيهما: جاء وقد والعرشين. الواحدة األرسة نهاية يف عادة
عندما قائًال: الفرعون لجنود التابع «بسجس» الجنود ضابط إىل «بيعنخي» الفرعون

املتن. ينقطع هنا وإىل خطابي.» يصل
منهما واحًدا نعرف األقل عىل أو تاريخيٍّا، معروفان هنا ذكرا اللذان والشخصان
عدة من نعرفه أننا إىل هذا مرص، عىل ملًكا كان الذي «حريحور» بن «بيعنخي» هو
Spiegelberg Correspondences du Temps des rois pretres (راجع: خطابات
13–19. Erman Ein Fall Abgekurtzer Justiz in Aegypten (Abhandl. der Kgl.
Akad. de. Wiss. Phel. Hist. Klasse, 1913 No. 1): Gardiner. A Political crime
.(in Ancient Egypt in Journ. Manchester Eg. and Or. Soc. 1912-13 p. 57 ff.
وجد ما كذلك األمر كان لو إذ الخطاب، عنوان منهما يتألف ال السطران وهذان
لو إذ خطاب، بداية يكونا أن يمكن ال وكذلك خطابي»، إليك يصل «عندما عبارة: فيهما
يتمم أن املحتمل من وكان منها، األعىل الجزء يف الصحيفة أول يف لوضعتا كذلك األمر كان
دائًما املتبع أن عىل اعتمدنا وإذا استعماله. قبل للقلم تجربة كتبا فإنهما ذلك وعىل كتابته.
نعد أن استطاعتنا يف فإنه ظهرها قبل الورقة وجه كتابة كان الربدية األوراق كتابة يف
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ظاهر عىل التي للوثيقة عهد آخر هو والعرشين الواحدة األرسة بداية أي: عرص«بيعنخي»
أشخاص عدة ذكر جاء قد إذ ذلك، من أكثر تاريخها نحدد أن يمكننا أنه عىل الورقة.
«نفر التاسع» «رعمسيس عهد إىل تاريخها يرجع أوراق من لنا معروفني الورقة هذه يف
J. E. A. Vol. XIII, p. (راجع عرش الحادي أو العارش» «رعمسيس عهد من أو كارع»

.(20–31
ترجمة وهاك املستطاع، بقدر الورقة من الباقية القطع «رشني» األستاذ رتب وقد

الباقية: األجزاء
… معها (٢) اكتسبته ما كل … بخصوصها … رفض اإلله (١) الثانية: الصفحة
ما … (؟) مرتاح إني … عبيد أربعة وأحرضت (٣) الوزير أمام … املواطنة ألجل
… (؟) عنها وسأنزل … (٥) وكذلك … «نو» األمة وأعطيتها … ذهب … (٤) ُفعل
كانت ألنها (٧) معها؛ نصيبي بمثابة ملكي كانا عبدان … (٦) (؟) «سد–ومأمنباعش»
وموظفي الوزير (٩) أمام … لم … بيتي (٨) يف كانوا الذين «تاثري» أطفال … طفلة
كل … قال (؟) الفرعون ألن اليوم (١١) هذا … الحالة هذه (١٠) األطفال … البالط

… عىل محتويًا … معها (١٢) اكتسبه ما
باإلضافة والثلثان أطفال؛ مع أربعة املجموع واألمتني العبدين (١) الثالثة: الصفحة
ومعي ثلثي يف نصيبي من كانوا الذين التسعة العبيد هؤالء أعطيت (٢) وإني لثمنها،
أي يجهلون ال وأنهم أيًضا، والدتهم والد بيت وكذلك ألوالدي، (٣) «تاثري» املواطنة
أحرضه ما بعض إعطائهم يف أرغب كنت وإني (٤) والدتهم، مع أحرضته قد يشء
(؟) يعطاها امرأة كل مهر (٥) دع قال: الفرعون ولكن «أنكسونزم»، املواطنة مع
كاهن (٦) ولدي «نبنفر» والكاهن نفر» «حوت العمال ورئيس للكاهن الوزير وقال
أدىل الذي البيان يف تقوالن ما أوالده، بني اإلخوة أكرب وهما أمامه، وقف الذي «أمنخعو»
الذين العبيد تسعة يخص فيما صحيح هو هل والدكما؟ «أمنخعو» (٧) الكاهن به
والدتكم، (٨) مع قسمه الذي (نصيبه) ثلثيه بمثابة إياكم أعطاها أنه عنهم يقول
الحق يف إنهم حق؛ عىل والدنا إن مًعا: فقالوا والدتكم؟ بوالد الخاص البيت وكذلك
بعمله والدكم يقوم الذي االتفاق هذا يف تقوالن ما (٩) الوزير: فقال (؟) حيازتنا يف
ذا ومن والدنا، يفعله ما سمعنا لقد فقاال: (١٠) هذه؟ زوجته «أنكسونزم» للمواطنة
الوزير: فقال يشاء. من يعطيه فدعه (١١) ملكه عقاره إن يعمله؟ ما يعارض الذي
متاعه، من متاًعا (١٢) وأعطاها أحبها قد نوبية أو سورية بل زوجه تكن لم ولو حتى
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املواطنة مع نصيبه من كانوا الذين العبيد أربعة دع فعله؟ ما ينكر الذي ذا فمن
إنه قال: الذي وهو معها، يكتسبه أن يمكن ما كل وكذلك (١٣) يُْعَطونها، «أنكسونزم»
سطر (ص٤ ذلك يف يعارض ولن ثمنها. إىل باإلضافة هذا «ثلثي»،61 إياها سيعطيه
الوزير: وقال اليوم.» هذا لها عملته الذي االتفاق هذا يف أوالدي من ابنة أو «ابن (١
(٢) أمامي، يقف الذي الكاهن هذا «أمنخعو» الكاهن قال ما حسب عىل هذا فليعمل
معبد ملحكمة التابع «بتاحمحب» الحسابات وكاتب للكاهن تعليمات الوزير أعطى وقد
إضمامة عىل (٣) ن يدوَّ عملته الذي االتفاق هذا «دع قائًال: آمون»، مري رع «ورسماعت
حرضة يف (طيبة) املدينة ملحكمة ذلك مثل عمل وقد آمون».» مري «ورسماعت معبد يف

بالشاهد: قائمة عديدين. شهود
التابع «تحوتمحب» السجن وكاتب الحرس رئيس (٤) اليمني: عىل الذي العمود

للجيش.
للجيش. التابع «تحوتنخت» بن «حوري» الحرس رئيس (٥)

للجيش. التابع «نسخنسو» النائب (٦)
… «لخني» التابع «منسنو» اإلصطبل عىل املرشف (٧)

(للمعبد). التابع «بكنس» السايس (٨)
للجبانة. التابع «تحتمس» الكاتب (٩)

للجبانة. التابع «أفنخنسو» الكاتب (١٠)
(للجبانة). التابع «بكنموت» العمال رئيس (١١)

للمعبد. التابع املرتل الكاهن (١٢)
«نسأمونؤبي». األمري (١٣)

«نسأمونؤبي». الحي كاتب (١٤)
للجبانة. التابعون الرشطة رؤساء (١٥) اليسار: عىل الذي العمود

املدينة. لغربي التابع «أمنخعو» املراقب (١٦)
املدينة. لغربي التابع «بيخال» املراقب (١٧)

«بنختؤبي». املراقب (١٨)
«أمنحتب». املراقب (١٩)

العقار. كل يف استحقهما اللذين الثلثني ضمن إنه أي 61
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نخت». «أمنؤبي املراقب (٢٠)
مديأمون». «عنحتو املراقب (٢١)

يأتي: فيما التقريب وجه تنحرصعىل القضية أن عىل املتن هذا يف جاء ما ويدل
وبعد «تاثاري»، تدعى بسيدة أوًَّال بنى فقد مرتني، تزوج قد «أمنخعو» الكاهن كان
«تاثاري» األوىل زوجه من رزق وقد «أنكسونزم». تدعى أخرى من فتزوج توفيت، زمن
الثانية زوجه من رزق بأنه نسمع ولم سنٍّا، أوالده أكرب وهما اثنان القضية يف ظهر أوالًدا
زوجه وبني بينه عقد يف جاء ما حسب عىل قسم أنه الوثيقة ثنا وتحدِّ أوالًدا. «أنكسونزم»
عند نُقلوا قد العبيد وهؤالء عبيد. تسعة ضمنه) (أو يحتوي ما عقار ثلثي «تاثاري»
إىل باإلضافة هذا «تاثاري»، من الذين أوالده إىل املرصي القانون حسب عىل الثاني زواجه

والدها. من ورثته بيت
عبيد، أربعة بمقتضاه تتسلم كانت رأيًا «أنكسونزم» زوجه عىل «أمنخعو» اقرتح وقد
الخاص الثمن إىل مضاًفا األوىل زوجه مع املشرتك عقارة من ثلثيه كل أو جزءًا يؤلفون وهم
أعطاهما اللذان الثلثان أما هي. أرستها عقار بعض يف نصيبها كان بد ال الثمن وهذا بها.
هو أمالكه تقسيم عند حصلت التي القسمة من نعلم ما عىل حقه فكانا «أمنخعو»، إياها
وزوجه الرجل بني كان الذي املشرتك العقار أن أخرى وثائق من علمنا وقد األوىل. وزوجه

الكتاب). هذا يف نونخت وثيقة (راجع الثلثان فيه وللزوج الثلث فيه للزوجة
الوثيقة؟ هذه محتويات ما هو: الهام السؤال ولكن

الوثيقة نصف أن علمنا إذا وبخاصة بذلك، التكهن يمكن ال أنه هو ذلك عىل والجواب
عىل لنا يصف فيها جاء وما الثانية، هي الوثيقة من لنا بقيت التي فالصحيفة مزق. قد
عبيد. توزيع عن خاص بنوع يبحث االتفاق وهذا للزوجية، عمل الذي االتفاق يظهر ما
الوزير يسأل وفيها الثالثة، الصفحة يف «أمنخعو» لنا قدَّمه الذي البيان ويستمر
هذان وكان «تاثاري». األوىل زوجه من «أمنخعو» أوالد من الكبريين للولدين سؤالني

الصغار. وأخواتهم إخوتهم سائر وعن أنفسهما عن بالنيابة حرضا قد الولدان
والدهما بها أدىل التي البيانات بصحة يعرتفون كانوا هل هو: األول والسؤال
عقار من جزءًا يؤلفون كانوا الذين التسعة العبيد تسلموا قد أنهم وبخاصة «أمنخعو»،
بذلك. الخاص والدهم بيان يف جاء ما عىل الولدان صدَّق وقد والدتهما. «تاثاري» والدتهم
بالنسبة عمله والدهما اقرتح الذي االتفاق يف برأيهم ا خاصٍّ فكان الثاني السؤال أما
االتفاق، هذا عىل اعرتاض أي لديهما ليس بأنهما جوابهما وكان «أنكسونزم»، لزوجه

ملكه. هو والدهما فيه يترصف الذي العقار بأن ورصحوا
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نوع أي من وأوالده الرجل بني نزاع أي فيها ليس الورقة أن نجد ذلك وعىل
من الثاني زواجه عند «أمنخعو» بعمله قام زواج اتفاق تشمل الواقع يف ولكنها كان،
األوىل، زوجه من أوالده ممثيل بحضور الوزير أمام االتفاق هذا عمل وقد «أنكسونزم».
أن األوىل زوجه أوالد بشهادة القانونية صيغته أخذ قد االتفاق هذا يكون أن ألجل وذلك
ما كل إن بل والدتهم، وبني بينه مشرتًكا متاًعا يكن لم والدهم، فيه ترصف الذي املتاع

إليهم. انتقل قد يخصها
من الحالة هذه يف كانوا قد الثانية زوجته «أمنخعو» أعطاهم الذين العبيد وأربعة
أمالكها ضمن يصبحوا لم ولكنهم الزواج، عقد عند زوجه إىل الزوج أضافه الذي املتاع

الطالق. أو الوفاة عند إال تقسم ال التي
الوثيقة هذه أن هنا نلحظ أن فيجب مقبوًال، أوردناه الذي التفسري هذا كان وإذا
لعقد تمهيد بمثابة الوزير أمام عملت إجراءات تسجيل ولكنها األصيل، الزواج عقد ليست

النهائي. الزواج
كان االتفاق هذا مثل أن لنا يؤكد ما — اآلن حتى — املعلومات من لدينا وليس
حقوق إثبات من بد ال كان حيث ثاٍن زواج حالة يف الزما كان أو الحاالت، كل يف رضوريٍّا

ما. اتفاق أي عمل يف يرشع أن قبل املتوفاة والدتهم عن ورثوها التي الرجل، أوالد
عىل (قنبت) محكمة أمام ُعمل قد االتفاق هذا كان إذا املتن يف أمامنا ظاهرا وليس
عند الوزير كان إذا كذلك نعلم وال وحسب. وحده الوزير أمام عمل أو الوزير رأسها
الشهود قائمة وتدل ال. أم محكمة أعضاء يصحبه دائًما كان الحالة هذه أمثال معالجة
أمام االتفاق يكون أال الحالة هذه يف الجائز من أنه عىل الورقة بأسمائهم تذيل كانت الذين
يف هناك يكن لم ألنه وذلك موظفني؛ من تتألف كانت إنها أي الحقيقي، باملعنى محكمة
يقومون كانوا أنفسهم املحكمة أعضاء ألن شهود؛ لحضور ملحة رضورة الحالة هذه مثل
أمام اتفاق مجرَّد كونه عن يخرج لم املوضوع هذا أن الواقع ولكن العمل، هذا بتأدية

الثاني. زواجه لعقد تمهيًدا «أمنخعو» عمله الوزير
فقد مؤسستني. يف تُحفظ كانت ألنها مهمة؛ حال أية عىل كانت اإلجراءات وهذه
«رعمسيس معبد يف توضع الربدي من إضمامة عىل الوزير قرَّره ما يسجل أن بد ال كان
ملزًما كان الذي الفرد أما كاهنًا. «أمنخعو» فيه يعمل كان الذي املكان وهو الثالث»،
املعبد ملحكمة التابع «بتاحمحب» الحسابات وكاتب الكاهن فهو التسجيل، هذا بعمل
تكون القانوني باملعنى محكمة وجود عىل يدل ال قد يحمله الذي اللقب وهذا (قنبت)
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«زقاي عقود يف استعملت كما هنا، تستعمل أن يمكن «قنبت» كلمة ألن باملعبد؛ مرتبطة
يتألف كان الذين املوظفون وهؤالء منهم، فريق أو املعبد عمال لهيئة بالنسبة حعبي»62
كانوا وبذلك الدائمني، املوظفني كبار يؤلفون كانوا أنهم يظهر (قنبت) املعبد مجلس منهم
من أكثر يشتغل أال منهم الواحد عىل كان الذين (ونوت) املؤقتني املوظفني عن يميزون
األرسة نهاية يف الثالث» «رعمسيس معبد كان ملا فإنه حال أية وعىل واحد. وقت يف شهر
يؤلفون يظهر ما عىل كانوا الدائمني املعبد موظفي فإن الجبانة، إدارة مركز يعدُّ العرشين
املعبد ويف الجبانة من كل يف يعملون الذين األشخاص ملحاكمة إدارية؛ قضائية محكمة

نفسه.
األحوال شواهد وتدل طيبة) (أي املدينة ملحكمة سجل النمط هذا عىل يدوِّن كان وقد
الوثائق كل من صوًرا سجالتها يف تحفظ كانت املحكمة هذه أن املحتمل من أنه عىل
ظاهر هو كما — أيدينا يف التي الوثيقة كانت وإذا «طيبة». دائرة يف بالعقار الخاصة
بالجبانة، الخاصة العظيمة «تورين» أوراق مجموعة مع «هابو» مدينة يف وجدت قد —
J. E. A. (راجع فيه لتحفظ املعبد لهذا خاصة عملت قد نسخة صورة كانت بد ال فإنها

.(Vol. XIII p.30 ff

(١٩٧٥–٢٠٠٦) بالرضائب الخاصة «تورين» ورقة

يف «جاردنر» األستاذ حديثًا نرشها وقد «تورين»، بمتحف اآلن محفوظة الورقة هذه
Gardiner, Ramesside (راجع: الرعامسة عرص عن اإلدارية باملتون الخاص كتابه
اآلثار «مجلة يف وتعليًقا ترجمة لها ووضع (Administrative Documents. p. 35–44

.(J. E. A. VOl. XXVIl, 22–37 (راجع املرصية»
العرصاملسمى ذلك يف املشهور الجبانة كاتب وضعه تقرير عىل الورقة هذه وتحتوي
«طيبة»، مدينة جنوبي الواقع اإلقليم يف مختلفة أماكن من للرضائب جمعه عن «تحتمس»

نفسها. «طيبة» يف بها الخاصة للمخازن وتوريدها

ج٣. القديمة مرص انظر 62
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«رعمسيس عهد من عرشة الثانية بالسنة خ مؤرَّ الورقة وجه عىل املكتوب واملتن
واأليام األشهر فيها ُكتب قد الورقة هذه يف التواريخ معظم أن ويالحظ63 عرش». الحادي

الكيفية. بهذه تكتب لم — خرافية ألسباب — السنني ولكن األحمر، باملداد
األستاذ طريقة حسب عىل منها جزء كل عىل والتعليق الورقة هذه ترجمة وسنضع

فهمها. ليسهل «جاردنر»؛
اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر عرشة، الثانية السنة (١) األوىل: الصفحة
«من األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد من عرش السادس

التيجان. رب «رع» ابن والصحة والفالح الحياة له بتاح» ستبن رع ماعت
معطي «هليوبوليس» حاكم اإلله «آمون» محبوب خعمواست» «رعمسيس (٢)

(… األبد (وإىل رسمديٍّا الحياة
الوجه (معابد كهنة يد من الفرعون ملك أرض«خاتو» حنطة إيصاالت وثيقة (٣)
القائد، امللكي، الكاتب امللك، يمني عىل املروحة حامل أمر (٤) التي وهي القبيل؟)
األرايض عىل املرشف كوش، صاحب امللك) ابن (الفرعون، غالل مخازن عىل واملرشف

تورَّد. بأن «بينحيس» (الفرعون) جنود وقائد الجنوبية،
للفرعون التابعة السنني ملاليني السامية العظيمة الجبانة كاتب بذلك قام وقد (٦)

«تحتمس».
اإلله كاهن يد عىل الفرعونية، «خاتو» أرض حنطة من للجبانة جلبت وقد (٧)

«باحني». املسمى «سبك»
تسلمها. (ملخص) (٨)

من كان «كوش» بالد يف امللك نائب «بينحيس» أن سبق فيما ذكرنا تعليق:
الثورة أخضع أن بعد وبخاصة عرش، الحادي «رعمسيس» عهد يف البارزة الشخصيات
الرضائب جمع أن يف السبب أما مكانه. يف ذلك ذكرنا كما الوسطى مرص يف كانت التي
نتحدث التي الحنطة أن فهو آخر) رأي عىل امللكي القرب (أو الجبانة كاتب إىل موكًال كان
من ذلك ونفهم لهم. أجور بمثابة كانت أي: الجبانة عمال لتموين تُجمع كانت عنها
نقرأ حيث (late ramesside letters 69-70) «رشني» األستاذ نرشه معارص خطاب

الكتاب. هذا من فلبور] ورقة – الخامس رعمسيس عهد [فصل: يف الورقة هذه عن ُكتب ما راجع 63
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البواب أو «تحتمس» والبواب الجبانة، كاتب «أفنآمون» كاتبك «أرِسْل التالية: العبارة فيه
العمل عن ويقفوا الناس يجوع لئال الحنطة؛ ويحرضون يذهبون ودعهم «خنموىس»،

الفرعون.» طلبه الذي
«فلبور» ورقة عىل الكالم عند عنها تحدثنا فقد للفرعون التابعة «خاتو» أرض أما
دخلها وكان حدة عىل حقوًال كانت أنها والظاهر الخامس») رعمسيس «عهد (راجع
يقع محصولها عبء وكان املحلية، املعابد بعض تملكها كانت ضياع من وهي للتاج،
يف عالية مكانة صاحب آخر موظف أو معبد كاهن كاهل عىل أو الجهة، عمدة عاتق عىل
مدير نفس كان «فلبور» ورقة يف الفرعونية «خاتو» أرض مدير أن عرفنا وقد املجتمع.
أحيانًا كانت أرض«خاتو» أن كذلك ذكرنا وقد نخت». ماعت «ورس املسمى «آمون»، بيت
بعد فيما ولكنها أيًضا، للمعبد مزارعني وبمثابة مالك بصفة عاديون أشخاص يزرعها
فيها سيأتي سبك لإلله التابع «باحني» الكاهن أن هنا ويالحظ ثانية، التاج ملك أصبحت
«طيبة»). من القريبة الحالية (الرزيقات «إميوترو» لبلدة التابع «باحني» بوصفه بعد

الفيضان، فصل من الثاني الشهر عرشة، الثانية السنة يف وصل (١) الثانية: الصفحة
«تحتمس» الكاتب بوساطة (الرزيقات) «إميوترو» بلدة يف عرش السادس اليوم
املرشف ونائب «ساحتنفر» والكاتب «باحني»، سبك كاهن يد من (٢) والبوَّابني.
٥٤ ٢

٤ مقداره): (ما الفرعونية «خاتو» أرض حنطة من (٣) «بونش». سبك، بيت عىل
«رضيبة غلة «عنختري» (مازوي) الرشطي (٤) يد من الشمالية أرضاللوق ومن حقيبة.
عرشة، الثانية السنة يف ُورد .(٥) حقيبة ١٣٤ ٢

٤ املجموع فيكون حقيبة ٨٠ حصاد»
األمري حاصل سطح عىل والعرشون الواحد اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر
من «تحتمس» الجبانة كاتب أحرضها (٦) التي الحنطة من الغربية»، «لطيبة «بورعا»
«الحاصل (٧) (املسمى) الرئييس املخزن يف خزنت وقد (الرزيقات). «إميوترو» بلدة
١٣٦ ٢

٤ املجموع فيكون حقائب خمس وشعري حقيبة، ١٣١ ٢
٤ مقداره) (ما يفيض»

حقيبة.
بلدة من عرش التاسع اليوم الثالث، الشهر عرشة، الثانية السنة يف ورِّد (٨)
حقيبة ٣ ٢

٤ ،٣٣ ٢
٤ حنطة (٩) والبوَّابني «تحتمس» الجبانة كاتب بوساطة «عجني»

السنة يف حنت-تاوي» «آمون واملغنية «نسأمنمؤبي» للكاتب ووردت وصلت وقد (١٠)
حنطة (١١) والعرشون الثالث اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة، الثانية
لحساب الحقيبة من ١

٣٢
١
٦
٢
و٤ السماكني، حساب من عجز ٣ ١

٤
١
٨

١
و٣٢ حقيبة؛ ٣٣ (مقدارها)
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حقيبة ٣٧ يكون أن ويجب هنا املجموع حذف (وقد حقيبة املجموع (هكذا) السماكني
بعد). سيأتي الذي ١٨٣ ٢

٤ املجموع ذلك يثبت كما
«تحتمس» الجبانة كاتب بوساطة (الرزيقات) «إميوترو» بلدة يف تُسلم (١٢)
الشهر عرشة، الثانية السنة يف «بيحال» األجنبي (١٣) بوساطة وُوردت والبوابني
ما مجموع فيكون حقائب، عرش والعرشون؛ الثامن اليوم الفيضان، فصل من الثالث

حقيبة. ١٨٣ ٢
٤ «تحتمس») من (أي منه وصل

الثانية السنة يف «بورعا» (املسمى) املدينة غربي لعمدة ووردت وصلت (١٤)
حنطة (١٥) من والعرشون التاسع اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر عرشة،

«بابكي». املزارع أعطيت وقد حقائب عرش وهي «بيخال»، األجنبي
أماكن من جمعت قد الغلة أن الصفحة هذه متن يف يالحظ ما أول إن تعليق:
من قريبة «الرزيقات» فبلدة عنها. بعيد وبعضها «طيبة» من قريب بعضها مختلفة
قد «عجني» غلة أن نجد ذلك ومع «طيبة»، عن بعيدة إلسنا املجاورة و«عجني» «طيبة»
السبب يكون قد ولكن واحدة، املواصالت أن من الرغم عىل «الرزيقات»، غلة قبل وصلت
الوقت، ذلك يف بذلك املكلف الكاتب أو املورِّد لدى الشحن سفن قلة عىل متوقًفا ذلك يف
منهما كل يحمل اثنان الرضائب جمع يف يساعده كان «تحتمس» الكاتب أن يالحظ وكذلك
حال أية وعىل سبق، مما لنا يتضح كما غريبًا يكن لم اإلجراء هذا أن والظاهر بوَّاب؛ لقب
تذكر، وظيفة يشغالن ال أنهما من الرغم وعىل للجبانة. تابعني كانا البوابني هذين فإن
برزا قد اسميهما فإن العامل، أجر من أقل كان منهما الواحد أجر أن علمنا إذا وبخاصة
«للقرص» تابع بأنه نسبته أن عىل الجبانة، كاتب باسم «تحتمس» سمي أحدهما كان إذ
وقتئذ، هابو» «مدينة معبد مقرها كان الجبانة إدارة أن نظرية لنا يؤكد هابو» «مدينة أي:
س٣ ص٤ (راجع ضئيًال أجًرا يتسلم أنه ذكر وقد «خنموىس» اسمه كان الثاني والبواب
اقتبسناه الذي الخطاب يف العمل هذا بمثل يقومان كانا أنهما ذكر وقد الوثيقة) هذه من

سبق. فيما
جمعت التي املقادير تفاصيل تسجل ال أنها أيدينا، يف التي الوثيقة أهمية يف يزيد ومما
عند الرضائب هذه توزيع يف الترصف كيفية لنا تذكر كذلك بل وحسب، رضائب بمثابة
«بورعا»، الغربية «طيبة» لعمدة يسلم كان عظيًما جزءًا أن فنعلم «طيبة»؛ إىل وصولها
امللكية، املقابر وفحص املقابر لصوص محاكمة عىل الكالم عند مليٍّا عنه تحدثنا الذي
سنة، عرشة خمس نحو ذلك عىل مىض وقد الرشقية. «طيبة» عمدة وبني بينه حدث وما
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يف تخزن إليه تَُورَّد التي الغلة معظم وكانت . السنِّ يف متقدِّما وقتئذ كان أنه بد وال
قد الغلة هذه أن ذكر قد أنه هنا ويالحظ الحاجة، وقت فيها ليترصف الغالل مخازن
مخازن املنازل سطوح فوق اآلن حتى يوجد أنه ذلك وتفسري الحاصل، سطح عىل وضعت
يف ميزة لها املخازن وهذه الحاجة، عن الزائدة الغلة فيها توضع الطني من مصنوعة
الغلة هذه سدس من أكثر أعطي قد وكذلك السوس. يصيبه أن من القمح تحفظ أنها
جاء قد وزوجه الرجل أن واملحتمل ثاوي»، «حنت واملغنية «نسأمنؤبي» الكاتب بقليل
كتبت فقد تاوي» «حنت ذكر فيه جاء خطابًا بالذكر ونخص أخرى، مواطن يف ذكرهما
خاص الكتاب وأن جبانة، كاتب كان أنه نعلم هذا خطابها ومن هذا، «نسأمنؤبي» إىل
يف فصحيح تقريره من الجزء هذا يف «تحتمس» قدَّمه الذي الحساب أما حنطة. بتسلم
أنه فتجد اختالس. حدث قد أنه يف الشك إىل تدعو فروق بعض توجد أنه غري جملته،
املجموع هذا أن غري حقيبة، ١٣٤ ٢

٤ = ٨٠ + ٥٤ ٢
٤ «الرزيقات» من تسلم قد بأنه يعرتف

حقيبة ١٣٦ ٢
٤ أن ونجد السابع. السطر الثانية، الصفحة يف جاء الذي املجموع عن يقل

حقيبة. ١٨٣ ٢
٤ املجموع يكون أن تحتم

مرص يف الغلة أنواع تدوين يف مستعملة كانت التي العادة األوىل للمرة هنا ويُستنبط
أن نعلم مًعا األحمر والحرب األسود الحرب يستعمل كان فعندما عرشة. الثامنة األرسة منذ
يضاف كان عندما أنه عىل للشعري، األسود والحرب للحنطة، يستعمل كان األحمر الحرب

وحده. يستعمل كان األحمر الحرب فإن غلة. بمثابة مًعا النوعني كال
فصل من الرابع الشهر عرشة، الثانية السنة املدينة يف تُسلَّم (١) الثالثة: الصفحة
ليد «طيبة» سيد «طيبة» رب «منتو» بيت حنطة من عرش، الثاني اليوم الفيضان،
«آمون بيت حسابات كاتب «نسآمون» يد من (٢) والبوابني الجبانة كاتب «تحتمس»
حقائب، ستة «أمنمأنت» املسمى «منتو» كاهن إدارة تحت الذي اآللهة، ملك رع»

كاآلتي: وتفصيلها
«إرو البناء وأعطي حقيبتان. «قرور» البناء حقائب؛ أربع «بنحيس» األجنبي (٣)

حقيبة. ١
٤ … ل التابع شارع»

فصل من عرش الثالث اليوم الرابع، الشهر عرشة، الثانية السنة يف وصل (٤)
محبوب رع» ماعت «ورس للملك يحمل الذي (املحراب املسمى البيت يف الفيضان

يد. من والبوابني الجبانة كاتب «تحتمس» بوساطة «آمون»،
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٣٠ يُحمل: الذي املحراب رئيس «حرنفر» زوج «مشعنقر» «آمون» مغنية (٥)
حقيبة).

الرابع اليوم الفيضان، فصل من الرابع الشهر عرشة، الثانية السنة يف وصل (٦)
ثاوي»، «حنت «آمون» مغنية ليد والبوابني الجبانة كاتب «تحتمس» يد من عرش
الخاصبالفرعون الحمل الخفيف املحراب حنطة من (٧) «نسأمنؤبي» الجبانة وكاتب
الحمل الخفيف املحراب رئيس إدارة تحت الذي «آمون»، محبوب رع» ماعت «ورس

يفيض». «الحاصل املسمى الرئييس للمخزن وردت وقد حقيبة، ٣٠ «حرنفر»
األجنبي يد من «طيبة» رب «منتو» اإلله لبيت الحنطة من اليوم هذا يف وصل (٨)
اليوم الفيضان، فصل من الرابع الشهر يف ذلك وقبل حقائب. ثماني نخت» «ورسحات

حقيبة. ١٤ املجموع فيكون حقائب، ست عرش الثاني

الوثيقة يف ُفصلت قد الصفحة هذه من األوىل األسطر ثمانية أن يالحظ تعليق:
بذاتها، قائمة وحدة أنها عىل يدل مما كبري، بفضاء تليها التي األسطر ثمانية عن األصلية
حدث مثلما مًعا يُجمع لم الدينيتني املؤسستني من املتحصل أن نجد أخرى جهة من ولكن
ببعض؛ بعضها متصل األوىل الثمانية األسطر هذه أن عىل املتن ويدل الثانية، الصفحة يف
مدة إقامته خالل «تحتمس» الجبانة كاتب بها يقوم كان مالية مسائل إىل تشري ألنها
وعىل الجنوب. إىل قاربان ومعه العاصمة غادر أنه ييل فيما وسنرى «طيبة»، يف قصرية
رع» ماعت «ورس للملك التابع الخفيف واملحراب «منتو»، بيت من كل يكون أن بد ال ذلك
ضمن نعلم كما هو «منتو» ومعبد «طيبة»، يف الثالث) رعمسيس (أي «آمون» محبوب
مرعي» «قرنة يف عظام بعضكهنة مقابر وتوجد الشمال، أقىص يف «الكرنك» معبد أجزاء

«طيبة». من القريبة الجهة يف
فصل من الرابع الشهر عرشة، الثانية السنة (٩) الثالثة: الصفحة من الثاني الجزء
مع املدينة غربي من الجبانة كاتب «تحتمس» مغادرة عرش: الثامن اليوم الفيضان،

«قادعار». السماك وقارب «تحوتويش» البحار قارب
فصل من الرابع الشهر عرشة، الثانية السنة يف «إسنا» مدينة يف وصل (١٠)
حقيبة ٤٠٢ والبوابني، الجبانة كاتب «تحتمس» بوساطة العرشين اليوم يف الفيضان،

482



عرش الحادي رعمسيس

املعبد وكاتب «بورعا» املرشف النائب يد من و«نبو» «خنوم» ببيت (١١) حنطة من
(١٢) ذلك: وتفاصيل حقيبة. ٣٣٧ «إسنا» يف و«نبو» «خنوم» مخزن يف «بينحيس»
رضيبة من «ساحتنفر» املزارع «بورعا»: املرشف النائب يد من اليوم هذا يف وصل

حقيبة. ١٢٠ حصاده
آمون» «نخت واملزارع «بوتهأمون» املزارع يد ومن يده من أخرى ومرة (١٣)
حقيبة؛ ١٣ ٢

٤ أيديهم من أخرى وكرة حقيبة. ٦ ٢
٤ أيديهم من أخرى وكرة حقيبة؛ ٨٠

«تحوتوشبي». (١٤) البحار قارب يف وشحنت حقيبة. ٢٢٠ املجموع
قارب يف شحن «تحتمس». الكاتب بوساطة اليوم هذا يف أيديهم من تُسلم (١٥)

حقيبة. ١٢٣ ١
٤ املجموع حقيبة؛ ٢٤ ٢

٤ (و) حقيبة ٩٨ ٣
٨ «قادعار»: السماك

حقائب.64 ٦ ١
٤ لها مصاريف بمثابة أُعطي وقد حقيبة. ٣٤٣ ١

٤ املجموع (١٦)
«بينحيس» املعبد كاتب حساب عىل الباقي فيكون حقيبة. ٣٣٧ الفرعون لحساب ووضع

حقيبة. ٤٠٢ واملجموع حقيبة؛ ٦٥
الفيضان، فصل من الرابع الشهر عرشة، الثانية السنة يف تسلم (١) الرابعة: الصفحة
التي الحنطة من «بورعا»، الغربية املدينة عمدة بوساطة والعرشين الرابع اليوم يف

والبوابان. الجبانة كاتب «تحتمس» أحرضها
٣٣٧ «إسنا»: بلدة من «قادعار» السماك وقارب «تحوتوشبي» البحار قارب يف (٢)
١١٠ ١

٤ «قادعار» السماك حنطة من (٣) للعمدة ووردت وصلت ذلك: تفصيل حقيبة.
حقيبة. ١١١ ١

٤ املجموع واحدة. حقيبة «إتنفر» السماك جرايات بمثابة وأُعطي حقيبة.
١
٢ «نسأمنؤبي» (٤) وربع حقيبة «خنموىس» البواب العجز: تفاصيل حقيبتان. العجز

حقيبة. ١
٤ «قادعار» حقيبة، ١

و٨
«تحوتوشبي» القارب رئيس قمح من املدينة غربي لعمدة ووردت وصلت (٥)
٢٢٥ املجموع فيكون حقيبة. ٢٠ القارب رئيس مصاريف بمثابة أعطي حقيبة. ٢٠٣ ٣

٤

حقيبة.
أنه إىل باإلضافة تماًما واضًحا يعدُّ الذي الورقة من الجزء هذا يف يالحظ تعليق:
ا حقٍّ جلية. رسقة عن ينم الحساب يف واضح تالعب حدث قد أنه فيها، الفقرات أهم من

فيه. ُشحنت الذي القارب مصاريف أي 64
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حيث من عليها غبار ال «طيبة» إىل القوارب وصول حتى أعطيت التي التفسريات إن
«خنوم» لإلله «إسنا» معبد أن (١١ ،١٠ (األسطر الثالثة الصفحة يف نجد ولكن األرقام.
يف ٣٣٧ منها ورد حقيبة ٤٠٢ قدرها رضيبة عليهما فرض قد «نبو» اإللهة وزوجه
أن عليه وبقي «بينحيس» املعبد كاتب عىل دفعه مقرًرا كان الذي الجزء وهو الحال،
أن عليه كان «بورعا» املرشف النائب أن األمر وحقيقة مؤخًرا. تدفع حقيبة ٦٥ يدفع
إىل فعًال شحنت قد الكمية وهذه بذلك، امللزمني الثالثة املزارعني من حقيبة ٣٤٣ ١

٤ ينتزع
ينقصها أن فألجل الكمية، هذه يف يتالعب «تحتمس» بدأ ثم ومن القاربني، يف «طيبة»
٣٤٣ ١

٤ الكمية من شحن وقد مصاريف. بمثابة حقيبة ٦ ١
٤ منها طرح حقيبة ٣٣٧ إىل

الشحنتان وصلت وملا «قادعار»، قارب عىل ١٢٣ ١
و٤ «تحتمس» قارب عىل ٢٢٠ حقيبة:

الشحنتني هاتني لتسليم حسابه يعمل أن الرضوري من أنه «تحتمس» وجد «طيبة» إىل
بدأ وبذلك قبل. من فعًال طرحها التي حقيبة ٦ ١

٤ كمية كلية نيس أنه إال منقوصتني، غري
أنه فاعرتف أوًال، «قادعار» قارب شحنة فتناول كاآلتي، حقيبة ٣٤٣ ١

٤ ال كمية يف يترصف
أعطيت حقيبة ذلك إىل أضاف ثم «بورعا»، املدينة لعمدة هو قاربه من حقيبة ١١٠ ١

٤ سلم
حقيبة. ١١١ ١

٤ إال يبلغ ال ذلك مجموع ولكن «إتنفر»، اسمه آخر سماًكا جرايات بمثابة
«قادعار» سفينة يف ما حساب من عليه الباقي أن بظنه غلطة «تحتمس» ارتكب ذلك وبعد
بد ال كان ذلك وعىل ،١٢٣ ١

٤ هي «قادعار» سفينة حمولة أن حني يف ليورِّدهما، حقيبتان
هو عليه الباقي إن وقال: ذلك عنه غاب قد أنه غري حقيبة، ١٢ عن حسابه يقدم أن له
١
٨ ، ١٤ أعطى إنه قال: ذلك وبعد حقيبة، ١ ١

٤ «خنموىس» البواب أعطى إنه فقال: حقيبتان.
لم الفقري السماك أن حني يف الجبانة كاتب بوصفه زميله الكاتب «نسأمنؤبي» إىل حقيبة
نجد ولكن حقيبتني، إىل تقريبًا تصل فإنها األرقام هذه جمعت فإذا حقيبة، ١

٤ إال يتسلم
قراءة يف وغالط قبل من حسبت قد كمية ترك أنه نعلم إذ بيانه، يف غش قد «تحتمس» أن

األصل. عن حقائب ينقصعرش عدد
السابقة، من أنبل بطريقة فيها ترصف فإنه «تحوتوشبي»، قارب حمولة يف أما
القارب رئيس حقيبة ٢٠ أعطى إنه قال: ثم العمدة، إىل حقيبة ٢٠٣ ٣

٤ سلم أنه فذكر
قارب أن أخربنا أنه حني يف حقيبة، ٢٢٥ = ٢٠ + ٢٠٣ ٣

٤ جمع وأخريًا مصاريف، بمثابة
«تحتمس» ارتكبها التي االختالسات وهذه فقط. حقيبة ٢٢٠ حمولته كانت «تحوتوشبي»
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يرتكبونها، كانوا التي االختالسات وكيفية الكتاب حيل عن صورة أمامنا وتضع مسلية،
الصمت. يفضلون كانوا ولكنهم ذلك، يعلم كان حوله من بعض أن الجائز ومن

الشتاء، فصل من الرابع الشهر عرشة، الثانية السنة يف تسلم (٦) الرابعة: الصفحة بقية
الجبانة كاتب «تحتمس» بوساطة الحسابات كاتب «نسأمنؤبي» يد من الخامس اليوم
حقيبة، ٢ ١

٤ وشعريًا حقيبة، ٨ ٢
٤ حنطة هابو): للقرص(مدينة التابع «تحتمس» والبواب

ذلك: تفاصيل
حقيبة؛ ١ ٢

٤ «بخال» املاشية كاوي حقائب؛ ٧ «تحوتمحب» املخزن رئيس (٧)
املجموع حقيبة؛ ٣

٤ «خنموىس» املزارع حقيبة، ١ ٢
٤ «مرعا» والراعي حقيبة؛ ٨ ٢

٤ املجموع
حقيبة. ١٠ ٣

٤ حنطة املجموع: حقيبة؛ ٢ ١
٤

(؟) الوزن بيت يف اليوم هذا يف تاوي» حنت «آمون ملغنية ووردت وصلت (٨)
حقيبة. ١٠ ١

٤ «تحتمس» الكاتب بوساطة (؟) «مايو» لبيت التابع
للقرص التابع «بينحيس» الراعي يد من «نبيمو» بلدة من اليوم هذا يف تسلم (٩)
(١٠) واحدة، حقيبة «نسآمون» الرشطة رئيس ومن حقائب، ٤ هابو) مدينة (معبد

حقيبة. ١ ٢
٤ محت» «بانخت والسماك حقيبة؛ ١ ٢

٤ «خاروي» السماك ومن
«نسآمون» الحسابات كاتب يد من (الرزيقات) «أميوترو» بلدة من تسلم (١١)
املجموع حقيبة. ١ ٢

٤ «بيخال» األجنبي ومن حقيبة؛ ١٢ «إيوني» األجنبي حرث من
حقيبة. ١٣ ٢

٤ حنطة
الصيف، فصل من األول الشهر عرشة، الثانية السنة يف تسلم (١) الخامسة: الصفحة
األجنبي حرث من «أميوترو» بلدة من أحرضت الحنطة من حقيبة ١٢ التاسع اليوم

«إيوني».
١٣ ٢

٤ الحنطة من املجموع «بيخال» األجنبي من حقيبة ١ ٢
٤ ذلك إىل يضاف (٢)

حقائب. ٤ «نيمو» بلدة من «باكمأمن» بن «بينحيس» والراعي حقيبة.
يف سلمت حقائب خمس املجموع واحدة، حقيبة «نسآمون» الرشطة ورئيس (٣)

الشونة. قمة عىل تاوي» «حنت «آمون» ملغنية اليوم هذا
حقائب. ٦ ٢

و٤ حقيبة ١٢ يفيض» «الحاصل املسمى األول املخزن يف وخزنت (٤)
حقيبة. ١٨ ٢

٤ القمح من الطاهرة» «األرض قمة عىل التي الخزن حجرة يف وأدخلت
نهايتها ويف خالية، مسافة تسبقها الفقرة هذه أن الورقة يف أوًال يالحظ تعليق:
أن ذلك لنا ويؤكد بنفسه، مستقل جزء أنها عىل داللة وذلك خالية، أخرى مسافة كذلك
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املتن ويدل هذا متعادالن. «طيبة» يف الشأن ألويل ورد وما الرضائب دافعي من حصل ما
تفصيل مع «لتحتمس» الرصاف يدفعه كان وشعري حنطة من الرضائب تحصيل أن عىل
جمعت التي الجهة تُذكر كانت وكذلك كل، من ُجبي وما الرضائب دافعي أسماء فيه يذكر
هذه عليهم توزع كانت الذين األفراد تذكر كانت أنه نلحظ وكذلك الرضائب. هذه منها

الحاجة. لوقت فيها تخزن كانت التي األماكن أو املحاصيل
مواقعها نعلم ال ولكنا «طيبة»، عن تبعد ال جهات أسماء بعض املتن يف جاء وقد

الفرتة. هذه يف القديمة مرص بجغرافية لجهلنا بالضبط
فصل من الرابع الشهر عرشة، الثانية السنة يف تسلم (٥) الخامسة: الصفحة بقية
من التي وهي الفرعون مخزن حنطة من البوابني يد من عرش الثالث اليوم الشتاء،

حقيبة. و٢٠ حقائب ٤ «نسآمون» «آمون». بيت حسابات كاتب حساب
حقيبة. ١٦ ١

٢ العجز فيكون ٥٥ ٣
٤ حنطة حقيبة ٧٢ من ورَّده الذي واملجموع (٦)

عرش الثالث اليوم الشتاء فصل من الرابع الشهر عرشة الثانية السنة يف تسلم (٧)
يف العجز وتفاصليها: حقيبة، ٢٠ «أري» األجنبي حنطة من «سحتنفر» الكاتب يد من
حساب من الذي الفرعون مخزن حب حقيبة ١٠ ١

٢ «أميوترو» سيد «سبك» بيت حبوب
حقائب. ٨ اآللهة ملك «آمون» لبيت التابع الحسابات كاتب «نسآمون»

حقيبة. ٣٠ املجموع حقيبة. ١ ٣
٤ زيادة «سبك» اإلله كاهن دفعه ما (٩)

املسمى «آمون» بيت حسابات كاتب يد من فضاء) (ثم … اليوم هذا يف تسلم (١٠)
… يد من الفرعون مخزن حنطة من «نسآمون»

وأعطى «نسآمون» املسمى «آمون» لبيت الحسابات كاتب يد من تسلم (١١)
… (؟) املجموع … حقائب ٣ «موت» كاهن

أنه غري الوثيقة، كل خاتمة أنه ا جدٍّ يحتمل الورقة وجه من األخري الجزء هذا تعليق:
ويدل نهايتها. يف تهشيم من الورقة يف حدث ما جراء من معامله طمست قد أسف بكل
«نسآمون». الحسابات كاتب هو رضائب من فيه ورد عما املسئول أن عىل فيه جاء ما كل
الحنطة من حقيبة ٧٣ يجبي أن عليه كان أنه والسادس الخامس السطرين من ونستنبط
«خاتو» أرض من يجمعها أن بد ال كان أنه عىل األحوال شواهد وتدل للفرعون، مستحقة

الفرعونية.
من حقيبة ٢٠ ذلك يف بما حقيبة ٥٥ ٣

٨ ورد قد «نسآمون» أن الفقرة هذه من ونعلم
يظهر ولكن الشهر، من عرش والثالث عرش، الثاني اليوم يف سلمت الشعري من و٤ الحنطة
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حقيبة ٣١ ٣
٤ = ٢٤ − ٥٥ ٣

٤ التالية املسألة حل معرفة إىل نصل أن املستحيل من أنه أمامنا
الصفحة ففي طريقه. عن تسلمت قد بأنها سبق فيما الورقة سجلتها التي املقادير يف
معبد من رضائب كانت هذه ولكن حقائب، ست هناك كان أنه نجد (٢ ،١ (سطر الثالثة

«خاتو». أرض برضائب لها عالقة ال أنها ويجوز «منتو»،
وردت، بأنها (٤ ،٣ (سطر الخامسة الصفحة يف ذكرها جاء التي حقيبة ١٨ ٢

٤ أما
طريق عن جاءت أنها رصاحة عنها ذكر إنه إذ «الرزيقات»، من وردت ١٣ ٣

٤ أن نعلم فإنا
يجب التي حقيبة ٧٢ ال من جزء هي حقيبة ١٨ ٢

٤ + ٦ أن فرضنا إذا وحتى «نسآمون».
وردت. قد أنها ذكر التي وهي ٣١ ٣

٤ ال ٢٤ ٢
٤ هو مجموعها فإن يسلمها، أن

عرش، الثالث اليوم يف عجز بمثابة بقيت التي حقيبة ١٦ ١
٤ = ٥٥ ٢

٤ − ٧٢ عن أما
(راجع «سحتنفر» الكاهن يد عىل «الرزيقات» من وردت قد حقائب ٨ أن الجائز من فإنه
٨ ١

٤ ال أن املحتمل ومن أخرى. مصادر من مقدارين مع واحد وقت يف (٢ سطر ص٢
النهاية. يف الورقة من املهشمني الجزأين يف ذكرها جاء قد الباقية، حقيبة

منهما فواحد الفرعون، ملخزن أرسلت قد كانت التي الحقائب من املقدارين عن أما
كاهن من حقيبة ١ ٢

٤ الثاني واملقدار «سبك»، معبد عىل مما دفع قد يكن لم حقيبة ١٠ ٢
٤

سطر ص٢ (راجع الورقة يف ذكره جاء الذي «باحني»، يظن ما عىل وهو «سبك»، اإلله
ونصف والحقيبة الفرعون. ملك «خاتو» أرض رضائب عن مسئوًال كان الذي وهو (٣ ،٢
أن يجب كان عما زيادة أنها ويحتمل زيادة، إنها عنها: قيل اآلن دفعها التي الحقيبة
موظًفا أن نجد حيث (A. Z. L, 51-2) «بلجاي» لوحة يف جاء بما يذكرنا وهذا يدفعه.
هذا لنا ذكرها التي األعداد ونجد بسخاء، عليه مما أكثر رضائب دفع بأنه يفخر كبريًا
رضائب من عليه ما ضعفي دفع بأنه ادَّعى قد الحصن قائد أن تقرأ إذ مدهشة املوظف
فدان ٥٢٠٠ محصول يساوي ما أي بوشل، ١٤٠٠٠٠ دفع إنه أي حقيبة ٧٠٠٠٠ وقدره

إنجليزي.
وجهها كتب الذي «تحتمس»، هو كذلك كاتبه أن فيظهر الورقة ظهر أما الورقة: ظهر
الرابعة السنة يف كالسابقة الحنطة من دفعات توريد لنا د يعدِّ وهو أكرب، بخط ولكن

جديد. من فيه وليس السابق، املتن عن واحدة ميضسنة بعد أي عرشة،
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أخرى آثار (5)

كانت عهده يف إذ كثرية، فليست إليه تنسب أو اسمه عليها وجد التي األخرى اآلثار أما
عليها وجد التي واآلثار بعد، سنرى كما حريحور» «آلمون األكرب للكاهن العليا الكلمة

هي: عرصه من أو اسمه

.(plyete. Pap. turin, 86 (راجع اسمه عليها كتب مغتصبة عمد منف: (١)
وهي: «أبيس» عجول خمسة مدافن الفرعون هذا عهد إىل وينسب الرسابيوم: (٢)
صغرية. تماثيل الخامس مع وجد وقد والتاسع؛ والثامن، والسابع، والسادس، الخامس،
موضوع معالجة أن له يؤسف ومما (mariette. Serapeum p1.22 (9–11) (راجع
.(mariette. Serapeum, texte pp. 149–52 (راجع عناية إىل تحتاج تزال ال الرسابيوم

املدفونة العرابة

لإلله بناس» «تامر قدَّمتها التي القربات، عليها سجل لوحة عىل املدفونة العرابة يف وُعثر
«نرتخع». البنها الوالدة إله «أوزير»

املدفونة بالعرابة السلطان كوم ويف

عليها ليس مومية جسم عىل عرش» الحادي «لرعمسيس قرطنيضخمني عىل «مريت» عثر
للحمرة املائل الورنيش من بطبقة املغطى الذهب من صيغ منهما قرط وكل نقوش،
… بكرة بحلق حيل محيطه ويف الشمس، قرص منها كل عىل أصالل بخمسة وُمحىل
من صغرية دروع عىل تحتوي للصدر حيل بقايا املومية نفس عىل وجد وكذلك إلخ.
«سخمت» لآللهة الرمزية الرءوس فيها وجد فقد الدقة، يف غاية بحلية مشغولة الذهب
املكرب املنظار إىل فحصها يف الرءوس وهذه نفسه، و«رع» رع» بن و«أنحور و«حتحور»

.(maspero, guide 435 & 436 (راجع
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خنسو» «معبد الكرنك

«رعمسيس عهد يف البالد حكومة يف الهام الدور يلعب كان «حريحور» أن من الرغم عىل
اإلهداءات يف ذلك يالحظ كما األخري، باسم كانت الرسمية النقوش فإن عرش»، الحادي
يتمتع عرش» الحادي «رعمسيس وكان «خنسو»، معبد يف العمد قاعة خارجات عىل التي
القاعة يف العمد قواعد عىل التي النقوش أن أخرى جهة من نرى حني عىل السلطة، بكل
هذه عن وسنتحدث نفسه، للفرعون صغرية ضئيلة إشارة عىل إال تحتوي ال الصغرى

بعد. فيما املناظر
«رعمسيس (األلقاب) حور يعيش هي: العقد خارجة عىل نقشت التي واإلهداءات
التي الجميلة الراحة — طيبة يف «خنسو» لوالده أثر بمثابة صنعه لقد عرش»، الحادي

له. عرش» الحادي «رعمسيس عملها
الصغرية: للعمد املقابلة الجهة األوسطيف املمر اليمنيمن صغريعىل عىلعقد
بمثابة معبده وباني «طيبة»، سيد «خنسو» والده بيت يف اآلثار صانع الطيب اإلله يعيش

… زائًدا الجميل الرميل بالحجر خالد عمل
(ألقاب) «حور» «يعيش اليمني: عىل الصغرية العمد عىل الذي العقد عىل
الراحة — طيبة يف «خنسو» لوالده أثر بمثابة عمله لقد عرش»، الحادي «رعمسيس
الجميل الرميل الحجر من األوىل» للمرة التيجان «البس املسماة) (القاعة له مقيًما الجميلة»
الحادي رعمسيس «رع ابن له عمله الذي وهو األبد، إىل املبنى جميل فاخًرا معبده جاعًال

عرش».
بيت يف اآلثار العظيم الجبار امللك عرش» الحادي «رعمسيس إلخ … «حور» يعيش
خالد، ممتاز عمل بمثابة األوىل للمرة املصنوع بيته له مقيًما طيبة سيد «خنسو» والده
عرش» الحادي رعمسيس «رع، ابن له عملها التي آلثاره قلوبهم منرشحة العظام واآللهة
يف ينفذ مرشوعه ومن املعجزات، والكثري اآلثار ومقيم اإلحسان صانع الطيب اإلله يعيش
التي وهي العظيمة، امللك بآثار طيبة أضاء ولقد جداره، جنوبي «بتاح» والده مثل الحال

«خنسو».65 محبوب عرش» الحادي «رعمسيس عملها

.Brugsch, Recueil de Monuments, 59, 3 & Br. A. R. IV § 601–3 راجع: 65
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الكرنك

الجدار عىل لوحة عرش» الحادي «رعمسيس نقش الثالث» «أمنحتب امللك معبد ويف
كل يف الفرعون هذا فيها ُمثِّل قسمني مقسمة اللوحة وهذه الرشقية، الجهة من الخارجي
تهبه التي وهي «طيبة»، يف القاطنة «آمون» زوج «رع» ابنة «ماعت» لإللهة يتعبد منهما
كلها. والعافية كلها والصحة الحياة كتب: اليمني وعىل «رع»، مثل كثرية ثالثينية أعياًدا
وقد بكثري، منه طوًال أقل شخصية الجانبني كال من يتبعه كان الفرعون أن ويالحظ
«وننفر» والوزير املدينة حاكم يقدِّمها «ماعت» لإللهة صالة يشمالن متنان فوقه نقش

66… املدينة حاكم إن املرحوم.
الفرعون.67 هذا اسم عليهما كتب الجلد من قطعتان توجد «باريس» متحف ويف

عرش»68 الحادي «رعمسيس الفرعون مومية

«نسخنسو» األمرية توابيت أحد يف وضعت قد كانت الفرعون هذا مومية أن «مسربو» ويظن
املغنية لهذه التابوت هذا أن األمر بادئ يف يظن كان وقد «آمون»، اإلله مغنيات كبرية
أنه وجد التابوت محتويات ُفحصت عندما ولكن االسم، بهذا املسمى أقاربها ألحد أو
أزهار، إكليل رأسه عىل ويلبس الصنع، جميل كتان يف ملفوف إنسان عظام عىل يحتوي
وجدت املومية وهذه عرش»، الحادي «رعمسيس اسم مخترص أنه يظن نقش صدره وعىل

البحري. الدير خبيئة أودعت التي املوميات بني الحال بطبيعة

عرش»69 الحادي «رعمسيس قرب

التأكيد؛ وجه عىل يتم لم أنه غري الصخر، جوف يف بعيدة مسافة إىل الفرعون هذا قرب حفر
الدفن حجرة وكذلك بعد، يتم لم الدفن حجرة إىل تؤدي التي القاعة عمود أن وجد فقد

.Rec. Trav. 13, pp. 172-3 راجع: 66

.Pierret. Louvre Catalogue Saile. Hist. p. 109 راجع: 67

.Maspero, Les Momies Royales de Dier el Bahri 567-8 راجع: 68

.L. D. III Pl. 239 a; L. D. Texte III p. 197 راجع: 69
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من يزين ولم التابوت، فيها ليوضع حفرة فيها حفر وقد جهات، ثالث من حفرها يتم لم
فيشاهد الصخر. عىل املالط من طبقة عىل الزينة عملت وقد املدخل، إال بالنقوش القرب
يف الباب جانبي كال عىل يظهر ثم الصولجان، يده ويف اليمني عىل واقًفا منظر يف امللك
يف النظر يلفت ومما الغرب. إلهة وخلفه كباش، رءوس أربعة له إله يمينه وعىل محراب،
يف يكن لم ذلك ومع سنة، وعرشين سبع حوايل البالد حكم قد صاحبه أن القرب هذا أمر
قربه بمقر االعتناء همه أوَّل كان ملك كل أن سيما وال بالنقوش، جدرانه يزين أن مقدوره
يف األمن واختالل البالط، فقر هو الغريبة الظاهرة هذه يف السبب يكون وقد وتشييده،

دفنهم. مكان عن الفراعنة وبُعد «طيبة»، منطقة
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أدت التي واألحداث «حرحيور»
عرشامللك توليته إىل

بالكرنك «آمون» معبد كهانة رياسة توىل الذي — «حريحور» بأن سائًدا االعتقاد ظل لقد
مدة بالتوارث الوظيفة هذه أفرادها توىل التي نخت» «رعمسيس أرسة إىل ينسب كان —
مًعا واإلِدارية الدينية الناحية من البالد يف األمور زمام عىل خاللها يف واستولوا طويلة،

االعتقاد. هذا تثبت معلومات بأية تمدنا ال التاريخية الوثائق أن عىل عظيمة، بدرجة
«آمون» معبد رياسة من نخت» «رعمسيس بن «أمنحتب» اختفاء بعد أنه نعلم ا حقٍّ
اسم نعرف ال كما له نسبته نعرف ال ولكنا «حريحور»، الكريس هذا عىل بعده ظهر
ولذلك هذا؛ إىل يشري ما العهد بهذا الخاصة اآلثار عىل قط يرد لم إذ أمه اسم وال والده
عن الرشق1 وأمم مرص عن وضعه الذي تاريخه يف «مسربو» تحدث ملاذا اإلنسان يتساءل
«رعمسيس ووالده «أمنحتب» األكرب الكاهن إىل بذلك مشريًا جده وعن «حريحور»، والد
أنه إىل باإلضافة هذا «أمنحتب»، األكرب الكاهن ابن كان أنه يثبت ما لدينا وليس نخت»،
رزق وأنه «إزيس»، امللكية األمري من ج تزوَّ قد «أمنحتب» أن عىل يربهن ما لدينا ليس
ذلك إىل أرشنا كما السادس» «رعمسيس نسل من األخري يكون وبذلك «حريحور» منها
أساسه. من خاطئًا يعدُّ الزعم هذا فإن ذلك وعىل السادس») «رعمسيس (راجع قبل من
لقب أن نعرف ولكن «نزميت»، تدعى والدته أن يزعموا أن املؤرخني بعض أراد وكذلك

.Maspero, Histoire II. p. 563 راجع: 1
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من يربهن «خنسو» معبد نقوش أحد يف األمرية هذه تحمله كانت الذي امللكية» «الزوجة
— ملًكا بعد فيما أصبح الذي — «حريحور» زوجة أنها عىل التباس2 دون الكالم سياق
بوصفها ذلك جاء فإنما امللكية، األم بعد فيما جاءت وثائق يف تسمى كانت وإذا والدته. ال
امرأتني بني يميز أن «فرشنسكي» األثري أراد وقد منه. أنجبتهم الذين األطفال والدة
وثائق لدينا ليس أنه غري زوجه، والثانية «حريحور» أم تكون إحداهما «نزميت»، باسم
الرعامسة ملوك بأرسة عالقة أية لها ليس هذه «نزميت» أن والواقع الزعم.3 هذا توضح
بالبنت تلقب بردية أو نقش أي يف نجدها ال ألننا وذلك زوجها؛ مع تنحرص عالقتها وكل
كثريات كمثل ذلك يف مثلها «آمون»، اإلله حظيات رئيسة وظيفة تشغل كانت وقد امللكية،
يظهر ذلك كل ومن عرشة، والتاسعة عرشة الثامنة األرستني مللوك األول الكهنة زوجات من
أمرية من بزواجه وال وحسبه، بنسبه ال البالد، عرش يف حق له يكن لم «حريحور» أن لنا
الخارجة واألحداث الشخصية مطامحه إىل يرجع ذلك إن بل الحق، هذا له تخول ملكية
رياسة وإن الكنانة، أرض تاريخ من الفرتة تلك يف البالد يف حدثت التي املألوف، حد عن
يعدُّ كان العرش اعتالءه إن الواقع يف بل ملطامحه، مكمًال عارًضا شيئًا إال تكن لم الكهانة
ذلك سنبني كما نخت» «رعمسيس أرسة وبخاصة الكرنك، معبد يف الدين لرجال هزيمة

بعد. فيما
القائد لقب يحمل كان وأنه الجيش، رجال من كان أنه عىل «حريحور» ألقاب وتدل
الكاهن لقب يحمل كان بأنه العلم مع هذا بعد، سنرى كما األجانب طوائف ورئيس األعىل
املؤسسني كمثل مثله كان «حريحور» أن عىل تدل األحوال كل فإن ولذلك «آلمون»؛ األكرب
من األصل يف كان ولكنه كاهن، لقب يحمل كان الذي «آي» كالقائد جديدة ألرس اآلخرين
فإن ذلك وعىل ج٥) القديمة مرص (راجع قبل من ذلك ذكرنا كما العظام، الجيش رجال
تلك يف مرص يف قامت التي الثورة وليد كان «حريحور» أن عىل تدل مرص يف األحوال كل
األمور مقاليد هو بتوليه األمر وانتهى النظام إليها فأعاد البالد، تاريخ من املضطربة الفرتة
عنه تحدثنا الذي هو االنقالب وهذا جديدة، ألرسة ومؤسًسا لها فرعونًا وأصبح البالد، يف
األستاذ تناول وقد عرش»). الحادي «رعمسيس (راجع النهضة» «عرص وهو سبق فيما
النهضة، عرص حول يدور ممتع مقال يف امللك عرش «حريحور» اعتالء موضوع «كيس»

.Maspero, Momies Royales p. 650 راجع: 2

.Gauthier. L. R. III p. 236 راجع: 3
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وقد النهضة. عرص يسمى بعهد أُرِّخت قد املعارصة الربدي أوراق بعض أن يف ويتلخص
عىل البحوث دلت ولكن التاسع»، «رعمسيس حكم يف يجعلوه أن املؤرخني بعض أراد
لدينا وكذلك عرش»). الحادي («رعمسيس قبل من ذلك رشحنا كما خاطئ رأي ذلك أن
وهي الذكر السالفة «ونآمون» ورقة تاريخ وهي حقيقتها، إظهار من بد ال أخرى نقطة
حكم من الخامسة السنة يف كانت «سوريا» يف هذا «ونآمون» رحلة أن فيها جاء التي
كان مرص أن «ونآمون» وضعه الذي التقرير يف ويالحظ التأكيد. وجه عىل يعني لم ملك
و«سمندس» «طيبة» مقره كان الذي «حريحور»، بني قسمني مقسمة أنها املفروض من
عهد من كاَن الخامسة السنة تاريَخ بأن اعرتفنا إذا ولكن «تانيس». مقره كان الذي
من األوىل السنني منذ حدث قد كان التقسيم أن ذلك معنى فإن عرش» الحادي «رعمسيس
يمكننا املعضلة هذه لحل ولكن املؤكدة. الحقائق يتعارضمع ما وهذا الفرعون، هذا عهد
مقابر يف محفوظة األيام لنا أبقتها التي الربدي أوراق يف حقائق من جاء ما نستعمل أن
فقد «طيبة». يف تضعضعت قد الرئيسية السلطة كانت حد أي إىل نعلم فنحن «طيبة»،
الكاهن «أمنحتب» عهد يف حدثت قد وكانت أشهر تسعة مكثت هناك اضطرابات قامت
فيه حدث بما امتاز قد العهد وهذا الفرتة، هذه يف األجانب تدخل رأينا وقد «آلمون»، األكرب
تعدَّى وقد الدين، رجال من موظفني عىل والقبض الحرائق وإشعال للمعابد تخريب من

«هابو». مدينة حصون تخريب إىل ذلك
اإلله لضياع التابعة املعابد بني معلنة حربًا يعدُّ كان العهد هذا فإن وباالختصار
الحادي «رعمسيس (راجع «رشني» أدىل وقد األجانب، طوائف وبني «طيبة» يف «آمون»
ملوك آخر عهد يف إال يكون أن يمكن ال النهضة عرص أن تؤكد قوية برباهني عرش»)
الحادي «رعمسيس حكم من عرشة التاسعة السنة وأن العرشين، األرسة يف الرعامسة
هذا النهضة عرص فإن ذلك ومع الجديدة، النهضة عهد من األوىل السنة تقابل عرش»
أخرى جهة من ولكن عرش». الحادي «رعمسيس حكم من األخرية السنني إال يمثل ال
و«رعمسيس التاسع» «رعمسيس عهد يف فعًال حدثت قد كانت األجانب هجمات أن نعرف
إرضاب عن تتحدث الجبانة يوميات أن ذكرنا وقد مكانه. يف ذلك رشحنا كما العارش»،
«املشوش» قبيلة من رجال بها قام بغارة الوزير أخرب وكذلك األجانب، بسبب العمال
وكان «طيبة»، جنوبي الواقعة الجبلني» «قلعة من قامت الهجمات إحدى وأن اللوبية،
حتى القتال قاد الذي «بانحيس»، األعىل القائد «كوش» صاحب امللك ابن هو مناهضهم
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من عرشة السابعة املقاطعة عاصمة «حاراداي» بلدة مخربًا مرص من الشمايل الجزء
حاربت وقد البحري، الوجه وزير نفوذ دائرة ضمن وكانت الوسطى، مرص مقاطعات
املتزايدة، اللوبية األرسات قوات ضد «بانحيس» قيادة تحت التي والطيبية النوبية الفرق
مرصوريفها. العالقاتبنيصعيد قطع هدد مما «هراكليوبوليس»، يف معسكرة كانت التي
«رعمسيس عهد يف «طيبة» جبانة عمال بني القحط بسبب إرضاب حدث الوقت نفس ويف
املرتزقة الجنود وعصيان املقابر نهب وقع عرش»، الحادي «رعمسيس عهد ويف العارش»،
الكاهن «أمنحتب» مقدور يف يكن لم التي الحالة ارتباك يف زاد مما املعابد، هاجموا الذين
السنة خالل يف أشهر تسعة االضطرابات مكثت وقد عليها. يسيطر أن «آلمون» األكرب
«آلمون» األكرب الكاهن كريس عىل يجلس يزال ال «أمنحتب» وكان النهضة، عهد من األوىل
… عرش») الحادي «رعمسيس الصدد هذا يف «مونتيه» رأي من لخصناه بما ذلك (أقرن

إلخ.
«أمنحتب» من بدًال األمور مقاليد «حريحور» توىل عندما نصابه إىل النظام عاد ولكن
أن عرش» الحادي «رعمسيس الفرعون حكم من عرشة السابعة السنة بعد نجد إذ
امللك ابن أعمال فتقلد «بانحيس» بها قام التي األعمال تنفيذ يتابع أخذ «حريحور»،
كبار هيئة وغري الوزارة تقلد كما «طيبة»، يف األعىل القائد وظيفة وتقلد «كوش»، صاحب

العليا. اِإلداريني املوظفني
األمور زمام عىل يقبض كان الذي — «سمندس» بأن االعرتاف من بد ال كان ولكن
يف الوزارة مقاليد أعطى قد األخري وكان السلطان، يف «لحريحور» مساٍو — «تانيس» يف
السلطان لنفسه وأبقى نخت»، رع «نماعت إىل النهضة عهد من والخامسة الرابعة السنة
عىل خلع امللك عرش توىل عندما بقليل ذلك وبعد للجيش، العليا والقيادة النوبة، بالد عىل

الحربية. وظائفه «بيعنخي» ابنه
بتوليه فإنه النظر، وبعد الدهاء من كبري جانب عىل كان «حريحور» أن ويالحظ
و«تانيس» «منف» كهنة أمام «طيبة» يف وقوته سلطانه حافظعىل قد «آمون» كهانة رياسة
دورها. تلعب بقيت قد «حريحور» أسسها التي «آلمون» الدينية الحكومة أن درجة إىل
وسيد اآللهة رئيس «حريحور» دبره الذي السيايس االنقالب بهذا «آمون» أصبح وقد
اإلمرباطورية تقلبات عن بعيدة امتيازات له إلًها أصبح كما الكرنك، يف األرضني عرش
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وبني بينه تقوم حروب بسبب وظيفته أبًدا كلية يفقد لن فإنه وبذلك «طيبة»، ومدينة
«كيس».4 األستاذ كتبه الذي املمتع للمقال موجز هذا القدامى. املحليني اآللهة

معبد جدران عىل لنا تركها التي النقوش، يف عنه جاء ما نذكر أن اآلن وسنحاول
فيها جاء ما يتفق حد أي إىل نرى حتى آثاره من غريه وعىل خاص، بوجه «خنسو»
الحادي «رعمسيس حكم من األوىل السنوات منذ ذكرنا فكما «كيس»، األستاذ نظرية مع
عىل يقبض والوزير األكرب الكاهن بوصفه «حريحور» كان (١١٣٠–١١٠٠ق.م) عرش»

البالد. يف اإلدارية السلطة كل ويدير الروحية السلطة كل

«حريحور» تمثال (1)

تركها التي العدة، النقوش من نقش أي يف وزير لقب يحمل لم «حريحور» أن ويالحظ
«رعمسيس باسم مختلًطا سنرى كما اسمه نجد حيث «خنسو»، معبد جدران عىل لنا
يف العظيم الرجل هذا يحملها التي األلقاب ضمن اللقب هذا نجد ولكن عرش»، الحادي
امللك تابوت عىل السادس» «رعمسيس عهد من السادسة السنة يف دون الذي املحرض،

أصلحه.5 قد كان الذي األول» «سيتي
مثِّل وقد الكرنك،6 خبيئة يف عليه عثر الذي تمثاله عىل كذلك الوزارة لقب ذكر وقد
القرفصاء. قاعًدا «آمون» لإلله األول الكهنة من أسالفه من الكثري غرار عىل «حريحور»
بردية عىل يدون كاتب هيئة يف أي: و«أمنحتب» نخت» «رعمسيس منهم بالذكر ونخص
جاء وقد بالنقوش، ُغطيتا قد التمثال وقاعدة الربدية أن ويالحظ حجره. عىل منشورة

عليها:
الذي «آمون»، اآللهة سيد حظوة شهادة بمثابة أُعطيت (١) الربدي: إضمامة عىل
يبقى وأن لروحه، مفيد ألني معبده؛ يف تمتد حياتي يجعل ليته (٢) األرضني أصل كان
الكاهن األمري روح ألجل (٥) االحتفال يف يخرج كان عندما يحييه وأن أمامه. تمثايل (٤)

Herman Kees. Herihor Und die Aufrichtung des Thebanischen Gottestaates. راجع: 4

Nachrichten Von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen Ph. Hist. Kl. Fach-
.gruppe 1, Altertum-Wissenschaft Neu Folge Band II Nr I Gottingen (1936) 80 20 ff

.Br. A. R. IV § 591; Daressy. Cat. Gen. Nr. 61019 راجع: 5

.Legrain, Cat. Gen. Nr. 42190 راجع: 6
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وقائد «كوش»، صاحب امللك ابن (٧) والوزير املدينة عمدة اآللهة، ملك «آلمون» األول
قاعدة حول ونقش (حريحور). «آمون» لسيده األرضني ومهدِّئ والشمال، الجنوب جنود
كل يف العظيم والرشيف والسمري األرضني، رأس عىل الذي «األمري طويل: سطر يف التمثال
الخاصة (القضائية) لألمور قاضيًا بوصفه واملصغي بالعدالة، البصري والوزير األرض،
وهو «آمون»، معبد يف املفيدة األشياء يعمل والذي الجنوب، أهل ورئيس الجنوب، بأهل
«إن يقول: «حريحور»» اآللهة ملك «آلمون» األول الكاهن األرضقاطبة، كل له تعمل الذي
سطوة تحت سيقع فإنه سنني، عدة بعد (حتى) مكانه عن التمثال هذا سيقيص فرد أي
وعطًشا.» جوًعا وسيموت أرضمرص، يف بعد يوجد لن واسمه و«خنسو» و«موت» «آمون»

«حريحور». األكرب الكاهن تمثال :1 شكل

ألقاب من كان والعمدة الوزير لقب من كالٍّ أن إذن نعلم التمثال هذا نقوش ومن
يقوم كان الكيفية بهذه أنه املحتمل ومن «حريحور». املستقبل وملك األكرب الكاهن هذا
ألننا السفىل؛ ومرص العليا مرص من كل يف اسميٍّا األقل عىل أو البالد، يف اإلداري بالحكم
والشمال،7 الجنوب مدير «خنسو» معبد يف العمد قاعة جدران عىل لقب قد أنه سنرى

.L. D. III Pl. 222 f; & Pl. 248 e راجع: 7
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رشقي عىل السطور املهشم الطويل املتن يف جاء ملا إثباتًا التمثال هذا متون يف نجد وكذلك
امللك ابن يلقب كان «حريحور» أن وهو املعبد، لنفس العمد بقاعة الردهة يربط الذي الباب
ينسب األخرية الوظيفة لهذه أن يف نزاع وال الجنوبية. البالد ورئيس «كوش»، صاحب
اإلله أن نعرف طويل عهد ومنذ عليه، يسيطر كان الذي الجنوب أهل قايضدعاوى لقب
وهذه آمون». «ذهب ببالد املعروفة وهي النوبة بالد عىل استوىل قد «آمون» الكبري الطيبي
اإلداريني، املوظفني هيئة ضمن للفرعون نائب يحكمها اللحظة هذه حتى كانت البالد
«حريحور» تقلد عندما أنه نشاهد ولكن تماًما. بالكرنك «آمون» كهنة عن بعيدة وكانت
األعىل والقائد «آلمون»، األول الكاهن ألقابه: إىل باإلضافة «كوش» صاحب امللك ابن لقب
وبذلك النيل، أعايل بالد عىل سلطانه أمد قد لألرضني اإلداري والحاكم والوزير، للجيش،

العليا. السلطة نحو ثابتة خطوة تقدم
قط، يذكر لم عرش» الحادي «رعمسيس أن كذلك التمثال هذا نقوش يف يالحظ ومما
يف نراها التي امليزة هي وهذه للفرعون؛ إشارة كل قصد عن تجنب قد «حريحور» وأن
«آمون». اإلله من حظوة نال بل الفرعون، من حظوة كالعادة ينل لم إذ التمثال، ها نقوش
تنخر كانت التي الثورة من (طبًعا األرضني أ هدَّ قد أخرى جهة من «حريحور» كان وإذا
بأن يحكم أن اإلنسان يمكن ذلك من للفرعون. ال «آمون» لإلله كان ذلك فإن عظامها) يف
الحادي «رعمسيس الفرعون حكم من عرشة السابعة السنة بعد له عمل قد التمثال هذا
يف دور بأي يقوم يكن لم الفرعون وأن اللقب، هذا يحمل «بانحيس» وقتئذ وكان عرش»،
الجسور. القرص سيد إلدارته كلية وأخضع «حريحور»، تجاهله قد كان إذ البالد، حكومة

بالكرنك: «خنسو» معبد جدران عىل التي النقوش (2)
(Lefebvre. Hist. des Grands Pretres d’Amon, p. 273 (راجع

ووظائفه «حريحور»، ألقاب نجد بالكرنك «خنسو» بمعبد العمد قاعة جدران وعىل
ومدير البحري، والوجه القبيل الوجه «مدير عدة: مرات بارزة بصورة أمامنا معروضة
طوائف ورئيس وريفها، مرص صعيد جنود وقائد جاللته، بآثار الخاصة األعمال

األجانب.»8

.Maspero, Momies Royales p. 671 راجع: 8
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كل يف العظيم والرشيف والسمري، األرضني، رأس عىل الذي «األمري الرتب: وكذلك
األرض.»

ولم الثالث». «رعمسيس الفرعون موت منذ بعد بناؤه تم قد «خنسو» معبد يكن ولم
ذكريات تحمل التي العمد قاعة أما له، املجاورة والحجرات املحراب إال منه أُنجز قد يكن
والفرعون «حريحور» من كل به قام مشرتًكا عمًال تعد فإنها «حريحور»، باسم عظيمة

عرش».9 الحادي «رعمسيس
القاعة، هذه مباني ترك قد الفرعون إن قلنا: إذا دقيًقا تعبريًا عربنا قد نكون أننا عىل
األربعة جدرانها عقود عىل مكان كل يف اسمه نجد الذي «لحريحور»، تزيينها األقل عىل أو
بدرجة بارًزا كذلك فيها اسمه كان وقد األسس. وعىل العمد وعىل نفسها، الجدران وعىل

يفوقه. يكن لم إن الفرعون اسم مضارًعا عظيمة
القائم أن غري قربان، وتقديم عبادة صور كالعادة تمثل الجدران تزين التي واملناظر
كان — حاالت ست يف — «حريحور» أن نجد إذ األحوال، كل يف الفرعون يكن لم بتقديمها
الباب يمني فعىل الشمايل، الجدار عىل مثلت التي تلك املناظر هذه وأهم الفرعون، محل يحل
صغريان، قاربان ويتبعه األمام يف «آمون» لإلله العظيم القارب نشاهد املحراب إىل املؤدي
ذلك عىل يدل كما البخور، عليها يطلق الذي هو «حريحور» العظيم الكاهن أن ويالحظ
فوق وتوضع الثالثة القوارب تقف الباب هذا يسار وعىل املنظر،10 فوق املنقوش املتن
الالزمة: الشعائر بأداء يقوم كذلك كان «حريحور» أن نجد وهنا بها، الخاصة قواعدها
السماء، ورب الكرنك، ورئيس األرضني، تيجان رب رع» «آلمون والقربان البخور تقديم
سعيدة وشيخوخة صلية، رؤية يف تنقيض طويلة حياة يمنح أن ألجل اآللهة كل وملك
العظيم والرشيف والسمري، القطرين، رأس عىل الذي األمري بوساطة «طيبة» مدينة يف
والشمال، الجنوب جنود وقائد اآللهة، ملك «آلمون» األول والكاهن قاطبة، األرض وكل
كان الرسمي الشكر فِإن ذلك كل من الرغم وعىل «حريحور». األجانب طوائف ورئيس
محبوبي يا جسدي، من الذي بني «يا عرش»: الحادي «رعمسيس للفرعون اإلله يوجهه

أثرك.»11 بسبب مبتهج رسور لفي قلبي إن بتاح»، ستبن رع ماعت «من

.Maspero, Ibid p. 651-652 راجع: 9

.Maspero Ibid p. 651 راجع: 10

.L. D. III 247 d; Maspero. Ibid, p. 651; Br. A. R. IV § 612 راجع: 11
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الرتكيب بنفس فريد بمنظر منها كل ُزيِّن قد العمد قاعة يف التي الثمانية والعمد
لنفسه أخذ قد «حريحور»، أن كذلك نالحظ وهنا الجدران. عىل التي املناظر به مثلت الذي
أن الصواب من فليس ولذلك الفرعون؛ عىل قارصة العادة يف كانت التي الدينية الوظائف
أمام يضحي «رعمسيس» أن بعضالكتب يف جاء كما املناظر هذه عىل نرى إننا هنا: نقول
األول العمودين عىل التي وهي — املناظر ثمانية من أربعة أن الواقع بل «طيبة»، ثالوث
يرى — الشمايل الصف من والرابع الثالث العمودين وعىل الجنوبي، الصف من والثالث
من قربانًا «طيبة» ثالوث من أكثر أو إلله يقدم امللك ال «حريحور»، األعظم الكاهن عليها
التي العمد، أربعة عىل املنقوشة اللوحة أسفل يف نجد ذلك عن وفضًال واألزهار. البخور
تحت عمل وهو: بأعماله إمضاء كأنه «حريحور» دوَّنه قد نقًشا األوسط املمرِّ سقف تحمل
عىل املروحة حامل الطيب لإلله العظيم واملحبوب األمري جاللته تعليمات تسلم من إدارة
«حريحور»، األجانب طوائف ورئيس اآللهة ملك رع» «آلمون األول والكاهن امللك، يمني
الذي األمري جاللته، تعليمات تسلم من إدارة تحت عمل هكذا: أخرى صورة يف نجدها أو
ورئيس للجيش، األعىل والقائد اآللهة، ملك رع» «آلمون األكرب والكاهن األرضني، رأس عىل
نفهم وهكذا نفرحتب»، — طيبة يف — «خنسو سيده ألجل «حريحور» األجنبية الطوائف
يف يعادل دوًرا يلعب «حريحور» أن العمد عىل والتي الجدران عىل التي اللوحات من
الفرعون يشارك كان «حريحور» أن نرى ثم ومن امللك، به يقوم كان الذي الدور أهميته
يصبح أن يمكنه كيف عرف ولكنه رعاياه، أحد كان أنه من الرغم عىل فخاره، كل يف

سيده. سلطان يضارع سلطان صاحب
إيضاًحا أكثر وهذه العمد، قاعة أساس عىل التي النقوش فحص إىل ننتقل واآلن
وقد العرش عن استقالله لنا تظهر إنها إذ للفرعون، بالنسبة «حريحور» موقف عن
الكاهن هكذا: إحداها وتبتدئ تقديمات، عن عبارة النقوش وهذه الزيادة، يف آخذًا كان
األجانب ورئيسطوائف والشمال، الجنوب لجنود األعىل والقائد اآللهة، ملك «آلمون» األول
له مقيًما نفرحتب» — طيبة يف — «خنسو ألجل أثره بمثابة هذا عمل لقد «حريحور».
أكرب أثره ومعظًما أبديٍّا، عمًال ليكون معبده وموسًعا السماء، أفق يشبه معبًدا جديد من
قبل من موجوًدا كان ما وضاعف اليومية، القربات يف زاد وقد قبل. من عليه كان مما
12 وأخريًا … عيد يف العظيم البيت كان كما فرح يف كانوا «طيبة» آلهة تاسوع أن حني يف

.Maspero. Ibid. p. 652; Br. A. R. IV § 609 راجع: 12

501



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

نسبة بها ويقصد االحرتام، من بقية وهذه عرش»، الحادي «لرعمسيس اإلهداء يف ذكر
آخرين إهداءين نجد فإنا ذلك ومع «حريحور». إىل نسبتها غرار عىل له العمد قاعة بناء
«آلمون» األكرب الكاهن دائًما بوصفه وحسب، «لحريحور» منسوبني باألساس يحيطان
فقط، اسمه وكتب امللك، اسم ذكر أهمل أنه لدرجة مستقالٍّ أصبح أنه غري اآللهة،13 ملك
والشمال، الجنوب جيوش قائد اآللهة، ملك «آلمون» األول «الكاهن النقشني: أحد وهاك
— طيبة يف — «لخنسو أثره بمثابة هذا عمل لقد «حريحور»: األجانب طوائف ورئيس
محب.» قلب عمل وهو ولألبدية، ممتاز عمل بمثابة معبًدا جديد من له مقيًما نفرحتب»

عرش».14 الحادي «رعمسيس اسم يذكر أن دون اإلهداء ينتهي الكلمات وبهذه
«حريحور» موقف أن نشاهد املعبد ردهة يف العمد قاعة من اإلنسان يمر وعندما
بل وحسب، عرش» الحادي «رعمسيس تذكر ال النقوش أن نجد إذ تغري، قد الرسمي
منح قد هنا ألنه وذلك امللك؛ عرش عىل مكانه اتخذ قد «حريحور» أن جليٍّا لنا يتضح
اللقب: يسبقهما طغراء يف منهما كل واسًما لقبًا لنفسه وجعل رسميٍّا، ملكيٍّا وصًفا نفسه
بينهما فصل وقد الطيب») «اإلله لقب كذلك (أو البحري» والوجه القبيل الوجه «ملك
يغضب أال ألجل ولكنه رع». «ابن النعت السنني آالف عليها مر التي التقاليد حسب عىل
اسمه استعار ينارصه، كان أنه وليظهر وقتئذ، سائًدا كان الذي الديني بالنظام القائمني
بامللك ذكرنا وهذا آلمون». األول «الكاهن وهو يحمله كان الذي الكهانة لقب من األول
بأباطرة يذكرنا وكذلك طغراء، يف ووضعه اإلله» «والد لقب لنفسه اتخذ عندما «آي»
مرص (راجع «أوتوكراتور» لقبهم لهم أوًال اسًما يتخذون كانوا عندما مرص يف الرومان
عبارة إليه مضاًفا وحسب، اسمه يشمل فكان الثاني «حريحور» طغراء أما ج٥). القديمة

«آمون».15 والده بفضل اعرتاًفا وذلك آمون» «ابن
الرشقية الجهة يف للردهة الشمايل الجدار عىل دوِّن نقش عنه يحدثنا االنتقال وهذا

كبرية. لدرجة أسف بكل مهشم املتن وهذا العمد. قاعة إىل يؤدي الذي الباب من
عليه وصدَّق «خنسو» اإلله به أَْوَحى وحي ذكرى يخلد أنه عىل منه تبقى ما ويدل
حني يف امللك «حريحور» األكرب الكاهن بمنح وعد أو منح قد أنه يذكر وفيه «آمون»، اإلله

.De Rouge, Insc. Hierog. Pl. cc IV; Champ Notices Descr. II, 237 راجع: 13

Champ. Notices, Desc. II, 221 etc; L. D. III 243–248; Maspero, Momies Royales راجع: 14

.p. 653
.Br. A. R. IV, §§ 615; ed. Meyer Gottestaat Und Standewesen in Egypten p. 496 راجع: 15
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اإللهي التدخل أن نجد وهكذا امللك. عرش عىل يزال ال كان عرش» الحادي «رعمسيس أن
رئيس نفس هو كان الحالة هذه يف املدعي أن غري للتاج، مدٍَّع مطامع أخرى مرة حبا قد

الكرنك. ملعبد الكهنة
الغالل، مخازن مدير منها «حريحور» إىل نُسبت جديدة ألقابًا نجد املتن هذا ويف
امللك «ابن لقب وكذلك مرص، يف مادية ثروة أعظم يف الترصف حق أعطاه قد اللقب وهذا
بالد عىل الطموح األكرب الكاهن هذا سلطان أمدت قد الوظيفة وهذه كوش» صاحب
من األخرية السنني إىل تاريخه يرجع النقش وهذا «كوش». بالد حدود حتى النيل أعايل
سني من عرشة السابعة السنة قبل حال أية عىل وهو عرش»؛ الحادي «رعمسيس حكم
عىل نائبًا «بانحيس» كان السنة هذه يف أنه قبل من ذكرنا كما نعرف ألننا وذلك حكمه؛
اآلن املحفوظ وهو ذكره، سبق الذي الخطاب الفرعون إليه وجه الذي وهو النوبة، بالد
لم اآلن بصدده نحن الذي «حريحور»، نقش أن والواقع تورين». «بمتحف بردية يف
املقصود بصعوبة نفهم أن يمكننا ومنها سطًرا، وعرشين تسعة نهاية إال فعًال منه يبَق
أن وتحدثنا عرش». الحادي «رعمسيس عهد من األخرية بالسنني مؤرخة وهي املتن من
النقش هذا يف يحفظ لم نفسه االسم أن ويالحظ ،٢ (السطر «حريحور» األكرب الكاهن
من يبَق لم ولكن «خنسو»، لإلله مرتني تقرير بعمل قام قد و١٧) ١٢ السطرين يف إال
إلجابة اإلله عمله ما أما بلدك، «نو» إىل … النهاية إال التقريرين هذين من كل يف كالمه
السطر يف جاء كما اإلله.» تقهقر ذلك «وعىل بالكلمات: عنه عرب فقد األعظم الكاهن خطاب
عن الكالم يدور لذلك التايل الجزء ويف الخامس. السطر يف العبارة بنفس وكذلك الرابع،
املنحة هذه «خنسو» اإلله ويعلن األكرب: للكاهن «آمون» اإلله منحها عاًما عرشين مدة
يف يقيمها ويجعله لوحة عىل الحادث هذا ينقش بأن اإلذن يعطيه وكذلك «لحريحور»،
باالستحسان مرات أربع «خنسو» اإلله يجيب النقش من األخري الجزء هذا ويف املعبد.
نجد ٢٦ ١٥و السطرين ويف و١٨، ٢٠ السطرين يف ذلك (ونالحظ «حريحور» كالم عىل
عىل الدالة العبارة بني فرًقا يَر لم أنه غري النقش هذا «برستد» ترجم وقد مهشًما) املتن
(راجع الناحية هذه من النقش فهم أخطأ ولذلك االستحسان؛ عىل الدالة والعبارة الرفض
وعندئذ التالية، رفضبالعبارة أو برأسه تراجع عبارة فرتجم (Br. A. R. IV, § 615-616
وخطأ أخرى مرة املتن هذا مري» «إدورد املؤرخ تناول وقد (استحسانًا). رأسه اإلله هز
نفسه.» خلف اإلله «ورجع يأتي: بما الرفض عىل الدال التعبري وترجم «برستد»، ترجمة
يَر لم أي للتعبري، الحقيقي املعنى يَر لم أنه غري صحيحة العبارة لهذه الحرفية والرتجمة

بشدة.» رأسه اإلله «وهز وهو: املوافقة، عىل الدالة العبارة معنى عكس أنه
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األستاذ الوحي إشارة عند والقبول الرفض عىل الدالني التعبريين هذين تناول وأخريًا
باالنحناء عليه يدل الرضا عىل الدال التعبري أن عىل أخرى متون بوساطة وبرهن «رشني»
ما وهذا التقهقر، أي الوراء إىل بالرجوع عنه عرب الرفض عىل الدال والتعبري األمام، إىل

.(Bull. Inst. Fr. xxx p. 492) اآلن حتى أيامنا يف املعنيني هذين عن به يعرب
النقش: نص وهاك

الحياة معطي اآللهة، ملك رع» «آمون محبوب عرش» الحادي «رعمسيس … (١)
أبديٍّا.

صاحب امللك ابن «آلمون» األكرب الكاهن … (٢) «خنسو»: اإلله أمام «حريحور»
ملك «آلمون» األكرب الكاهن له كرر ذلك وبعد … (٣) الغالل مخازن عىل واملرشف «كوش»
مدينتك» «لطيبة … (٥) (رفض) اإلله تقهقر ذلك وعىل مدينتك»، «طيبة … (٤) اآللهة
جميلة وأشياء وصحة وسعادة وحياة يل رشًفا (٨) … (٧) … (٦) اإلله رفض ذلك وعىل
رأسه اإلله هز ذلك وبعد إياي، وستعطيها تعطيها، التي … (٩) مدينتك» «طيبة يف كثرية
أعطيتها التي السنة مدة يف … (١١) يف والذين إياي أعطيتها التي املدة وهي سنة، مدة يف

املنترص. «حريحور» … (١٢) … ل خالًفا إياي لتعطيها رصفتها والتي إياي
(١٣) «خنسو» قاله ما لينجزوا له؛ رسل بمثابة املدينة خرجت وقد «آمون»: تأكيد
… ال عند وصل ذلك وبعد الكرنك. إىل الشمال نحو وجهه موليًا اآللهة ملك رع) (آمون …
(بالقبول) بعنف رأسه اإلله هز ذلك وعند … (١٥) … الوالد اآللهة، رع» «آمون … (١٤)
بسبب … (١٦) اآللهة ملك رع» «آمون إياها سيمنحك التي هي عاًما عرشين مدة إن قائًال:
… (١٧) السابقني وأوالدها «خنسو» واإلله «موت» لإللهة عملتها التي الطيبة األعمال

«حريحور» اآللهة ملك «آلمون» األكرب الكاهن له كررها ذلك وبعد املعجزة: تسجيل
اإلله فهز الحجر؟ عىل املعجزات هذه ستسجل هل … (١٨) الطيب سيدي يا قائًال:
قائًال: «حريحور» اآللهة ملك «آلمون» األكرب الكاهن له كرر ثم (بالقبول) بعنف رأسه
— طيبة يف — «خنسو» … قائًال) «حريحور» اآللهة ملك رع» «آمون كاهن («خنسو» …
الراحة — طيبة يف — «خنسو» … (٢٠) … لوحة يقيموا أن هب قولك. الجميلة الراحة

(بالقبول). بعنف راسه اإلله فهز عملها، التي الجميلة
… يف ستكون السنني وماليني إليك ستأتي األبوية … (٢١) «حريحور»: شكر
أطفال أجيال … (٢٣) … ب الخاصة املعجزات هذه عن يتكلمون أجيال وستأتي … (٢٢)
مدة منحتني والتي يل قلتها التي … (٢٥) ستكون أتت التي الكلمات (٢٤) … سيعملون
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أعطى ذلك وعىل … (٢٧) … (بالقبول) بعنف رأسه اإلله فهز … (٢٦) سنة عرشين
… صورة وضعها يف … (٢٨) … اللوحة) هذه بإقامة (أمره «حريحور»

عرشين بحكم «حريحور» وعد اإلله أن ذكرنا ما غري املتن هذا يف النظر يلفت ما وأهم
سنة. مائتا طولها حكم مدة وهو البنه الثالث» «رعمسيس تمناه بما يذكرنا وهذا سنة،
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العرشين األرسة هناية

البالد يف العظيم السيايس االنقالب بهذا قام أنه من الرغم عىل «حريحور» أن نرى وهكذا
الداخلية األحوال له مهدت حربيٍّا قائًدا كان أنه إىل يرجع أساسفالحه فإن فخطوة، خطوة
عىل سياسته وتدل النهاية. يف العرش وتويلِّ جملة، األمور زمام عىل االستيالء البالد يف
من ذلك عىل أدل وال حسابه، موقف لكل يحسب عظيمة، خربة ذا محنًكا رجًال كان أنه
الشوكة أصحاب كانوا وعرضها البالد طول يف الكهنة طائفة أن العلم تمام يعلم كان أنه
وبخاصة جملة؛ البالد يف األمور زمام للقبضعىل لهم ُمَهيَّأًَة كانت األحوال وأن والسلطان،
الرشعية، سلطاته كل منه وينتزع الفرعون، عىل يسيطر كاد «أمنحتب» أن يعلم كان ألنه
الفرعون؛ حجم مساٍو بحجم املعابد جدران عىل صورته رسم أن إىل الجرأة به وصلت وقد
اإلله، هذا أتباع لرييض آلمون»؛ األكرب «الكاهن وظيفة يف يخلفه ألن سعى ذلك أجل ومن
«آي»، امللك كمثل ذلك يف مثله فكان ممثلهم، بوصفه منهم الرغم عىل وبذلكرضبرضبته
حربيٍّا انقالبًا الواقع يف به قام الذي االنقالب كان وإن والكهانة، الجندية بني جمع الذي

ج٥). القديمة مرص (راجع محًضا
للجيش، قائًدا ابنه فعني بعد، فيما أرسته يف سلطانه يوطِّد أن «حريحور» أراد وقد
الطابع أن غري بعده، من العرش تويل له ليضمن حياته؛ مدة «آلمون» أكرب وكاهنًا
قد «بيعنخي» ابنه أن ذلك عىل يدل «حريحور»، ترصفات كل يف ظاهًرا كان العسكري
قائًدا بوصفه الوحي يخاطب كان بل أكرب»، «كاهنًا يلقب أن قبل للجيش» «قائًدا لقب

آنًفا. ذلك ذكرنا كما «آلمون»، األكرب الكاهن بوصفه ال للجيش
يف يكن لم وأنه «حريحور»، هو له البادئ كان إذن النهضة» «عرص أن يف نزاع وال
الدينية السلطتني بني بالجمع إال امللك بتويل ناله الذي النهائي النرص يحرز أن مقدوره
خليفة حالة تشبه الضعف من حالة يف الفرعون أصبح أراد ما كل له تم وملا واإلدارية.
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العباسيني خلفاء آخر تاريخ عىل واملطلع «بغداد»، يف العباسية الدولة سقوط إبان املسلمني
— كثرية شبه أوجه عرش» الحادي «رعمسيس عهد أواخر يف مرص تاريخ وبني بينه يجد
رجل عىل الجندية رجال فاز قد كلٍّ يف أنه فنرى — والدينية الحربية الوجهة من وبخاصة

فعًال. سلطتهم وسلبهم ظاهًرا، الدين رجال هيبة عىل املحافظة مع الدين،
قبل كانت كما — مملكتني البالد تقسيم إىل أدى قد حدث الذي االنقالب أن غري
وعاصمتها الجنوبية اململكة — ٣٤٠٠ق.م سنة حوايل «مينا» يد عىل مبارشة توحيدها
«تانيس». وعاصمتها «الدلتا» يف والثانية دينية، — ظاهًرا — صبغتها وكانت «طيبة»،

وانتقض األول»، «أحمس أساسها وضع التي الحديثة الدولة تاريخ ُخِتَم وهكذا
االنقسام. من األوىل سريتها إىل مرص وعادت عرش»، الحادي «رعمسيس بموت بنيانها

فيها الحكم نظم يف الحديثة الدولة عهد يف الدين رجال أثر (1)

لرجال كان وما العرشين، األرسة سقوط إىل أدت التي الخطوات عن سبق فيما تحدثنا
يده يف األمر نهاية يف «حريحور» جمع وكيف جم، ونشاط فعالة يد من ذلك يف الدين
والقضاء الرعامسة، ملوك عرش سلبه إىل أدى مما والسياسية، والحربية الدينية السلطات
انقطاع من الرغم عىل الدين رجال أن عىل األحوال شواهد وتدل جملة. حكمهم عىل
بل البالد، يف نفوذهم يقل أو سلطانهم، يذهب لم نخت» «رعمسيس الكاهن أرسة نسل
إىل «حريحور» موت بعد أدى مما وعرضها البالد طول يف وأمالكهم مجدهم عىل حافظوا
الجنوب يف واألخرى «تانيس»، يف وعاصمتها الشمال يف إحداهما مملكتني: البالد تقسيم
طابع ذات الشمال مملكة فكانت خاص؛ بطابع منهما كل ميزت وقد «طيبة». وعاصمتها
إدارة يف اآلخر عن منفصًال منهما كل كان وقد ديني، طابع ذات الجنوب ومملكة سيايس،
القوانني بمقتىض تحكم محضة سياسية الشمال مملكة فكانت مبادئه؛ حسب عىل شئونه
يوحيه بما الصعيد يحكم الذي هو «آمون» اإلله كان الجنوب ويف البالد، يف املرشوعة
رجال أن نرى وهكذا «للكرنك». األكرب الكاهن يد عىل الحاجة عند تصدر أحكام من
إله «آمون» به يوحي ما حسب عىل وحكومتها البالد سياسة يف ا هامٍّ دوًرا لعبوا قد الدين
الواحدة األرسة ملوك وعن «طيبة»، يف العظام الكهنة عن نتحدث أن وقبل العظيم. الدولة
«آمون» كهنة يد يف السلطة ج تدرُّ عىل عامة نظرة نلقي أن يجب «تانيس» يف والعرشين

«طيبة». يف دولتهم قيام حتى الحديثة الدولة عهد يف نشأتها منذ العظام،
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ظاهًرا الروحية السلطة وانتصار الفراعنة، عرش «حريحور» األكرب الكاهن تويل إنَّ
مقصودة، مرسومة وسياسة منظمة، ملجهودات نتيجة يكن لم الدنيوية السلطة عىل

مىض. فيما استعرضناها التي الحقائق من ظاهر وهذا مضت، قرون منذ وضعت
صالحني اًما خدَّ يكونوا بأن يقنعون العظام الكهنة كان مضت بعيدة أزمان فمنذ
مصالح أن لدرجة وشئونها الدنيا َعَرض عن البعد كل بعيدين وكانوا إللههم؛ مخلصني
طائفة عن خارجون رجال بها يقوم األول» «تحتمس عهد حتى كانت اإلدارية «آمون»
مبارشة حوَّلوهم قد الفراعنة أن فنجد إليهم. تسعى التي هي السياسة كانت وقد الكهنة،
كانوا وبذلك نفسهم، يف لحاجة الدنيوية الحياة أحضان يف بهم لريموا الدينية شئونهم عن
به، يتمتعون كانوا الذي االحرتام لعب وقد البالد. حكومة يف بنصيب يأخذون يجعلونهم
من «آمون» به يوحي بما املرتجمني بوصفهم وظيفتهم من يكتسبونه كانوا الذي والنفوذ
يف الكهنة هؤالء عىل يعتمدون األول» «تحتمس الفرعون أوالد جعل يف الهام دوره أحكام،
الثالث» «تحتمس عاضدوا قد «طيبة» كهنة أن نجد ثم ومن مرص. تاج ادعاءاتهم توطيد
خاص؛ بوجه عظيمة الثالث» «لتحتمس الكهنة مساعدة كانت وقد العرش، اعتالء عىل
بعد فيما يصبح أن منها الغرض كان تربية املعبد، يف طفولته يف بينهم تربَّى قد كان ألنه
وضعت قد «حتشبسوت» امللكة أن ذلك بعد رأينا وقد ج٤). القديمة مرص (راجع كاهنًا
لعرشها، واملوالني لها املخلصني أحد حولها يلتفوا أن أرادت الذين الكهنة هؤالء رأس عىل

ج٤). القديمة مرص (راجع «حبوسنب» األكرب الكاهن وهو
العظام، «آمون» كهنة بها يتمتع كان التي الدينية الوظائف سلطان امتد أن يلبث ولم
القبيل الوجهني كهنة كل رئيس منهم الواحد يلقب فكان خطرية، بدرجة شأنها وعظم
نفسه الوقت ويف القديمة، املرصية للديانة أحبار ملوك بمثابة بذلك فأصبحوا والبحري،
أغدقها التي الهبات أثر عىل أصبح الذي «آمون»، أمالك إدارة عىل املرشفني هم أصبحوا
وبذلك ا، جدٍّ عظيمة مكانة صاحب بسخاء الفراعنة من بعده وَمن الثالث»، «تحتمس عليه
ومديرين «آمون»، لحقول ومديرين «آمون»، لضياع مديرين العظام الكهنة هؤالء صار
للقطعان، ومديرين الغالل، ملخازن ومديرين «آمون»، ذهب ولبيتي «آمون»، فضة لبيتي

«آمون». بيت ألعمال ومديرين
«حبوسنب» من كل توىل فقد البالد. إدارة يف رسميٍّا اشرتكوا ذلك عن وفضًال
حاكم «مري» الكاهن وكان للدولة، وزيًرا نفسه الوقت ويف أكرب، كاهنًا و«بتاحمس»
يف مشتغلني كانوا تقريبًا هؤالء وكل للمالية، وزيًرا سنب» رع «منخرب والكاهن الجنوب،
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املكافآت عن هنا أتكلم ولن بإقامتها، الفرعون أمر التي املباني ويديرون العامة، األعمال
يعطي أن يمكن ما أعىل من هذه كانت وقد الفرعون، إياهم منحها التي والرتب والنياشني
«آمون» لإلله العظام الكهنة أن والواقع باآلالف. يعدُّون كانوا الذين خدامه الفرعون
شاهدنا فقد مقصود. غرض أي وبدون إخالص، بكل الفرعون حول ملتفني وقتئذ كانوا
عهد يف األول عاش وقد ملليكه. أخلص قد سنب» رع و«منخرب «حبوسنب» من كالٍّ أن
منهما كالٍّ وأن ج٤) مرصالقديمة (راجع الثالث» «تحتمس عهد يف والثاني «حتشبسوت»،
نزاع وال العرش. عليه يرتكز الذي املتني والسند ملليكه، إخالصه يف املتفاني الصديق كان
يتساوى أن يف قط عرشة الثامنة األرسة عهد يف العظام الكهنة من واحد يفكر لم أنه يف

التاج. منه يغتصب أن بباله خطر أو الفرعون، مع
التي وثروتهم الطيبيون، الكهنة باضطراد يكتسبها كان التي القوة فإن ذلك ومع
كل باستمرار، يعظم كان الذي الروحي نفوذهم وكذلك املعتاد، فوق بدرجة تزداد كانت
الثالث»، «أمنحتب وبخاصة العظام، التحامسة خلفاء جعل أن أثرها من كان األمور هذه
الكهنة هؤالء عىل حروبًا يشنون «إخناتون»، باسم املعروف الرابع» «أمنحتب بعده ومن
مأربه تنفيذ يف سار وقد «إخناتون»، به قام الذي باالنقالب انتهت والعنف، الشدة يف غاية
فخطوة خطوة مذهبه نرش يف سار بل غدًرا، «آمون» كهنة يأخذ فلم وروية، نظر ببعد
قوة الفراعنة أعظم أن نلحظ وكذلك ج٥). القديمة مرص (راجع مكانه يف ذلك رشحنا كما
انتحوا قد «آمون»، لعبادة عادوا قد أنهم من الرغم عىل عرشة؛ التاسعة األرسة عهد يف
كانت نفسه الوقت يف ولكن القبول، وحسن باالحرتام تشعر للكهنة، بالنسبة سياسة
عرش محب» «حور تويل بعد إنه القول: الصواب من وليس محدودة. حازمة سياسة
الذي النفوذ — فعًال لهم أعيدت كانت التي ثروتهم مع — «طيبة» كهنة استعاد قد امللك،
العكس، عىل الثاني» «رعمسيس أن مثًال نجد إذ السالفة؛ األزمان يف به يتمتعون كانوا
األكرب الكاهن أن فنجد الحكومية؛ واجباتهم حدود العظام الكهنة يلزم عمًال عمل قد
كان بل وحسب، إداري عمل أي يتولَّ لم العهد، هذا يف العظام الكهنة أشهر «باكنخنسو»
كانت كما البحري، والوجه القبيل الوجه آلهة كهنة كل إىل بعد يمتد ال الروحي سلطانه
يف الديانة رئيس أنه يف ينحرص نفوذه فكان عرشة؛ الثامنة األرسة عهد يف الحال عليه
أكرب كاهنًا أن قط نقرأ ولم هذا «هليوبوليس». أو «منف» عىل سلطان له يكن ولم «طيبة»،
«حريحور». عهد قبل العرشين أو عرشة التاسعة األرسة عهد يف الوزارة كريس عىل تربع
أن ا جدٍّ املحتمل من لكان أقوياء، يقظني بفراعنة تحكم استمرت مرص كانت لو أنه عىل
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كان بما متمتعني معبدهم، ظل يف نفوذ وقتئذ لهم يكن لم الذين األول «آمون» كهنة يعيش
التابعون «لرع» الرائني أعظم الكهنة يعيش كان كما رفيع، ورشف وفرية ثروة من لديهم
يف «تحوت» ملعبد التابعون الخمسة العظماء الكهنة يعيش كان كما أو «لهليوبوليس»،
ولكن العظيمة. باألحداث حافل تاريخ أي لهم ليس الذكر خاميل كانوا وهؤالء األشمونني،
«رعمسيس من كل عهد بعد نشاهد ثم انقضت. قد كانت الفاخرة اإلمرباطورية عهود
فريسة وقعت قد مرص أن الثالث» «رعمسيس عهد فرتة وبعد «مرنبتاح»، وابنه الثاني»

وحسب. مظهرها إال القوة من يدهم يف يكن لم بفراعنة تحكم كانت أو للفوىض،
كان عنه، نتحدث الذي العرص من سنة وخمسني مائة من أكثر منذ أنه والواقع
بتوطيد اكرتاثهم عدم إىل أدَّى مما االجتماعية، الوظائف عن أبعدوا قد العظام الكهنة
يف إال يفكروا لم البالد عمت التي املحنة تلك وقت يف وأنهم الدولة، وسالمة امللك عرش
«رومع-روي» عرف وقد وسلطانهم، نفوذهم تنمية يف واالستمرار ثروتهم، عىل املحافظة
التي الثقة يستغل أن يمكنه كيف ج٦) القديمة مرص (راجع الجريء األول الكاهن ذلك
الدين رجال عىل «آلمون» العظام الكهنة سلطان جديد من ليمد الفرعون؛ فيه وضعها
بعد املدنية السلطة انعدام من استفاد ذلك وبعد البحري، والوجه القبيل الوجه ومعابد
ما غرار عىل صورته ورسم اسمه نقش أن الجرأة به بلغت حتى «مرنبتاح» الفرعون موت
العظام، الكهنة مسكن من مقربة عىل الكرنك، معبد جدران أحد عىل الفرعون يفعله كان
عىل ملًكا ج ليتوَّ منه؛ يخرج أن «حريحور» عىل ينبغي يظهر ما عىل كان الذي املكان وهو

الفرصة. له حانت عندما البالد
مبارشة؛ يشجعها ما لها يكن لم هذا «رومع-روي» خطتها رسم التي االنقالب وحركة
كهنة إرادة لوقف كافيًا كان الثالث»، «رعمسيس أظهره الذي البارز النشاط ألن وذلك
الفراعنة عرش عىل من اختفى عندما ولكن االستقالل، نحو املتأرجحة العظام «آمون»
ِبَكْلَكله، عليها الذل وأناخ بنابه، الفقر عضها أن البالد تلبث لم العظام ملوكها آخر
أرسة األعظم «آمون» كهانة كريس عىل رأينا عندئٍذ الفراعنة. من برماد تحكم وأصبحت
قد أنه نجد وهكذا حوًال. األربعني حوايل تبلغ مدة الوظيفة هذه يتوارثون أفرادها بقي
األرسة تلك تقابل «آلمون»، األكرب الكاهن عرش عىل يجلسون الكهنة من أرسة تأسست
األكرب الكاهن وظيفة أن األوىل للمرة نجد وهكذا الفراعنة. عرش عىل تجلس كانت التي
ابنه وتاله نحت»، «رعمسيس أوًال ها فتوالَّ األب، عن االبن يتوارثها كان مرص يف «آلمون»
كان العظام الكهنة هؤالء نفوذ أن الحظنا وقد «أمنحتب». أخوه أعقبه ثم «نسآمون»،
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والواقع تعززها. قوة بدون كانت التي الدنيوية السلطة من أكثر البالد يف أثره وله بارًزا
فكان ناحية؛ كل من البالد يف األمور زمام عىل القابضني هم كانوا األرسة هذه أفراد أن
األكرب الكاهن نفوذ وصل وقد ذلك. وغري الرضائب عىل املرشفني ورئيس الوزير بينهم من
معبد جدران عىل صورته يرسم وأن مستقلة، «آمون» مالية يجعل أن بها أمكنه درجة إىل
تعرف لم ظاهرة وهذه نفسه، الفرعون صورة به مثلت الذي الحجم بنفس «الكرنك»
وعىل للفرعون، مساويًا أصبح األكرب الكاهن إن أي التاريخ، فجر منذ البالد تاريخ يف قط
رأينا كما ولكن املدنيني، يد يف تزال ال كانت الجيش وقيادة املدنية السلطة أن نجد ذلك
القوة يديه يف يجمع أن يف أفلح قد «أمنحتب» خلف الذي «حريحور» أن خاصة ألسباب
الجنود، لكل وقائًدا األثرياء، «آمون» لكهنة رئيًسا فكان الروحية. والسيطرة الدنيوية
يف وذلك لألرضني اإلداري واملدير ووزيًرا، النوبة بالد يف الفرعون ونائب للمالية، ورئيًسا

نكرة. فرعون عهد
كان التي الطموحة، باملشاريع األمام إىل صار قد أنه عىل ظاهًرا األحوال شواهد وتدل
كهنة، أرسة من يكن لم «حريحور» أن غري و«أمنحتب»، روي» «رومع تصميمها وضع قد
كريس عىل يرتبع لم وأنه جنديٍّا، كان أنه عىل الظواهر كل تدل بل دينية، تربية يرتبَّ ولم
يدها يف كان التي الفئة هذه بمساعدة إال غرضه إىل يصل لن أنه لعلمه إال «آمون» كهانة
تفضيل إذن غرضه كان وقد الدينية، الشعب عواطف عىل تسيطر كانت كما البالد، ثروة
اللذين سنب»، رع و«منخرب «حبوسنب» من النقيض عن مليكه، خدمة عىل نفسه خدمة
نحو بقي أن بعد أنه الطبيعي من كان وقد وفخاره. سيدهما مجد إال َهمٌّ لهما يكن لم
بالقضاء خاللها يف قام خامل، لفرعون امللكي القرص عمدة وظيفة يشغل سنة عرشين
يف مندلعة كانت التي الثورة نار وبإطفاء البالد، يف شائعة كانت التي الرذائل كل عىل
وأنه وَصْوب، َحَدٍب كل من البالد يجتاحون كانوا الذين األجانب عىل وبالقضاء «طيبة»،
«رعمسيس الفرعون بجوار البالد يف الفعيل الحاكم هو ظل إصالح من أراد ما كل له تم ملا
توىل األقل عىل أو الفراعنة، عرش اعتىل الحياة عالم من اختفى ملا إنه حتى عرش»، الحادي
التي «تانيس» يف فرعونًا بوصفه يحكم كان الذي «سمندس»، له تركه الذي الجزء حكم
وهو «طيبة» يف الجنوب يف أحدهما فرعونان: وقتئذ البالد يف فكان مللكه، عاصمة اتخدها

«سمندس». وهو «تانيس» يف الشمال يف واآلخر «حريحور»،
القيام يكلفه أن يجب فيمن فكر البالد تاج عىل االستيالء «لحريحور» تم أن وملا
يقوم أن واحد لرجل يمكن ال أنه جليٍّا له اتضح وقد «آلمون». األكرب الكاهن بوظيفة
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الوقت ويف منظمة. بصفة «الكرنك» يف أمالكه وإدارة «آلمون»، األكرب الكاهن بوظيفة
العلم حق «حريحور» يعلم كان أخرى جهة ومن امللك. شئون تدبري عاتقه عىل يأخذ نفسه
«للفرعون»؛ خطر مناهض أكرب كان «آلمون» الكهنة رئيس أن آخر شخص أي من أكثر
من فانتخبه أرسته، أفراد من باختياره موفًقا حالٍّ املعضلة هذه حل قد فإنه ذلك وألجل
بعده. من أخالفه نهجه نهج وقد «بيعنخي»، ابنه أي: «آلمون» األكرب الكاهن أوالد بني
كاهنًا «بيعنخي» ابنه انتخب البالد عىل فرعونًا أصبح عندما «حريحور» أن نعلم ونحن
يتوىل أن قبل مات أنه غري الجيش، قيادة واله إذ ذلك، من بأكثر زوده ولكنه «آلمون»، أكرب
ليتوىل نودي وعندما األول، «بينوزم» ابنه «بيعنخي» خلف وقد «طيبة». يف امللك عرش
ألخيه األخري سلم وقد الدينية، بمهامه بالقيام «ماساهرتا» أوالده بكر كلف الكنانة عرش
«سمندس» ابنه ب نصَّ امللك عرش رع» «منخرب توىل وملا بدوره. الكهانة مهام رع» «منخرب
امللك والد وهو الثاني»، «بينوزم العرش عىل خلفه وقد «آمون»، كهانة رياسة كرس عىل
والعرشون) الثانية (األرسة «بوبسطة» ملوك اعتنق وقد بعد. سيجيء كما «بسوسنس»
والعرشين الثانية األرسة مؤسس «شيشنق» أن فنجد بعد، سنرى كما السياسة نفس أوًال
كريس عىل تربع «أوبوت» وبعد «آلمون»، األكرب الكاهن لقب «أوبوت» ابنه عىل خلع قد
ثم األول»، «أورسكون الفرعون ابن «سمندس» ثم و«أورات»، «شيشنق» «آمون» كهانة
«حورسا بن (؟) باست» «بدو ذلك بعد اعتاله ثم الثاني»، «أورسكون بن «تامراتي» تواله
الثاني». «تاكلوت بن «أورسكون» عليه جلس ثم أكرب) كاهنًا نفسه كان (الذي إزيس»

«أورسكون خاف عندما امليالد، قبل الثامن القرن بداية حتى األحوال سارت وهكذا
الكهنة، من أمراؤها كان التي األرسة هذه يهدد أن يمكن الذي الخطر، من بحق الثالث»
بوصفها الكاهن امللك وظيفة فألغى «طيبة» عن بعيًدا يعيشون كانوا ملوكهم أن وبخاصة
«الزوجات وكهنته «آمون» أمالك رأس عىل ووضع «طيبة»، يف السياسية الحياة تمثل

«شابتأبت». بابنته السيدات أولئك سلسلة بدأت وقد اإللهية، واملتعبدات اإللهية»،
جزء كان وقد الكاهنات، هؤالء تلعبه كانت الذي الدور البداية منذ نجهل ونحن
وقد آلمون». الجنوبي «الحريم يسمى كان الذي األقرص»، «معبد يف األقل عىل يسكن منهن
املقدسات الحظيات من طائفة يؤلفن أنهن :(maspero, guide 276) مسربو عنهن قال
يحتمل ولكن شك، فيه القول وهذا «كلديا». ويف و«سوريا» «فينقيا» يف يوجدن كالالتي
جسمية عالقة لها كان التي للكاهنة حرسرشف وبمثابة رفيقات، مجرَّد يؤلفن كنَّ أنهن
كما أو «آمون»، اإلله زوج «موت» اإلله محل األرض عىل تحل كانت التي وهي اإلله، مع
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بعد فيما معه «آمون» وحد الذي «رع»، اإلله زوج «حتحور» اإللهة األصل يف كانت
أو اإللهية» «اليد كذلك أو آلمون» اإللهية «الزوجة تدعى كانت ولذلك رع»؛ «آمون فسمي
كانت لإلله الدنيوية الزوجة تلعبه كانت الذي الهام الدور وهذا آلمون». املقدسة «املتعبدة
أحيانًا تفضل قد الحاكم الفرعون يف املجسم «آمون» كان إذا ألنه وذلك امللكة؛ به تقوم
الدم جريان الستمرار كان ذلك من الوحيد القصد فإن الدنيا، عالم من بامرأة فاجتمع
«آلمون» اإللهية الزوجة وكانت إليه، ينسبون كانوا الذين مرص فراعنة عروق يف اإللهي
بالدور تقوم كانت التي وهي «الكرنك»، يف اإلناث الكاهنات لكل العامة الرئيسة رشًعا
اإلله، عىل الرسور لتدخل وتغني الصاحبات، تحرك فكانت األحفال، أثناء يف شك بال الهام

.(A. Z. 35 (1897) p. 17 & A. S. V p. 85, 692 (راجع األزهار وتحمل
العظيم الكاهن أو اإللهية الزوجة بيت مدير خاصيدعى مدير يديره بيت لها وكان
الزوجة مصانع مدير يُلقب موظف شئونها يدير ومصانع مخازن لها وكان للبيت.

امللكية.1
موظف عليه يرشف كان وحبوبًا مؤنًا يشمل الذي دخلها يف تترصف كذلك وكانت
،(Berlin Insch. II p.299, No 8740) اإلله» زوج لبيت املزدوج الغالل بيت «مدير بلقب
وأخريًا الفالحني.2 من طائفة تزرعها وحقول كاتب، حسابها يدير قطعان لها كان وكذلك

خاصة.3 مالية خزانة لها كان
«أحمس الفرعون والدة حتب» «أعح امللكة هي اآلن حتى لنا معروفة إله زوجة وأقدم
تقريبًا أصبح وقد ،(Cat. Gen. Lacau No. 34009) عرشة الثامنة األرسة مؤسس األول»
قام الذي الديني االنقالب عهد قبل وذلك غرارها، عىل اللقب هذا يحملن امللوك أمهات كل
عرشة التاسعة األرسة ملوك أمهات نجد ال أخرى جهة من اللقب وهذا «أخناتون»، به
منه يظهر الذي الغريب واليشء العرشين. األرسة عهد يف ذلك من أقل أو نادًرا، إال يحملنه
الالئي امللكات قط تحمله تكن لم اللقب هذا أن األصلية أهميتها فقدت قد التسمية هذه أن
شابات أمريات تحمله كانت اللقب هذا أن وهو اإللهي، الزواج تمثيل يف دورهنَّ يلعبن كنَّ
األول» «أحمس بنات من ثالثًا أن مثًال فنجد ملكيات. زوجات الواقع يف يصبحن أن يمكن

.Daressy: Rec. de Cones Nr 247 راجع: 1

.Legrain. Reper. Nr. 47; & Daressy Rec. de Cones Nr. 86 راجع: 2

.L. R. II, p. 183, 207, 225, 234, 272, 287, 330 راجع: 3
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مرصالقديمة (راجع اإللهية الزوجة لقب يحملن كنَّ «حتشبسوت» امللكة بنات من واثنتني
ج٤).

من ذلك إىل أرشنا كما اإللهيات، الزوجات بهما يلقب أن يمكن لقبان لدينا وكذلك
اإلله يأتيه كان الذي الوحيش العمل إىل يشري اللقب وهذا اإلله»، «يد لقب األول قبل.
حدثنا كما و«تفنوت» «شو» اإللهني أوجد بيده باالستمناء الذي األول اإلله وهو «آتون»،
الذي اللقب وهذا .(pyr. Text. 124 (راجع األهرام نقوش يف «هليوبوليس» كهنة ذلك عن
وحد وعندما «رع»، اإلله زوج «حتحور» اإللهة تحمله كانت اإللهيات الزوجات تحمله
الزوجات به لقبت كما السماوية، الزوجات إىل اللقب هذا انتقل «رع» باإلله «آمون» اإلله

الكرنك. إلله الدنيوية
األوىل للمرَّة عليه عثر وقد اإلله»، «يد لقب امللكية الزوجة لقب مع وجدنا وكذلك
تحمله كانت وكذلك الثالث».4 و«تحتمس «حتشبسوت» للملكة أثر عىل يظهر ما عىل
الفرعون والدة وكذلك «أمنمريت».5 تسمى التي الثالث» «تحتمس الفرعون بنات إحدى
امرأة نجد الثالث» «رعمسيس عهد ويف (L. D. Text III p. 258 (راجع الثاني» «أمنحتب
اسمها نجهل أننا غري الفرعون لهذا الثالثيني العيد يف تشرتك وكانت اللقب، هذا تحمل

.(Champ. Notices Desc L. p. 271 (راجع.
اإللهية املتعبدة وهو: نفسه يفرس آخر لقبًا نجد كذلك «حتشبسوت» امللكة عهد ويف

اللقب.6 هذا تحمل امللكة هذه بنات إحدى أن والواقع «آلمون».
زوجات إحدى أن نجد اآلن بصددها نحن التي العرشين األرسة عهد يف وكذلك
«رعمسيس بنت وكذلك تحمله، الرابع»7 «رعمسيس وزوجة الثالث»، «رعمسيس الفرعون
دون «أمنحتب» األكرب الكاهن زوجة يجعلها أن البعض أراد التي «إزيس»، السادس»

برهان.8

.Legrain-Naville, Annales du Musée Gumet XXX, Pl. XI B راجع: 4

.Naville. The XIth Dyn. Temple I, Pl. XXVIII B راجع: 5

.Gauthier, L. R. II p. 252 راجع: 6

.Ibid. III p. 174, 190 راجع: 7

.Ibid. p. 201 راجع: 8
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«إبوت»، ورقة يف اآللهة ملك رع» «آلمون اإللهية املتعبدة لقب عدة مرات ونصادف
والظاهر املالكة. األرسة من حاملته بأن ليذكرنا طغراء يف مكتوبًا دائًما كان اللقب وهذا

وكتاب. كهنة لها كان إذ خاصة، عبادة لها كان حاملته أن
امللك» «الكاهن زوجة كانت والعرشين الواحدة األرسة عهد يف أنه بعد وسنرى
اإللهية واملتعبدة امللكية، الزوجة لقب تحمل كارع» «ماعت املسماة األول» «بينوزم
هي األول» «شيشنق زوجة كانت والعرشين الثانية األرسة عهد يف وكذلك «آلمون».9
«شابنابت» من كل أن هنا نذكر أن يجب وأخريًا اللقب. هذا تحمالن «تاكيلوت»10 وزوجة
اإلله، ويد امللكية، الزوجة مًعا: الثالثة األلقاب يحملن كنَّ و«نوتكريس» و«أمنريتيس»
الكربى الكاهنة نفسه الوقت ويف «طيبة». يف الوصية لقب يحملن كنَّ كما اإللهية؛ واملتعبدة

«آمون».
تمثل والتي القاهرة»، «بمتحف اآلن املحفوظة الجميلة الصغرية واملجموعة
لهؤالء الخفي االجتماع خالبة رمزية بصورة تفرس «آمون» ركبة عىل جالسة «أمنريتيس»
عذارى ليكنَّ أنفسهنَّ وهبن قد النسوة هؤالء كانت وملا اإللهيني. أزواجهنَّ مع النسوة
ألقابهنَّ ويحملن ، محلهنَّ يحللن دعيات التخاذ لجأن ولذلك نسل؛ لهنَّ يكن لم فإنه
الفرعون يفرضها لتخلفها لها دعية الكاهنة تتخذها التي البنت كانت وقد ، وفاتهنَّ بعد
ملوك أغراض أوًال خدم قد الثالث» «أورسكون به قام الذي اإلصالح أن والواقع عليها.
الكيفية بهذه «شابنأبت» عىل لزاًما كان فقد األصل. النوبية والعرشين الخامسة األرسة
إحدى لها دعية األمرية اتخذت وقد «كاشتا»، امللك بنت «أمنريتيس» لها خلًفا تتخذ أن
بدورها األخرية وقامت «شابنأبت»، كذلك تسمى وكانت األصل، النوبي «بيعنخي» بنات
الصاوي العهد يف نجد بعد وفيما «تهركا». امللك ابنة «أمنريتيس» تدعى أخرى ابنة بادِّعاء
«بسامتيك امللك بنت «نوتكريس» تبنت وأخريًا األول». «بسامتيك امللك بنت «نوتكريس»
بحلول وانتهى طويلة، مدة كهانتها عهد امتد وقد «عنخسنفر-أبرع» تدعى التي الثاني»
محرتفون كهنة اإلله» «أزواج األمريات هؤالء بجانب كان أنه البدهي ومن الفاريس، الفتح

بها. تقوم أن امرأة مقدور يف يكن لم التي الدينية، الشعائر بأداء يقومون

.Ibid. III. p. 253 راجع: 9

.Ibid. p. 320, p. 356 راجع: 10
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األمور عىل قارصة كانت التي «آلمون»، األكرب الكاهن وظيفة أن يف السبب هو وهذا
يمكن ال ظروف يف مرة شغلها قد أنه من الرغم وعىل جملة. تختِف لم املحضة الدينية
(A. S. XXV p. 25 (راجع «حرمخيس» األمري وهو «شباكا»، امللك أوالد أحد نحددها أن
الخاصة الشهرية اللوحة عىل ذلك نشاهد كما هيبتها وضاعت انحطت قد كانت فإنها
مكانته اتخذ قد حب» «حور األول الكاهن أن نجد حيث «نوتكريس»، اإلله زوج بالكاهنة
أن سبق ما كل من نرى وهكذا «منتومحات». األمري الرابع الكاهن بعد تواضع بكل
خطر دون انتقلت قد الكهنة يد يف كانت التي السلطة ومظاهر الرشف، وألقاب األبهة
الالئي وهنَّ العوانس، األمريات من العقيمة األرسة هذه أيدي إىل الفرعونية السلطة عىل
الوظيفة هذه يف تنصيبهنَّ يف أخريًا الفراعنة وجد وقد «آمون»، لعبادة أنفسهنَّ خصصن
بها تحفظ التي الوسيلة — الضياع نحو ذاهبًا مرص استقالل كان التي اللحظة يف —
التي الدينية السلطة احرتام يخدش أن دون للحكومة، املميزة الحقوق حاسمة بصورة

العظام.11 الكهنة يد يف قبل من كانت

السياسية الوجهة من الحديثة الدولة عهد يف الحكم نظام (2)

عام، بوجه بعدها وما الحديثة الدولة عهد يف الدينية األحوال ر تطوُّ عن سبق فيما تحدثنا
صورة هنا القارئ أمام نضع أن اآلن وسنحاول «آمون». لإلله األول الكاهن يخص فيما
عام حوايل األول» «أحمس توىل منذ اإلمرباطورية، عهد يف الحكم نظم عن شاملة مخترصة
يف تحدثنا وقد ١٠٨٥ق. عام حوايل الفراعنة ملك عرش «حريحور» توىل أن إىل ١٥٨٠ق.م
سنتحدث هنا ولكنا التفصيل. من بيشء آسيا يف املرصية اإلمرباطورية عن الخامس الجزء
الدولة مكثتها التي القرون خمسة مدة وخارجها مرص داخل يف عامة الحكم نظم عن
وإعادة «الهكسوس»، بطرد العرصيبتدئ وهذا وجزر. مد بني خاللها يف وكانت الحديثة،
ما؛ حد إىل مستقلتني مرصواليتني بتقسيم وينتهي «طيبة»، أمراء حكم مرصتحت وحدة
تحت الشمال يف واألخرى «طيبة»، وعاصمته «حريحور» حكم تحت الجنوب يف إحداها
أعظم عرص يشمل العهد وهذا «تانيس». وعاصمتها «تنتآمون» وزوجه «سمندس» حكم
قاطبة. الرشق ملرصبالد فيه تدين كانت الذي العرص وهو مرص، بهما تمتعت وثروة قوة

.G. Lefebvre. Histoire des Grands Pretres p. 215 ff راجع: 11
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انتهى وقد املرصية. لإلمرباطورية الذهبي العرص كان إنه قلنا: إذا مبالغني نكون وال
مشفوًعا والركود الضعف بمظهر مرص فيه ظهرت طويل بعرص ابتدأ كما العرص هذا

داخيل. بانشقاق
«الهكسوس» طرد يف املرصيون بذله الذي الضخم القومي املجهود أن يف نزاع وال
من الشمالية الحدود نهاية حتى غزوهم متابعة عىل ساعدتهم قوة املرصيني أعطى قد
الثامنة األرسة باكورة يف الجيشاملرصي كان معلوماتنا إليه وصلت ما قدر وعىل «سوريا».
فتوحها، مرصوعظم سلطان مد الرسيف هو وهذا أصليني مرصيني جنود من يتألف عرشة
من البارزين يكافئ لإلمرباطورية األوىل الفتوح عهد أثناء يف الغازي الفرعون كان وقد
حصل التي الغنائم من أخرى وبأنواٍع األرسى من باألرايضوبالعبيد املدرَّبني جيشه رجال
والغنائم، األرايضوالعبيد العظام اآللهة معابد يهبون كانوا وكذلك األصقاع، تلك من عليها
(راجع الحديثة. الدولة عهد كل خالل العظيمة الهبات املعابد منح عادة استمرت وقد

ج٥). القديمة مرص
رجال وعىل الحربية، القوَّات عىل العرصيعتمدون لهذا املتأخرة العهود فراعنة وأخذ
كانت وإن واللوبيني، النوبيني وبخاصة األجانب بني من ينتخبون كانوا الذين الرشطة
األجانب بعض وصل وقد املسلحة، القوات بني عالية بقيت قد املرصية العنارص نسبة
يف وقعت التي الفوىض عهد يف رأينا إننا حتى املرصية، الحكومة خدمة يف الرتب أعىل إىل
زمام عىل يقبض أن مقدوره يف كان املخاطرين من سوريٍّا عرشة التاسعة األرسة نهاية
املوحدة مرص يف نرى وهكذا ج٧). القديمة مرص (راجع أريكتها ويعتيل مرص، يف األمور
نتحدث الذي العهد يف بينهم نما قد «الهكسوس»، طردوا الذين املرصيني أن نسبيٍّا السكان
أن ويمكن املتضاربة. وميولها منافعها لها كانت التي الطوائف، من قوي مميز عدد عنه
وعىل الكهنة، وطائفة املدنيني، املوظفني طائفة خاص بوجه الطوائف هذه بني من نميز
هذه وكل املرتزقة، والجنود الجيش، رجال وضباط الكبرية، للمعابد التابعني أخص وجه
املدنية، الوظائف أجل من ما حد إىل اآلخر البعض مع بعضها تتصادم كانت الطوائف

الكهنة. أو الجيش ضباط ذلك يف يشذ ولم
عرشة التاسعة12 األرسة عهد يف عليها عثر التي املدرسية» «املتون من نعلم ونحن
احتقار نظرة ينظرون كانوا الحكومية اإلدارات ورجال الكتاب وهم املدنيني، املوظفني أن

مرص من الثالث والجزء إلخ، … ص٣٥٧ للمؤلف األول الجزء القديم املرصي األدب كتاب راجع 12

القديمة.
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شك بال كانوا الرجال وهؤالء الكهنة، طائفة ورجال الجندية طائفة رجال من كل إىل
ومن الكهنة، طائفة أو الجيش طائفة منافع عن مختلفة طائفية منافع لهم بأن يشعرون
وقد بينهم، فيما الود يتبادلون كانوا الكهنة ورجال الجيش، رجال أن نزعم أن املعقول
الطوائف بني أحيانًا السلطان الكتساب معارك تنشب لم أنه األمر بادئ يف غريبًا يبدو كان
فضًال هذا ا، جدٍّ ضئيلة املعارك هذه مثل وجود عىل الرباهني أن غري الذكر، السالفة الثالثة
وأغربها األخطاء أفظع نرتكب قد إننا حتى براقة، بصبغة صبغتها قد الدعاية أن عن
يقع الذي الخطر يوضح جدا بارز حديث مثال ولدينا مربِّرات، لها نجد أن حاولنا إذا
الواحدة األرسة مؤسس «حريحور» الفرعون أن وذلك األحوال؛ هذه مثل يف املؤرخون فيه
الرسمية الخاتمة تعد ١٠٨٥ق.م عام امللك عرش توليته كانت الذي وهو — والعرشين
«آلمون» األكرب الكاهن وظيفة يشغل كان — اآلن بصدده نحن الذي اإلمرباطورية، لعهد
نجد امللك عرش «حريحور» توىل وعندما امللكية. األلقاب عىل يستويل أن قبل سنني عدة
اسمه وضع ثم األول، طغرائه يف ووضعه له ملكيٍّا لقبًا آلمون» األكرب «الكاهن لقب فعًال
امللك «حريحور» يتوىل أن وقبل الثاني. طغرائه يف آمون» «ابن إليه مضاًفا «حريحور»
نفسه ر يصوِّ أن تجارس فرعونًا، بعد يكن ولم «آلمون» األكرب الكاهن كان عندما أي بفرتة،
الحادي «رعمسيس وهو وقتئذ، الحاكم الفرعون صورة حجم بنفس املعبد جدران عىل
الحقائق من وغريها الحقيقة وهذه املكانة. يف له معادًال نفسه يعدُّ كان إنه أي عرش»،
مبينًا انتصاًرا يعدُّ امللك عرش «حريحور» ارتقاء أن عىل ظاهرها يف تدل فيها شك ال التي
عندما ،١٩٣٦ عام حتى اآلثار علماء كل كذلك أعدها وقد «بالكرنك». «آمون» معبد لكهنة
من العكس هو الحقيقي التفسري أن آنًفا إليه أرشنا الذي مقاله يف كيس» «هرمان برهن
من كان أنه يحتمل بل قط، أول كاهنًا أمره بادئ يف يكن لم قلنا كما «حريحور» ألن ذلك؛
وظيفة توليه كان وقد ج٥). القديمة مرص (راجع «آي» امللك سالفه مثل الجيش رجال
هزيمة يمثل عرش» الحادي «رعمسيس عهد من األخري الجزء يف «آلمون» األول الكاهن
له، السابقة العظام الكهنة ألرسة منكرة هزيمة األقل عىل أو «آمون»، كهنة لحزب ساحقة

«بأمنحتب». وانتهت نخت»، «برعمسيس بدأت التي وهي
إذن يكن ولم الكهانة، يف بأعراقها ترضب تكن لم يظهر ما عىل نفسها األرسة وهذه
«حريحور» استوىل وقد للكهنة، نًرصا سنني ببضع ذلك بعد فرعونًا «حريحور» تتويج
الوجه وزارة وتقلد «كوش»، بالد عىل نائبًا فتوىل السلطان؛ ذات الدنيوية الوظائف عىل
أنه املتحمل ومن «بالكرنك». «آمون» كهنة رياسة فيه توىل الذي الوقت نفس حوايل القبيل
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حزبه؛ من الحال بطبيعة له املوالني من آخر موظف عىل الوزارة وظيفة بعد فيما خلع
االستيالء وهي سياسته، تنفيذ يف خطاها التي التالية الخطوة أن فيه نزاع ال مما أنه غري
«بآمون» عالقته أبرز وقد الكهنة، قوة عىل ال حربية قوة عىل ترتكز كانت امللك عرش عىل
الخارقة والدتها «حتشبسوت» امللكة أجله من أبرزت الذي السبب لنفس «آمون» وكهنة
امللك اغتصابه الشعب أمام يعرض أن ألجل وذلك ج٤) القديمة مرص (راجع املألوف لحد

تماًما. كاذب ديني بلون
بدهيٍّا املؤرخني أمام يظهر كان الذي للرأي تماًما املضاد الرأي هذا يكون أن ويجب
نجزم فال حذر؛ عىل نكون أن عىل يساعدنا نزاع بال وهو العرش، وتوليه «حريحور» عن
والحقائق يشء الظواهر وأن القديمة، املرصية السياسات يف الخفية التيارات تفسري عند

الكربى. الدول سياسة يف اآلن نشاهده ما وهذا آخر، يشء الواقعة
ملًكا كان الفرعون أن يعلم إنسان كل فإن وقواها، الحكومة نظام حيث من أما
كان الدوام عىل أنه نجد إذ ألوهيته، زعم عىل نظريٍّا ترتكز كانت سلطته وأن ا، مستبدٍّ
إله «ابن وهو شيوًعا، ألقابه أكثر من بلقب يتصف كان وكذلك الطيب». «اإلله يدعى
استعارة مجرد يكن لم إلهي نسل من أنه ادِّعاءه أن جانبنا من نعلم ونحن رع»، الشمس
بقاء عىل دائًما يحافظ كان وكذلك الحريف، بمعناه ذلك يفهم أن املقصود كان بل لفظية،
القديمة مرص (راجع والبنت األخت زواج لهم أباح مما أجنبي، دم أي من نقيٍّا األرسة دم
لسعادة الزم يشء كل يفعل كان اإللهي الفرعون أن امللكي البالط كتاب لنا ويقول ج١)
فيقصون اآللهة، بها يتميز التي القدرة تلك وهي لها، حد ال قدرة من لديه بما شعبه
عما بنفسه كشف قد وأنه القتال، ساحة يف األلوف بعرشات أعداءه يحصد كان أنه علينا
التي والقواعد الالزمة القوانني وضع بنفسه وأنه إمرباطوريته، أنحاء كل يف خطأ هو
الحال يف إليه سعوا األجانب امللوك أن حدثونا وكذلك الصحيح. موضعه يف يشء كل تضع
ال الذي الحياة نفس الفرعون وراجني ظهورهم، عىل جزيتهم حاملني النائية بالدهم من
أن يمكن وال تصديقها، يمكن ال كثرية أخرى أشياء علينا يقصون كما سواه، أحد يعطيه
املؤلف عنها كشف التي الثاني»، «أمنحتب لوحة يف جاء كما اآللهة، أيدي عىل إال تتأتى

ج٤). القديمة مرص (راجع حديثًا
أنفسهم، مدح يف املغاالة نفس والكهنة العظام املوظفني تراجم نقوش يف نجد وكذلك
الفرعون يطرون مادحون للبالط كان كما مستواه، حسب عىل كل فضائلهم، وإظهار
واملهارة، الفضيلة مثال كان فالنًا أن النقوش يف نجد ما فكثريًا السواء، عىل وأنفسهم
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محدودة، ألقاب قائمة عىل تقترص العادة يف كانت هذا فالن فعله عما معلوماتنا ولكن
منها. ظاهر هو ما دائًما تعني ال قد واأللقاب

وعن الفرعونية، الحكومية اإلدارة سري كيفية عن الحقيقية معلوماتنا أن والواقع
الخاصة الوثائق من وكثري أسف، بكل ا جدٍّ قليلة الرعية حياة يف تحدثه كانت الذي األثر
نستنبطها التي الناتجة الصورة فإن ذلك وعىل واحد، وجه من بأكثر تفسريها يمكن بذلك

مؤكدة. غري كثرية أموًرا أحيانًا تحتوي ذلك من
بشدة عارض قد «دافيز» األثري أن رع» مي «رخ الوزير عىل الكالم عند ذكرنا وقد
قاعة رقعة عىل موضوعة وجدت التي وهي بجلد خصصت التي «شسم»، األربعني أن يف
القانون، مواد متن تشمل جلد ملفات ليست بأنها للحكم الوزير فيها يجلس التي املحاكمة
كانت سلطة أسواط أخرى وبعبارة جلد. من مقطوعة مرنة قضبان يظهر ما عىل ولكنها
القرى يف العمد تفعل كما القانون لتنفيذ ترصيح بمثابة األقاليم موظفي أيدي يف توضع
الكيفية بهذه وهي العقاب، لتوقيع آالت بأنها العصا هذه فرست وقد اآلن. بعصيهم
واملتن، الصورة من كل يف «شسم» األربعون منحتها التي امليزة لها تكون أن يمكن ال
جعلها الصعب من يظهر هذه إلًها األربعون به مثل الذي ا جدٍّ البسيط الشكل هذا وأن
مانع هناك وليس األقاليم، موظفي أيدي يف توضع كانت التي التعذيب أسواط مع تتفق
أن أو جلد، رشيط أو «سري» األصل يف تعني كانت «شسم» كلمة إن القائل: الرأي يف
Revue (راجع سوًطا.» بخمسني رضب «أنه متن: يف جاء ما «سوًطا» يعني أصبح كليهما
الجلدية. املخطوطات من مجموعة من واحًدا تعني أو (d’Egyptologie I 1933 p. 63
«جذع ومعناها Codix Caudex الالتينية من وهي ،Code اإلنجليزية الكلمة أن ويالحظ
قوانني، صور مجموعة غالبًا تعني للكتابة لوحة أو الخشب، من قطعة أو الشجرة»
الشكل عن أما «جوستنيان». قوانني ذلك مثال للقوانني. معينة مجموعة تعني حتى أو
الصور رسم يف النسب عىل االعتماد عدم فإن شيئًا، األربعون تتخذه الذي الرفيع الطويل
أن يمكن منهما كالٍّ لرتبط حولها حبال وجود عدم أن إىل هذا تماًما. معروف املرصية
املحتمل من كان امللفات هذه ألن وذلك بردي؛ ملفات أنها يف الحقيقة من يشء عىل يربهن
قانون كتاب وجود موضوع ولكن إليها. للرجوع استعداد عىل لتكون ُفكت؛ قد أنها
جديدة؛ براهني لنا ظهرت إذا إال مؤكدة حقيقة أنه عىل إليه ينظر أن يمكن ال فرعوني
أن إىل مؤقتًا معلًقا يبقى أن ويجب شك، فيه يزال ال (شسم) قطعة األربعني موضوع ألن

الصورة. بهذه تفسريه يؤكد ما يظهر
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القانون كان فقد الكلمة. معنى بكل مطلًقا حكًما كان الفرعون حكم أن يف نزاع وال
فإنه رشع قد القانون كان وإذا رسمية. بصفة عنها يعرب كان التي الفرعون إرادة مجرَّد
يلغيها أو يغريها أن العرش عىل الجالس الفرعون يمكن منه مادة أية أن الواضح من كان
التي القرون عرصخمسة من إلينا وصلت التي ا جدٍّ القليلة الوثائق بني ومن وقت. أي يف
السلطة. عىل داالٍّ قانونيٍّا أمًرا بوصفها مبارشة اقتبست فقد فقط، واحدة اآلن فيها نبحث
قد الفرعون «إن البسيطة الكلمات تقدمه قد االقتباس أن نجد الوحيدة الحالة هذه ويف
«حور منشور مثل إلينا وصلت التي القليلة والقوانني حزام) قالت ما (والقول قال»13
لنا تظهر ج٦) القديمة مرص (راجع «نوري» ولوحة ج٥) القديمة مرص (راجع محب»
«إن التالية: بالكلمات يبتدئ «نوري» منشور متن أن فنجد القانونية، النظرية هذه نفس
وعىل قال.» قد نفسه امللك «إن يأتي: بما يبتدئ محب» «حور وقانون أمر.» قد جاللته

القانون. هو الفرعون قاله ما فإن ذلك
إله؛ أنه عىل نظريٍّا يرتكز كان الحكم يف الفرعون حق أن الحال بطبيعة ويالحظ
امللك صورة اتخذ قد ذلك فعل عندما وأنه أنجبه، قد رع» «آمون الشمس إله ألن وذلك
رع» «آمون فإن ذلك وعىل الحاكم). امللك بأم اجتمع عندما (أي الغرض لهذا السابق
طويًال حكًما له ويقرر امللك، عرش عىل له املتحمسني اآلخرين اآللهة بموافقة يضعه كان
توطيد عىل تساعد كانت الفرعونية والتقاليد الدينية األساطري هذه أن يف نزاع وال مزدهًرا.
سيطرته هي قوته عليها تعتمد كانت التي الثابتة الحقيقية القواعد ولكن الفرعون. مكانة
للملك املغتصبة «حتشبسوت» امللكة فنجد والرشطة، الجيش ذلك يف بما الحكم، أداة عىل
قد يكن لم الذي الثالث»، «تحتمس الرشعي امللك عرش عىل وصية سنني عدة بقيت أن بعد
أصبحت قد أنها شعرت عندما الحكم عن وأقصته الوراء إىل به دفعت قد بعد؛ أشده بلغ
مدة طوال عزلة يف الرشعي امللك بقي وقد الحكم، زمام قبضتها ويف القدمني، موطدة
رع» آمون «بنت نفسها تعلن أن مقدورها يف يكن لم «حتشبسوت» أن ويالحظ حكمها.
علنًا حقها إنسان أي ينكر لم أنه يف نزاع وال يدها، يف الحكم زمام أصبح أن بعد إال

Pap. Turin. 2021 Published by Cerny & Peet, J. E. A. Vol. XIII (1927) Pl. XIV & راجع: 13

p. 32; Seidel Einfuhring in die Aegyptische Rechtsgeschichte bis zum Ende des Neuen
Reiches Vol. I Juristischer Teil Aegyptologische Forschung. Heft 10, herausgegeben Von

.Alexander scharif (Gluckstadt and New York (1939) p. 20)
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من كم والدهشة: العجب من بيشء يتساءل اإلنسان أن غري حياتها، مدة إلهة أنها يف
دوًرا لعبت قد واألحزاب والخوف النفاق إن إالهيتها؟ يف فعًال يعتقد كان معارصيها
أن من الثالث» «تحتمس الرشعي الفرعون تمكن األمر نهاية يف ولكن ذلك، يف عظيًما
ألن الواقع يف بل اإلالهية؛ ادَّعاء يف األعىل الحق صاحب كان ألنه ال العرش؛ عىل يستويل
موضوع ذلك من وأهم الحقيقية. اإلنسانية العقبة أمامه من أزال قد «حتشبسوت» موت
غري ثم التقليدية، األوثان عبادة يمحو أن مقدوره يف كان الذي «إخناتون»، املصلح امللك
حتى يحكم بقي ذلك مع ولكن الشعب. وينكرها املعرفة تخطئها بطريقة اإللهي لقبه
عىل هو قوته عىل ترتكز كانت الفرعون إالهية أن فيه لبس ال الذي والواقع مماته. يوم

«إخناتون». فعله مما العكس عىل كانت الرسمية النظرية أن من الرغم عىل الحكم
والجيش، املدنية الخدمة عىل ترتكز قوته كانت الذي اإللهي الفرعون بجانب كان وقد
— بعضهم وكان مرص، يف اآلخرين اآللهة من عظيم عدد الحال بطبيعة الرشطة ورجال
الوحي بوساطة وذلك آلخر، وقت من مرص حكومة يف بنصيب يأخذون — كهنتهم أو
هذا عن تحدثنا وقد اإلله، به ينطق قانون بمثابة يعدُّ — يظهر ما عىل — كان الذي
يف الوحي يلعبه كان الذي الجزء أن غري بعد، عنه وسنتحدث عدة مناسبات يف املوضوع
البالد. حكومة يف اإلنسانية القانونية العنارص أوال سنناقش ولذلك ضئيل؛ البالد حكومة
األحوال شواهد وتدل وحده. اختصاصالفرعون من كان القوانني وضع أن والظاهر
يف الفرعون عن ينوب وكان العمل. بهذا بالقيام جماعة أو فرد أي يكلف لم أنه عىل
املرصيون وكان املوظفني، من منظمة ا جدٍّ كبرية جماعة واإلدارية القضائية أعماله تنفيذ
عهد يف أنه يظهر ولكن القضائية، والوظائف اإلدارية الوظائف بني بالفرق تام علم عىل
األصلية أعمالهم كانت رجال العادة يف بأدائها يقوم القضائية الوظائف كانت اإلمرباطورية
به مرخًصا الحال بطبيعة والقضائية اإلدارية األمور يف التفويض وكان الصبغة؛ إدارية
هؤالء ومن الدولة، يف موظفيه أكرب إىل الفرعون من أي وظيفة، أقل إىل وظيفة أكرب من

الصغار. مرءوسيهم إىل
األفراد، به يقوم الذي النشاط نوع وهما: قسمني، تنقسم الحكومة خدمة كانت وقد
امللكية، كالخزانة الرئيسية اإلدارة يف مصالح توجد كانت جهة فمن الجغرافية. والبيئة
إىل كذلك يمتد كان أنه ويحتمل كلها، مرص يف عملها كان وقد امللكية، الغالل ومخازن
له كان منها كل إدارية أقساًما مقسمة البالد كانت أخرى جهة ومن كلها. اإلمرباطورية

الوجوه. كل من الرئيسية للحكومة تابعني هؤالء كان وإن املحليني، حكومته أعضاء
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واحد موظف يوجد العادة يف يكن لم اإلمرباطورية عهد يف أنه النظر يلفت ومما
مصالح كل ويف البالد، أنحاء كل يف الحكم زمام عىل يقبض الفرعون سلطة تحت بعينه
يمثل الوزير فكان والوسطى؛ القديمة الدولتني من كل عهد يف إال واحد، وقت يف الحكومة
يوجد كان الحديثة الدولة عهد يف ولكن السلطة. كل عىل يقبض كان الذي املوظف هذا
هذين من كالٍّ أن ويحتمل البحري؛ للوجه واآلخر القبيل، للوجه منهما واحد وزيران: عادة
للملك. إال يخضع وال العامة األعمال بكل عليه يسيطر الذي اإلقليم يف يقوم كان الوزيرين
كان (حيث النوبة» «بالد يف سلطة أية له كان الوزيرين من واحًدا أن املؤكد من وليس
أمام مبارشة مسئوًال — يظهر ما عىل — وكان يحكمها الفرعون قبل من نائب بها يوجد
معني فرد ألي يجعل أال قصد قد الفرعون أن يف نشك أن حقنا ومن آسيا. يف أو الفرعون)

األحوال. من حال كل ويف مكان، كل يف امللكية السلطة تمثيل حق رعيته من
«باملجلس» تعرف محكم غري تنظيًما منظمة جماعة كبرية بلدة كل يف كان وقد
واآلخر «طيبة»، يف أحدهما عظيمان»: «مجلسان املجالس هذه فوق كان كما (قنبت)
يف كان العظيمني املجلسني أحد إن أي بالتوايل، الوزيران ويرأسهما «هليوبوليس»؛ يف
من وليس «هليوبوليس». ومقره البحري» «الوجه يف واآلخر «طيبة»، ومقره القبيل الوجه
كانت أنها املؤكد من أنه غري إدارية، وظائف تؤدي كانت هي كما املجالس هذه أن املؤكد
تفصل كانت األحيان بعض ويف الجنائية، القضايا يف لتفصل قضائية محاكم بمثابة تعقد
يف كان املجلس أعضاء من عضو كل أن هنا ويالحظ اإلدارية. املسائل يف قضائية بسلطة
املجالس هذه فإن ذلك وعىل إداريٍّا. األصيل عملهم كان الذين الرجال من األحيان غالب

والقضائية. اإلدارية األعمال بني حد وضع إىل تميل كانت بد ال
يوضع — غالبًا — كانت فإنها قائمة، يف توضع املجلس أعضاء أسماء كانت وعندما
يغري كان املجلس هذا تأليف أن يشعر مما التاريخ» هذا «مجلس التايل: العنوان لها
بمصالح خاصة كانت أنها يحتمل التي القضائية الجلسات إحدى ويف يوم. إىل يوم من
األكرب الكاهن املجلس يرأس كان ج٦) القديمة مرص (راجع بالكرنك «موت» اإللهة ملعبد
لقب يحمل كان الذي املسجل استثنينا إذا — فقط كهنة عىل إال تحتوي وال «آلمون»،
عن خارجني موظفني تشمل أخرى مجالس ولدينا — طيبة» ملجلس املسجل «الكاتب

مًعا. مدنيني وموظفني كهنة من تتألف كانت أو الدين، رجال هيئة
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كان فقد امللكية، اإلدارة ضمن مصالح تعد أن يجب اآللهة معابد أن إيلَّ ويخيل
مرص، معابد جميع يف العادية اليومية الشعائر يؤدِّي الذي هو — نظريٍّا — الفرعون
أنه عىل بها يقوم إنما فعًال الشعائر هذه بأداء يقوم كان الذي الكاهن فإن ذلك وعىل
بهذه القيام عىل املساعدة ألجل — الظاهر يف — املعابد هبات ُوجدت وقد للفرعون. ممثل
وآللهة وأمهاته، املقدسني آلبائه الفرعون يؤديها كان التي الدائمة الخدمة وهي الشعائر،

وإلهاتها. العظام الدولة
كان كما الفرعون عمال كانوا للمعبد التابعني اآلخرين واملوظفني الكهنة أن والواقع
السلطة من للفرعون كان به الحكم يمكن ما قدر وعىل الرضائب. جباة أو الجيش، ضباط
أن نعلم ا حقٍّ األخرى. الحكومة مصالح يف له كانت كالتي الدين رجال وتنصيب عزل يف
ينطبق كان ذلك أن غري وظائفهم، أبناءهم يورثوا أن يف الحق لهم كان الدين بعضرجال

أخرى. حكومية مصالح عىل
رع» «آمون لإلله «الكرنك» كهنة وبخاصة — الكهنة طوائف أغنى أن يف نزاع وال
تنطبق كانت الحالة هذه ولكن ضعيف، فرعون عىل عظيًما خطًرا تعد كانت — اآللهة ملك
— يقبض كان الشكيمة القوي والفرعون نفسه. الفرعون بيت عىل وكذلك الجيش، عىل
جيشه. أو بيته زمام بها يدير التي الطرق وبنفس تماًما، الدين رجال زمام عىل — عادة
وهبوا قد والعرشين، عرشة والتاسعة عرشة الثامنة األرس فراعنة أن املعلوم ومن
العطايا وهذه «الكرنك»، يف اآللهة ملك رع» «بآمون الخاص الكبري للمعبد ضخمة عطايا
العبيد وكذلك الحقيقية الضياع من أخرى وأنواًعا ذهب، ومناجم زراعية، أرًضا تشمل
بحد فتحت التي البالد من عليهم استوىل أو الحرب، يف أُرسوا الذين من ضخمة بأعداد
وأثاثًا البحر، ُعبَاَب تَْمَخُر النيل، يف تجري وسفنًا نوع، كل من عظيمة وقطعانًا السيف،
ومصانع أشكالها، مختلفة الحمل خفيفة وأمتعة وجعة، ونبيذًا، وَحبٍّا، ونسيًجا، للمعبد،
بد ال اآللهة ملك رع» «آمون أن تماًما الواضح من كان وقد عديدة. مواد فيها تصنع كانت

عنه. نتحدث الذي العرص كل يف الفرعون استثنينا إذا مرص يف مالك أغنى كان أنه
أمالك كل أن — تردُّد أدنى دون — يذكرون املحدثني الباحثني أن كثريًا ويالحظ
خاطئ، الزعم هذا أن عىل برهنا وقد الرضائب، كل من معفاة كانت مرص يف املعبد
وأن الخامس») رعمسيس «عهد (راجع املرصي التاريخ عصور كل عىل ينطبق ال وأنه
عهد يف صحيًحا يكن لم الزعم هذا أن عىل إيجابية براهني لنا تقدم «فلبور» ورقة
النقوش يف جاء ما حسب عىل التاريخ وهذا ١١٥٠ق.م. سنة حوايل الخامس» «رعمسيس
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سلطانها فقدت الوقت هذا يف كانت الفرعونية، الحكومة أن يوحي املرصية واملخطوطات
منحت التي الفرعونية املراسيم وجود ويدل التقريب. وجه عىل العظام الكهانة رجال عىل
مثل يمنح عام قانون هناك يكن لم أنه عىل معينة، ملعابد وإعفاءات إدارية امتيازات
االمتيازات هذه مثل عن سليم مرسوم يصلنا ولم املعابد. لكل واإلعفاءات االمتيازات هذه
أصدره الذي «نوري»، مرسوم هو واحد مرسوم إال اإلمرباطورية عهد من واإلعفاءات
معني ملعبد النوبية املصالح بحماية يقيض وهو ١٣٠٠ق.م) سنة (حوايل األول»، «سيتي
الطويلة الوثيقة هذه أن من متأكًدا ولست ج٦). مرصالقديمة (راجع املدفونة» «العرابة يف
عمال هيئة تجنيد قطًعا تحرم ال نزاع بال وهي الرضائب، حتى ذكرت قد الوضع املحكمة
املعبد، عمال أفراد عىل القبض تحرم أنها تقصه ما كل بل السخرة، يف للعمل املعبد
رسقة الفرعون عمال تمنع وكذلك السخرة، بأعمال للقيام آخر إىل إقليم من ونقلهم
التدخل أو له، خصصت ما غري يف الستعمالها املعبد سفن عىل القبض أو املعبد، ماشية
جاء ما فإن وباالختصار واجباتهم. تأدية يف املوظفني من وغريهم املعبد عمال شئون يف
من معينة طائفة ضد خاص نظام تنفيذ عىل باملحافظة التعهد هو «نوري» مرسوم يف
جميع املتمدينة الحكومات كل اآلن جورها من تحفظ التي واإلجبارية، التعسفية األعمال
ليس نوري» «مرسوم من يفهم ما أن عىل استثناء. بدون والرعايا واملدنيني، املنظمات،
املفهوم من كان إذ االستبدادية؛ صبغتها وأحيانًا قوتها، بل الفرعونية، الحكومة ضعف
تؤخذ أال ينتظرون قد املرسوم هذا بمثل معينة بصفة يُحموا لم الذين هؤالء أن ضمنًا
ويساقون الفرعون، عمال أشخاصهم عىل كذلك يقبض بل وحسب، وسفنهم ماشيتهم
بعيدة مختلفة جهات إىل يساقون كانوا أنهم املحتمل ومن السخرة.14 إىل محددة غري ملدة
غرض ألي أو العسكرية، للخدمة أو األرض، فلح يف للعمل إما وذلك اإلمرباطورية، عن

التاج. موظفي من صغري موظف أي له يوجههم أن يمكن آخر
وموظفني ووزيره الفرعون أن منها نرى قاطعة براهني لدينا أخرى جهة ومن
عىل للمعابد االقتصادية الشئون عىل — ما درجة إىل — باملراقبة يقومون كانوا آخرين،
ويف الكهانة وظائف أعىل يف األحيان بعض يف بتعيينات تقوم الحكومة وكانت األقل.

أدناها.

الفيضان. زيادة عند وبخاصة ا جدَّ قريب عهد حتى مرص يف السخرة أعمال استمرت وقد 14
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أحدهما مثالني، اإليضاح سبيل عىل هنا وسنأخذ الوحي. موضوع إىل نعود واآلن،
برسقة: خاصة جدٍّا صغرية حالة عن واآلخر إداري، سؤال عن

أكرب كاهنًا ينتخب أن حكمه سني من األوىل السنة يف الثاني» «رعمسيس عىل كان
مرص(راجع يف كهانة منصب ألهم جديًدا موظًفا أي: «الكرنك» بمعبد «آمون» لإلله جديًدا

ج٦). القديمة مرص
البالط موظفي كل أسماء اإلله أمام قوله حسب عىل «رعمسيس» وضع وقد
انتخب وقد نفسه. «آمون» معبد وأرشاف الكهنة، ورؤساء الرديف، قائد الفرعوني:
«طيبة»، كهنة من عضًوا الوقت ذلك حتى يكن لم الذي وننف»، «نب يدعى شخًصا نفسه
«أنحور» لإلله األكرب والكاهن «دندرة» صاحبة «حتحور» لإللهة األكرب الكاهن كان بل
كان الوظائف وهذه و«طيبة». «طينة» بني ما اآللهة. كهنة عىل واملرشف «طينة» صاحب
«آلمون»، أكرب كاهنًا وننف» «نب «رعمسيس» نصب ذلك وعىل قبله، من والده يشغلها
الحالة هذه ويف باألرسة. خاصة كانت التي الوظائف وهي وظائفه، يف ابنه يضع أن وأمره
الذي وهو «آمون»، الجديد األكرب الكاهن عني الذي هو الفرعون أن يف شك أي لدينا ليس
أخذ ترتيب من أكثر الصعوبة من أمره ترتيب يكن فلم الوحي موضع أما أيًضا. انتخبه
األرسة منتصف إىل تاريخه فريجع الثاني املثال أما اآلن. العامة االنتخابات يف األصوات
هذا يف املوضوع هذا تفصيل (راجع األول املثال بعد سنة مائتي من أكثر أي العرشين،

إلخ). … الرابع» رعمسيس «عهد الكتاب
الخادم رفع وقد «أمنمويا». يدعى خادم من رسقت رداءات خمسة أن وموضوعه
«بخنتي»؛ صاحب «آمون» يدعى «طيبة» يف الصغار اآللهة أحد إىل شكواه عليه املجني
«أمنمويا» أمامه ذكر هذا وعىل ذلك، يفعل أن اإلله قبل وقد اللص. اسم عن له ليكشف
أراد كأنه رأسه اإلله هز آمون» دي «بتوم املزارع اسم ذكر وعندما القرية، سكان أسماء
لم إني كذب، هذا «إن لإلله: آمون» دي «بتوم املزارع قال وعندئذ رسقها.» «إنه يقول: أن

الغضب. شدة يف اإلله صار ذلك وعىل أرسقها.»
«طيبة» يف صغري آخر إله إىل آمون» دي «بتوم املتهم املزارع لجأ أخرى فرصة ويف
مرة املزارع فقال أخذها. إنه يقول: أن أراد كأنه رأسه هز بدوره اإلله هذا أن غري أيًضا،
قد رجًال ألن شديًدا؛ غضبًا — كسابقه — اإلله هذا غضب وقد كذب.» هذا «إن أخرى:
ذلك وبعد واحد. آٍن يف اإلله ويكذب براءته يؤكد أن القحة به بلغت لص أنه اإلله أعلن
اتهمه الذي قريته إله وهو «بخنتي» صاحب «آمون» أمام أخرى مرة املتهم املزارع وقف
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سيدي يا «بخنتي» صاحب «يآمون» إىل تعال قائًال: لإلله املزارع لجأ ثم األمر، بادئ يف
أن أراد كأنه عدة مرات رأسه اإلله هز وعندئذ املالبس؟ أنا أخذت هل املحبوب؛ الطيب

أخذها.» «إنه يقول:
املزارع أن ويحتمل مكانه. يف ذلك ذكرنا كما تماًما واضًحا ليس القصة سجل وبقية
الرسقة، أجل من عوقب — الظن أغلب يف — فإنه حال أية وعىل بالرسقة. اعرتف املتهم
جاءت كما املزارع تهمة إثبات أن يف نزاع وال بريئًا. كان أنه يف أشك أن يمكنني ال أنه غري
الكهنة. من جماعة أو كاهن — الحال بطبيعة — بالفعل عملها قد كان «آمون» لسان عىل
أي يوجد ال أنه والظاهر باملوضوع. علم لهم كان الكهنة بأن يوحي يشء لدينا وليس
املزارع أن نلحظ العكس عىل بل حديثة، محكمة عليه تستند أن يمكن نوع أي من برهان
ذلك فعل قد بد ال فإنه نهائيٍّا اعرتف قد كان وإذا الضمري، طاهر رجل مسلك سلك قد
الذي هو أنه القرية يف املشاع أن أو نفسه، قرارة يف يخفيه ثالث نفيس عامل تأثري تحت

لديهم. مادي دليل وجود دون ذلك عىل اتهامه الكهنة بنى وقد رسق،
الوحي قوة مقدار — بوضوح يظهر ما عىل — يفرسان مًعا الوحي عن املثاالن وهذان
يكون أن املمكن من كان إنه إذ والعرشين، عرشة التاسعة األرستني خالل قوته عدم أو
ولكن الدنيا. الطبقة من رجل مصالح فقط تشمل صغرية، قضية يف حاسًما فعًال حكمه
كأنه — شك بال — الوحي «يرتب» الفرعون فإن دخل، الحكومة ملصالح يكون عندما
سجالت يف الخيالية األقاصيص أعظم وضع — بالضبط — يرتب كان كما عادي، أمر
الكاهن تهمة عن تتحدث التي الوحي قصة يف لذلك طريف مثال ولدينا الرسمية. أحكامه
الثاني» «بينوزم عهد يف الكرنك يف ُدوِّنت وقد «آمون»، اإلله متاع باختالس «تحتمس»

بعد. سيجيء كما
للعمل املطامع صاحب اإلمرباطورية عهد يُريضمرصي الذي الوحيد امليدان كان وقد
املعبد خدمات من ذلك وغري والكهانة املدنية اإلدارة أي العامة، الخدمة فروع هو فيه
ثرواتهم تنمية يف بالعمل يقومون أنفسهم كوَّنوا رجال عن علم لدينا وليس الجيش. ثم
ل يخوِّ برهانًا لدينا إن ا حقٍّ العامة. الخدمة خارج الفنية مهاراتهم تقوية أو الخاصة،
للمدعي ذاتها يف ثروة كانت الشهرية «مس»15 بقضية الخاصة األرايض أن نعتقد أن لنا

.The Inscription of Mess. p. 20 Note 54 & p. 25 راجع: 15
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صاحب كان الناجح املدعي هذا أن نعتقد أن لنا يخول آخر برهان لدينا وكذلك الناجح،
الخزانة». «كاتب لقب يحمل — القضية بعد — كان كما القضية، خالل ماعز قطعان

— أنه غري النظر، يلفت أمر املفاجئ الغنى يصحبه الذي األلقاب يف التغيري وهذا
يعدُّ بل مؤكًدا ليس املوضوع ألن عامة؛ نظريات ذلك عىل نبنى أن يمكننا ال — ذلك مع
نعني أن يمكننا ال أنه غري ما، حد إىل خاصة ملكيات وجود نعلم إننا ا حقٍّ فرديٍّا. مثاًال
ذلك وحتى عامة، األفراد بني وتشرتى تباع واألرايض والعبيد املاشية كانت فقد حدودها،
و«أمنحتب الثالث» «أمنحتب عهد يف «مس» كالراعي الضعة يف غاية أفراد بني يجري كان

آلخرين.16 عبيدهم خدمة يؤجروا أن العبيد مالك مقدور يف كان كما الرابع»،
صاحب كان فقد جريانه، بني أمالك صاحب يعدُّ زمنه يف «مس» الراعي كان وقد
الحاذقة. باملساومة أخرى إىل سنة من ثروته ينمي كان أنه املحتمل ومن للبيع. ماشية
البذور أن غري العمل، هذا مثل يف موجودة كانت باملرشوعات القيام بذور أن يف شك وال
الفردية األرس إنتاج بني أنه إيلَّ ويخيل اإلمرباطورية. عهد يف — يظهر ما عىل — تنُم لم
لم أخرى، جهة من الحكومة ومصالح املعابد تنتجه الذي العظيم اإلنتاج وبني جهة، من
فقرنا فإن حال أية وعىل الصناعة. أو التجارة يف بمشاريع األفراد لقيام كبري مجال يبَق

املوضوع. هذا مثل يف الجزم عىل يعيننا ال املصادر يف
فإنه لحسابه، ويبيع يشرتي كان الذي «مس»، الراعي مثل أفراد وجود عن وفضًال
(ورقة كبرية دينية ملؤسسات عمالء بمثابة تجارية بأعمال يقومون تجار يوجد كان
غري هؤالء املعبد» «تجار عن شيئًا نعلم وال ج٧). القديمة مرص ٢ سطر ص٤٦ هاريس
مجالها يف دولية كانت يظهر ما عىل الحاالت بعض يف تجارتهم أن والظاهر وجودهم.

ص٨٨). ج٦ نوري منشور (راجع
يتجرون كانوا إذا نعلم أن دون «تجار» كلمة املتون يف نقرأ أخرى أحوال ويف
١١ رقم17 بوالق» «ورقة يف مثًال فنجد الحكومية، املصالح أو املعابد بعض أو لحسابهم
وخمر لحم توريد فيها ُسجل عرشة الثامنة األرسة عهد من حسابات كتاب من صفحة
حاالت عرش يف واردات «منخت» فتسلم بني» «رشي وللتاجر «منخت»، للتاجر وفطائر

Gardiner: Four Papyri of the 18th Dyn. from Kahun (A. Z. XLIII (1906). p. 27–47 راجع: 16

.& Pls. 1–3)
.Revue de l’Egypte Ancienne Vol. 1 (1927) Pls. III–IV راجع: 17
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كالتي دائًما صغرية يتسلمها التي الكميات وكانت يوًما. عرش أربعة مدة يف تقدير أقل عىل
تجارتهم يحملون الذين الجائلون الباعة أو الصغرية، الحوانيت أصحاب يرصفها أن يمكن
توحي والفطائر، والنبيذ اللحم وهي تباع كانت التي البضائع وأصناف باب. إىل باب من
كانت وقد الناس. من الفقراء إىل ال اليسار ألصحاب إال سلعه يبيع يكن لم تاجرنا بأن
شخص من تنتقل أن املمكن من وكان الشعب، من أفراد يملكها الزراعية األرايض بعض
أنه غري للتاج، رضائب تدفع كانت األرايض هذه ومثل بالبيع. أو بالوراثة إما آخر إىل
من كان العسكرية الخدمة أو السخرة، مثل آخر عام التزام أي أن نفهم أن يمكن ال

كهذه. بملكيات عالقة له يكون أن الرضوري
كبريًا اإلمرباطورية خالل األفراد يملكها التي األرض مقدار كان ما إذا نعلم وال

ال. أم كبرية اقتصادية أهمية ذات تجعله لدرجة
ضياع للمعابد كان وكذلك األرض، من شاسعة مساحات يملك كان التاج أن والواقع
إدارة تحت منها كل مساحات عادة تقسم املعبد وأرايض التاج أرايض وكانت عظيمة.
مسافة عىل يسكن املسئول املوظف كان الحاالت هذه مثل ويف فلبور). ورقة (راجع املعبد
(وهو غائب مالك أوًال لها كان األرضهذه قطعة ومثل إدارته، تحت األرضالتي من بعيدة
سارت وإذا إدارتها. إليه ُوكل الذي وهو غائب، مدير لها كان وثانيًا اإلله). أو الفرعون
الغائب مديرها فإن يرام، ما عىل — األرض من القطعة هذه يخص فيما — األمور كل
الفرعون، إىل يورد كان الذي الَحب مقدار فوق عظيًما كسبًا الحال بطبيعة ينتظر كان
أيدي عىل يالقونها التي املعاملة، سوء من يفرون الفالحني أن أحيانًا يحدث كان أنه غري
نجد اآلن (وحتى بعيد غري زمن إىل الحديثة مرص يف الحال كانت كما املبارشين رؤسائهم
لم أم األرض أأنتجت سواء الفالح، من إيجارهم يتقاضون الرأسماليني املالك بعض مع

الطرق). بشتى تنتج
آخر جزء يف حتى أو مجاور آخر مكان يف حكومي لعمل يجندوا أن أحيانًا ويمكن

لخيالنا. يرتك ذلك جراء من يحدث وما مرص. من
من مركزية بريوقراطية فردية كانت املرصية الدولة حكومة إن القول: وقصارى
أجل من مشاحات وجود يف نزاع وال عمليٍّا. مركزية — كبري حد إىل — وكانت املبدأ، حيث
مختلفة مصالح من تتألف التي البريوقراطية، الحكومة يف املختلفة العنارص بني املنفعة
عىل تدل أدلة ولدينا واحدة. مسئولية تجمعها وال األخرى عن مستقلة تكون منها كل تكاد
كالٍّ أن ويالحظ الحاكمة، األرسة مصالح ليخدم املشاحات هذه يستخدم كان الفرعون أن
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رؤيتهما ويمكن التالية، القرون يف عظمى أهمية ذا أصبح قد والجنود الكهنة طائفة من
كالٍّ أن تجد اإلمرباطورية عهد من األخري القرن نصف خالل ويف نشأتهما. منذ تنموان
وتصدع العرشين، األرسة سقوط عىل ساعد مما خطرية، اضطرابات يف منغمس منهما
لديه يكن لم — أعتقد ما عىل — العادي الرجل أن هذا كل من ونرى اإلمرباطورية. أركان
لم األحوال ألن االقتصادية؛ أو السياسية الحياة يف آرائه عن للتعبري يهيئه ما القوة من
االستقالل من شيئًا نفسه يف يحمل وهو الحياة، معرتك يف لظهوره بعد له ُهيئت قد تكن
الحكم لنظام أوًال هذا يف السبب يرجع وقد ذلك. لبلوغ تؤهله التي الصفات أو الذاتي،
وإن له، الخضوع عىل تربيته إىل وكذلك البالد، تاريخ من الفرتة هذه يف سائًدا كان الذي
مكانه يف ذلك أوضحنا كما والفقر، الجوع بسبب النظام هذا عىل يثور قد أحيانًا كان
وحتى — العمال قام وعندما الثالث»، «رعمسيس عهد يف العمال إرضاب عىل التحدث عند
شعب من والعجب الدهشة إىل تدعو درجة إىل وغريها امللكية املقابر بنهب — الدين رجال

كفًرا. منه أشد والجوع كافر الفقر ولكن املرصي، كالشعب وديع
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والعرشون الواحدة األرسة

مقدمة

أن وسنرى العرشين. األرسة رعامسة آخر باختفاء الرشق يف مرص سيادة انتهت لقد
«الصاوية» األرسة قيام حتى األرسة هذه سقوط تلت التي القرن ونصف القرون أربعة
وإذا وسلطانها. مرص بالد إليها تنحدر كانت التي الهاوية، نحو اندفاع فرتة كلها كانت
عنهم الحديث سنتناول الذين الفراعنة فإن محددة فرتات يف معينة بعضحاالت استثنينا
والجاه القوة من لديهم يكن لم «طيبة» يف أم «الدلتا» يف أكانت سواء عاصمتهم، يف هنا

املظفرة. بالحروب أو الفخمة، باملباني حكمهم عهود يميز ما
ملك رع» «آمون وإلهها «طيبة» به تتمتع كانت الذي العاملي السلطان أن وسنرى
بالدها خزانة عىل يتدفق لن أنه كما الطبيعية، مرص حدود خارج به يعرتف يعد لم اآللهة
خزانة إىل يُرد كان املال بعض أن نجد حيث عابرة، حاالت يف إال األجنبية البالد جزية

الخيال. نسج من فهو ذلك غري ذكر وما العظام، الكهنة
جر اقتصادي ركود الطبيعية نتيجته من كان والحربي السيايس االنحطاط وهذا

الصناعات. كل ويف الفن يف تأخًرا وراءه
الحديثة، الكشوف من الرغم عىل اآلن غامضحتى والعرشين الواحدة األرسة وتاريخ
شيئًا يظهر قد فحصها فإن ذلك ومع حديثًا، الحجر) (صان «تانيس» يف عليها عثر التي
هذه تاريخ عن القليل إال نعرف ال أننا الواقع إذ بعد، يتم أن الحسبان يف يكن لم جديًدا
إىل تحتاج التي األمور من يزال ال وترتيبهم ملوكها عدد إن بل وحسب، السيايس األرسة
بصفة الزمان من فرتة اآلثار علماء أنظار األرسة هذه تاريخ لفت وقد وإثبات. تمحيص
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عدد موميات فيها وجدت التي البحري»، «الدير خبيئة عىل العثور أثر عىل وذلك خاصة،
يرجع الفراعنة هؤالء موميات إخفاء يف الفضل كان وقد الحديثة، الدولة ملوك من عظيم
فقد والعرشين، الواحدة األرسة عهد يف عاشوا الذين «آلمون»، العظام الكهنة إصالح إىل
مخابئ يف دفنها عبثًا حاولوا أن وبعد منها، ُهشم ما إصالح وأعادوا املوميات هذه جمعوا
املحدثون. اللصوص عليها عثر أن إىل الخاص املكان هذا يف األمر نهاية يف أودعوها أخرى
الكثري عن النقاب كشف يف الحسنة نتيجته العظام الكهنة هؤالء لعمل كان وقد
قصرية كتابات دونوا العظام الكهنة هؤالء أن وذلك الغامض، األرسة هذه تاريخ من
عىل الكتابات هذه وتدل مومياتهم، فيها أودعت التي وتوابيتهم امللوك هؤالء لفائف عىل
هذه إىل الفضل ويرجع أكفانها، يف إصالح من لها عمل وما املوميات بهذه عنايتهم مقدار
تواريخهم، حسب عىل امللوك هؤالء ترتيب إىل الوصول يف آخر يشء أي من أكثر الكتابات

«مسربو».1 األثري العالم — بنجاح — العظيم العمل بهذا قام وقد
معلوًما كان ما أن يجد إليه، وصل وما الصدد هذا يف «مسربو» أبحاث عىل واملطلع
الحقائق أن عن فضًال هذا اليأس، إىل تدعو مرتبكة معلومات عن يخرج ال األرسة هذه عن
تعقيد يف زادت قد — األثرية البحوث من استخرجت التي وهي — بحثه بعد عرفت التي

توضيحها. يف السري من بدًال «مسربو» إليها وصل التي الصورة
عن إلينا وصلت التي النقوش أهم هي البحري» «الدير موميات نقوش كانت وملا
منها ليستخرجوا بحثًا؛ قتلوها قد اآلثار علماء نرى أن إذن عجب فال األرسة، هذه تاريخ
التي الحديثة الكشوف ولعل الغامض، األرسة هذه تاريخ عن استخراجه يمكن ما كل
بعضمعميات عن النقاب لنا تكشف معلومات إىل توصل الحجر» «صان منطقة يف عملت

.(Cerny J. E. A. Vol. 32 p. 24 ff (راجع األرسة هذه تاريخ

Les Momies Royales de Dier el Bahri Memoires de la Mission Archeologique راجع: 1

.Francaise au Caire Tome, 1 fasc. 4 (1889)
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والظاهر عرشمرص، «حريحور» اعتالء إىل أدت التي الخطوات عن سبق فيما تحدثنا
— التأكيد وجه عىل — نعلم وال «طيبة»، يف العرش توليته عند السن يف طاعنًا كان أنه
بني يذكره لم «مانيتون» أن هنا مالحظته تجدر ومما مرص، عىل فرعونًا مكثها التي املدة
يف أي «الطوبياد»، إقليم يف إال به معرتًفا يكن لم سلطانه فإن ذلك وعىل األرسة، هذه ملوك
مستقالٍّ قويٍّا تابًعا دائًما يعدُّ كان إنه يقال: بل «أسيوط»، حتى أسوان من القبيل، الوجه

لحكمه. مقرٍّا البحري بالوجه «تانيس» اتخذ قد كان الذي «سمندس»، للفرعون
عىل وجدت التي النقوش غري مؤرَّخة، سجالت «حريحور» عهد من لدينا وليس

الثاني». و«رعمسيس األول» «سيتي تابوتي
من الثاني الشهر السادسة، «السنة يأتي: ما األول» «سيتي تابوت عىل جاء فقد
«آلمون األكرب والكاهن الوزير فيه أرسل الذي اليوم وهو السابع، اليوم الزرع، فصل
الحياة له األول) (سيتي رع» ماعت «من امللك دفن ليجدد «حريحور»؛ اآللهة ملك رع»
«سيتي رع ابن والصحة، والفالح الحياة له رع» ماعت من «رع ابن والصحة، والفالح

«بارع-بايوتت».»1 والضابط «حر-مآمن-بنع»، املراقب يد عىل مرنبتاح» األول

Gauthier, L. R. III p. 232; & Cat. Gen. Cercueils de Cachettes Royales No. 61019 راجع: 1

.p. 30
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بالكرنك. «خنسو» معبد من «حريحور» امللك صورة :1 شكل

الفصل الثالث، الشهر السادسة، السنة يأتي: ما الثاني» «رعمسيس تابوت عىل وجاء
«آلمون األكرب الكاهن الرشيف… أرسل عندما الذي اليوم وهو الخامسعرش، اليوم الثاني،
«رعمسيس تابوت عىل التي الهرياطيقية الكتابة (راجع «حريحور». اآللهة ملك رع»

الثاني»).2
صورة يف تمثال عىل — «آلمون» أكرب كاهنًا بوصفه — كذلك اسمه وجد وقد
هذا عىل جاء الذي النقش يدل كما أصلحه، الذي «موت» معبد يف عليه عثر «بولهول»

حريحور».»3 «آلمون األكرب الكاهن عملها التي «التجديدات التمثال:
ذكره عليها جاء «نزمت»، وزوجه «حريحور» باسم لوحة توجد ليدن» «متحف ويف
املرحوم. «حريحور» اآللهة ملك رع»، «آلمون األكرب والكاهن للجيش، األكرب القائد بوصفه

.Momies Royales p. 551, fig. 15, & L. R. III, p. 232 راجع: 2

.Momies Royales, Ibid p. 661 راجع: 3
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والبقرة «أوزير»، لإلله يتعبدان وهما اللوحة هذه عىل «نزمت» وزوجه «حريحور» مثل وقد
املقدس.4 الغربي الجبل من خارجة «حتحور»

«اللوفر». بمتحف املوجودة الجنازية «نزمت» ورقة عىل «حريحور» ذكر وجاء
.(A. Z. XVI (1878) p.29 (راجع

اسمه.5 عليها املطيل الفخار من آنية القاهرة» «متحف يف وتوجد

«حريحور» الفرعون أرسة (1)

«نزمت» زوجة

املحراب.6 قبل التي للقاعة األيرس الجدار عىل «خنسو» بمعبد اسمها وجد (١)
أمهم، إذن فهي «حريحور» أوالد رأس عىل تسري كانت «نزمت» أن هنا ويالحظ

البعض.7 يظن كما «حريحور» بوالدة وليست
من وكثري وزوجها هي صوِّرت وقد الذكر. السابقة ليدن» «لوحة يف اسمها ووجد (٢)

أوالدها.
الخشب من منهما وكل البحري»، «الدير خبيئة يف متداخالن تابوتان لها وجد وقد (٣)
الرأس لباس عدا الذهب من ورقة بالصندوق وتحيط املطيل، بالخزف املرصع املشغول
الحجر من زينته من الهام والجزء الهريوغليفية الحروف صنعت وقد التفاصيل. وبعض
غني خالب منظر كلها الزينة من ويتألف بالذهب، املرصعة الزجاج عجينة ومن الجميل
ذهب من التابوت عىل ما أن له يؤسف مما ولكن اإلنسان. رها يتصوَّ يكاد ال التي بالزخرفة
األزمان يف حدث قد التخريب وهذا بدائية. قطع إال الزينة من يبَق ولم بالكشط، انتزع قد
والصور الكتابات اللصوص احرتم بها التي والعناية الخشب منظر ذلك عىل يدل القديمة،
الجعارين بنزع القدامى اللصوص اكتفى فقد بها. املساس عن وابتعادهم املقدسة،

Boeser: Beschreibung des Aegyptischen Sammlung etc. in Leiden t. VI (1913) 6. راجع: 4

.13, & Momies Royales p. 678
.Von Bissing. Cat. Gen. Fayence Gefasse. Nr. 3795 p. 61 راجع: 5

.Champ. Not. II, pp. 228-229; Momies Royales p. 548 راجع: 6

.L. R. III, p. 231. Note 2 راجع: 7
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امللكة صاحبته أن عىل الصندوق عىل التي الكتابة وتدل الصدر. عىل كانت التي الكبرية
األرضني ربة امللكية واألم اآللهة، ملك «آمون» لإلله الكربى الحريم رئيسة كانت «نزمت»
املحدثون، اللصوص عليها وعثر مزملة، وجدت مرت، ١٫٦٥ موميتها طول ويبلغ «نزمت»،
ثالث عىل أجزاؤها بيعت ثم منها، انتزعت التي والربدية اللفائف ذلك عىل تُربهن كما
أملانيا، أعمال من «بافاريا» يف والثاني «إنجلرتا»، يف موجود منها األول والجزء مرات.
يف عليه حصل سوري ترجمان يد يف كان األصل إن ويقال: اللوفر». «متحف يف واألخري

«األقرص».8

«نزمت». امللكة مومية :2 شكل

.Momies Royales p. 512 راجع: 8
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«حتحور» اسم وأن طغراء، يف موضوع «نزمت» امللكة اسم أن «نافيل» الحظ وقد
— األحوال شواهد ولكن ملكي، دم من وأنها والدته، أنها ظن ولذلك طغراء؛ يف يوضع لم
ورقة «برلني» يف وتوجد (A. Z. (1878) p. 29–32) (راجع ذلك، غري أثبتت — ذكرنا كما

«إرمان».10 ونرشها «طيبة» يف اشرتيت وقد الهرياطيقي.9 بالخط اسمها عليها كتب
بطريقة حنطت والعرشين الواحدة األرسة عهد يف مومية أول تعد امللكة هذه ومومية
خالل يف املحنط بدأ قد إذ السابق، العرص يف يعمل كان الذي التحنيط عن تختلف خاصة
عنها تذهب وال معاملها تشوه ال حتى الطرق بكل الجثة كيان حفظ عىل يعمل األرسة هذه
فيما ذلك عن سنتحدث كما الدنيا، الحياة يف بها تتمتع كانت التي ونرضتها، مالمحها

.(Elleot Smith & Dawsen Egyptian Mummies 102 ff (راجع بعد

«حريحور» أوالد

«خنسو» معبد يف التي والصورة العدد. كثرية «نزمت» وزوجه «حريحور» أرسة كانت
اإلناث وعدد عرش، ثمانية الذكور عدد بلغ وقد واإلناث. الذكور من سلسلة عليها يُشاهد

الباقية: األسماء بعض وهاك أسف. بكل ُمحي قد معظمهم أن غري عرشة، تسع
محبوبه، جسده، من امللك ابن األلقاب: ويحمل «بيعنخي» يدعى الذكور أكرب (١)
عىل واملرشف «خنسو»، اإلله وكاهن «موت»، اإللهة وكاهن «آلمون»، العظيم البيت ومدير

«بيعنخي».11 واملقدم األرضني، رب جبل
… الرابع الكاهن جسده من امللك ابن لقب: ويحمل «برع-آمن-ني-آمن»، (٢)

… يف «أنحور» اإلله وكاهن
ملك رع»، «آلمون … واملرشف جسده، من امللك ابن لقب: ويحمل … «بانفر» (٣)

«بانفر». اآللهة
جسده. من امللك ابن (؟) «مريف-أنف-آمون» (٤)

جسده. من امللك ابن نأمف»: حرو «أمن (٥)

.Pap. hieratique du Musée de Berlin p. 10488, 10489 راجع: 9

Ermen. Ein Fall Abgekurzter Justiz in Aegyp. in Abhandlungen de l’Academie راجع: 10

.p. 3, 8, 11, 12 & 14
.Momies Royales p. 678; L. L. III, p. 237-8 راجع: 11
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جسده. من امللك ابن (؟): «تخوي» (٦)
جسده. من امللك ابن «ماساهرتا»: (٧)
جسده. من امللك ابن «ماساقهرتا»: (٨)

جسده. من امللك ابن «با-شد-خنسو»: (٩)
ُمحيت. (١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠) رقم واألسماء
جسده. من امللك ابن نرتي»: «باك (١٤)

ُمحيا. قد (١٦ ،١٥) واالسمان
جسده. من امللك ابن (؟): «رود-أمنتي» (١٧)

وكذلك «آلمون». اإلله والد والكاهن جسده، من امللك ابن «نيس-يا-نفر-حر»: (١٨)
إلخ.12 … «آمون» معبد كتاب ورئيس آمون» «كاهن لقب يحمل

ال ما يوجد أنه الفرعون أرسة مثلت حيث «خنسو» معبد يف الذي املوكب يف ويالحظ
األوليات والخمس وزهرة، صاجات يدها يف منهن كل تحمل سيدة عرشة تسع عن يقل
األوىل.13 االبنة نقوش من جزء إال يبَق ولم تماًما هشمت أنها غري بمتون مشفوعات منهن
مرص.14 تاريخ عن برتي» «فلندرز كتاب يف وموميته «حريحور» تابوت ذكر جاء وقد

«مسربو».15 لسان عىل البناء هذا ذكر جاء وكذلك
«نزمت» امللكة ومومية تابوت إىل يشري املؤرخني هذين من كل ذكره ما أن والواقع
شيئًا نعرف وال البحري»، «الدير خبيئة يف عليهما عثر اللذان وهما «حريحور»، زوج

تابوته. عن وال موميته عن مطلًقا
العليا، مرص عىل يسيطرون كانوا الذين «آلمون»، العظام الكهنة أوًال هنا وسنذكر
بأسماء قائمة أوًال وسنضع «تانيس». يف يحكمون كانوا الذين امللوك ذلك بعد نذكر ثم
استنبطت وقد «طيبة»، يف كانوا الذين العظام والكهنة «تانيس» يف حكموا الذين امللوك
يؤسف ومما والكهنة. امللوك موميات لفائف عىل وجدت التي الكتابات من القائمة هذه

األحوال. من كثري يف تذكر لم امللوك أسماء أن األسف جد له

.Gauthier. L. R. III, p. 237 ff راجع: 12

.Ibid p. 240 راجع: 13

.Petrie, Hist. of Egypt III, p. 195 راجع: 14

.Momies Royales. p. 236, Note 1 راجع: 15
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«طيبة». يف كانوا الذين العظام والكهنة «تانيس» يف حكموا الذين امللوك بأسماء قائمة

العظام الكهنة التقريبي التاريخ الحكم مدة امللوك أسماء
    اآلثار   مانيتون  

«حريحور» (١)
(مغتصب)

١٠٨٥–١٠٥٤     ٢٦ سمندس (١)

«بيعنخي» (٢)   س +١٧   ٤١ بسوسنس (٢)
الذي بينوزم (٣)

امللك بعد فيما صار
األول» «بينوزم

١٠٥٤–١٠٠٩     ٤ نفررشس (٣)
(نفركارع)*

«ماساهرتا» (٤)   س +١٦     األول بينوزم (٤)
رع» «منخرب (٥)      
«سمندس» (٦) ١٠٠٩–١٠٠٠ (؟) ٤٩   ٩ أمنوفتيس (٥)

الثاني» «بينوزم (٧) ١٠٠٠–٩٨٤ س +١٧ «سيآمون = ٦ بسيناخي أوسوخور (٦)
٩

«بسوسنس» (٨) ٩٨٤–٩٥٠ س + ١٢   ٣٥ الثاني بسوسنس (٧)

مبارشة. «سمندس» بعد يأتي «جردزلوف» بحث حسب عىل وترتيبه *

عن كثريًا تسعفنا ال اآلثار أن وجدنا القائمة، هذه عىل فاحصة نظرة ألقينا وإذا
األرسة هذه مللوك «مانيتون» ذكرها التي التواريخ وأن العظام، والكهنة امللوك هؤالء حكم
تقدير حسب سنة ١٣٠ وحوايل «أفريكانوس»، تقدير حسب عىل سنة ١٢٤ بنحو تقدَّر
حال أية وعىل سنة. ١٤٥ عن يقل ال بما األرسة هذه حكم «برستد» قدر وقد «يوزيب».
امللك استثنينا إذا هذا ذلك، يف الحاسمة املصادر لقلة معقًدا يزال ال األرسة تاريخ فإن
بدًال الثاني» «جردزلوف العالم ترتيبه وجعل حديثًا، اسمه عن ُكشف الذي كارع»، «نفر

الثالث. من
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تحافظ أن أرسته مقدور يف يكن لم «حريحور»، وفاة أثر عىل أنه عىل األحوال شواهد تدل
عىل ملًكا أصبح قد «الدلتا» يف يحكم كان الذي «سمندس»، أن ويظهر امللك. تاج عىل
يف كانت «آلمون» األكرب الكاهن وظيفة أن نجد أننا غري بعد. سنرى كما جميعها، البالد
كان أنه عىل النقوش تدل ذلك ومع والده، مثل امللك لقب يحمل يكن ولم «بيعنخي»، يد
ال قبل: من قلنا وكما بعد؛ هذا لنا سيتضح كما اململكة، شطري بني رابطة شبه هناك
ذاته؛ يف قليل وهو حديثًا عنه ُكشف ما وإال «تانيس»، ملوك عن اليسري النزر إال نعرف
الذين امللوك ترتيب يف صعوبة ونجد ملوكها، أسماء كل عن لنا تكشف لم اآلثار ألن وذلك
كان سيادتهم ولكن «أسيوط»، حتى جنوبًا تمتد نفوذهم دائرة كانت وقد فعًال. عرفناهم
عىل يحافظون «تانيس» ملوك كان وقد النوبة»، «بالد حتى الوادي جنوب يف بها معرتًفا
كهنة طرد — كثرية حاالت يف — مقدورهم يف كان إنه حتى وشدة، بقوة سلطانهم بقاء
وكان شملها. وجمع البالد كل يف — قصري زمن إىل ولو — سلطانهم وإعادة «آمون»
من فرد بتعيني «طيبة» يف الكهانة رياسة عىل يستولوا أن ذلك عىل للحصول يكفيهم
ولكن الكهنة، رياسة كريس يخلو عندما أحيانًا، يحدث كان ما نفس هو وهذا أرستهم،
بعد الكهانة كريس عن يتخلون «تانيس» ملوك كان وقد قصرية. فرتة إال يمكث ال كان ذلك
وراثته. حق لهم كان الذين «حريحور»، أرسة أعضاء بأحد يُمأل أن مفضلني قصري زمن
امللك وظيفة وجود الرضوري من جعلت قد الدينية والشعائر العادات أن والظاهر
حياة عن صورة عىل «ديدور» مؤلف من األول الكتاب ويحتوى لجنب. جنبًا مًعا والكاهن
«هكاته كتاب يف جاءت التي املعلومات إىل باإلضافة وهي (Didoros I, 70, 71) امللوك
بقيت وقد الصدد، هذا يف األخري كتبها التي التاريخية واألسطورة ُفقد، الذي األبدري»
فيها جاء ما قرنت وإذا طيبية. مصادر عن أخذت معلومات من أُلفت قد أنها يظهر لنا،
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املثايل الوصف أن عىل دلت «بآمون»، الخاصة األحفال وشعائر اآلثار عىل التي بالنقوش
الكهنة بحياة الهامة الخصائص تكرار هو امللوك بحياة الخاص املؤلف هذا يف جاء الذي
هناك نجدها التي الدقيقة التفاصيل معظم فإن ذلك وعىل والنوبيني. الطيبيني العظام

الحقيقي. باملعنى الفراعنة عىل ال العظام الكهنة عىل تنطبق

املدفونة). العرابة (من «بيعنخي» األكرب الكاهن لوحة :1 شكل

«طيبة»، سيادة عهد يف جدٍّا معقدة أصبحت قد العظام الكهنة واجبات أن والواقع
األشخاص حياة كل تشغل أدائها عند مراعاتها من بد ال التي الدقيقة التفاصيل كانت وقد
يومية شعائر يؤدوا أن عليهم كان فقد بأدائها. والقيام إلنجازها حياتهم وهبوا الذين
بأي للقيام مجاًال ترتك ال بطريقة املختلفة والليل النهار ساعات عىل موزعة عديدة
كان فقد وحاجياته. الجسم لراحة املخصص الوقت عىل يُغري أن دون جديد آخر عمل
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طعامه لتناول خاصة أوقات له وكانت معينة، ساعة يف صباح كل يستيقظ األكرب الكاهن
زوجاته مع وللراحة الدنيوية، األمور وملبارشة العدل، وإلقامة وللمقابالت، ورياضته،
املختلفة األحفال ليحرض فرتات؛ يف يقوم أو مستيقًظا يظل كان الليل أثناء ويف وأوالده.
يف «آمون» كهنة بمالحظة مكلًفا كان فقد الشمس. رشوق عند إال تؤدَّى ال كانت التي
يحرضها أن عليه لزاًما وكان لآللهة، تقام كانت التي وهي ، العدُّ يخطئها التي األعياد
ملك عىل املستحيل من كان أنه يتضح ذلك كل ومن قهري. رشعي عذر ثمة كان إذا إال
إذا غرابة وال معلوم. حد إىل إال القيود هذه ملثل يخضع أن «تانيس» ملك مثل ديني غري
مما أشياء؛ ترك أو أخطاء ارتكاب إىل يؤدِّي كان التمرُّن عدم أن كما أحيانًا، صربه نفد
وبخاصة — بملكه الخاصة الدنيوية األمور أن يف شك وال قيمتها. تفقد الشعائر يجعل
منه تتطلب كلها كانت — الحرب وشئون والتجارة، واملالية، والعدالة، الداخلية، اإلدارة
يؤدي نائبًا لنفسه يجد أن إىل — يمكن ما بأرسع — يضطر كان إنه حتى كبريًا وقتًا
الطيبيني العظام الكهنة بقاء حتمت األحوال مقتضيات أن نرى ثم ومن الدينية. واجباته

«تانيس». فراعنة ملوكهم بجانب
وبسلطانهم وإقطاعات، ثروة من لديهم بما خطرين مناهضني كانوا أنهم والواقع
كانت التي املقاطعات كل ويف النوبة، وبالد مرص يف به يتمتعون كانوا الذي الشاسع
«حريحور»، وجه يف يقف لم «سمندس» فإن ولذلك «آمون»؛ اإلله مع الدينية ميولها
العكس عىل بل البالد، عىل فرعونًا نفسه وأعلن األكرب، الكاهن وظيفة عىل استوىل عندما

. والودَّ الوالء له أظهر
أن نرى إذ «لحريحور»؛ شخصيٍّا كان النزول هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل
آثاره من لدينا وليس األكرب». «الكاهن بلقب اكتفى بل امللك، يرث لم «بيعنخي» ابنه
وقد .(1 الشكل (انظر املدفونة1 العرابة يف عليها ُعثر لوحة إال قبل من ذكرنا ما غري
الجنوبية، األرايض ورئيس «كوش»، وأمري والقائد، والكاتب، املروحة، حامل فيها: لقب
هذه عىل «بيعنخي» مثل وقد الرماة. ورئيس الغالل، ورئيس «آلمون»، األكرب والكاهن
مائدة أمامه وضع وقد أخرى، رأسه وعىل يشمها، زهرة يده ويف كرسيه عىل جالًسا اللوحة
من املستدير الجزء ويف الذكر. السالفة ألقابه نُقشت وجهه وأمام وأزهار. قربان عليها

الشمس. إله صورة فيه محراب وسطه يف ونصب الشمس، قارب رسم اللوحة

.Maspero Guide 47, Mariette, Abydos II, 57, L. DIII. p. 247; Petrie Hist. III p. 203 راجع: 1
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وذكر اآللهة.2 ملك «آمون» كهنة رئيس بوصفه «خنسو» معبد يف ذكره جاء وقد
ومبعوث اآللهة، ملك «آلمون» األول الكاهن بوصفه التماثيل ردهة يف «األقرص» معبد يف

«بيعنخي».3 واملقدم األرضني،
واآلثار قصرية، مدة إال والده إياه منحها التي الدينية يمارسوظائفه لم أنه والظاهر
األكرب ابنه آثار خاصعىل بوجه اسمه نجد أننا عىل ا. جدٍّ قليلة عهده من إلينا وصلت التي
لقب إال كذلك هذه يف يحمل ال وهو بعد، فيما ملًكا أصبح الذي «بينوزم» األكرب الكاهن

األكرب». «الكاهن
والد بوصفه إال يذكر ولم غريه، أو «خنسو» معبد يف بإنشائها قام آثاًرا له نجد ولم

وامللك. األكرب الكاهن «بينوزم»
أصلحه.4 قد أنه عىل يدل مما الثالث» «رعمسيس كفن عىل اسمه وجد وقد

ابن «بينوزم» باسم «الكرنك» خبيئة يف البازلت من تمثال عىل اسمه ووجد
«بيعنخي».5

J. E. (راجع بالوحي): (وهيخاصة الربيطاني باملتحف (١٠٤١٧) رقم الورقة
قائًدا. بوصفه فيها ذُكر األكرب الكاهن عرصهذا من ورقة ولدينا .(A. Vol. 12 p. 184 ff
(يكتب) «تحتمس» الفاخر العظيم الجبانة كاتب فيه: جاء خطاب صورة يف كتبت وقد
حياة يف — «أمنحتب» والصحة والفالح الحياة له — «أمنحتب» (املؤله) امللك الكاهن إىل
و«آلمون يغيب، وعندما يرشق، عندما رع-حوراختي» «آلمون أقول إني وصحة! وفالح
الحياة لها «نفرتاري» وإىل والصحة. والفالح الحياة له «أمنحتب» وإىل نست-تاوي»،
والصحة، والفالح الحياة ليمنحوك وتاسوعه، حح» خنم «آمون وإىل والصحة، والفالح
حرضة ويف اآللهة، ملك رع» «آمون حرضة يف جدٍّا عديدة وخطوات عظيمة وشيخوخة

يوم. كل حضننا إىل نضمك وأن بسالم، نست-تاوي» «آمون ويعيدك سيدك، القائد
«بوتهاي بالكاتب اعتن قولك: أما عنها، يل كتبت التي األمور كل أفهم إني وبعد:
يشء كل فإن أنت تقول هكذا والصبية، متي» «شد اآللهة ملك «آمون» ومغنية آمون»

.L. D. III, 251 a, b, e; Ibid 250 a & c راجع: 2

.Rec. Trav. XIV (1892) p. 32 راجع: 3

.Momies Royales p. 565, 679 راجع: 4

.Legrain, Cat. Gen. Stat. & Statuettes des Rois et Particuliers, II p. 60 N. 42191 راجع: 5
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إىل تشتاق الذي أنت وإنك هللا، يد ففي الغد أما اليوم، أحياء وإنهم جهتهم، من طيب
سيدك، القائد حرضة يف حظوة يمنحك ليته اآللهة: ملك رع» «آلمون أقول وإني رؤيته،

حضني. يف سامًلا أضمك وأن سامًلا، «آمون» يرجعك وأن
«أمنحتب» أمام أضعك وإني خادمه، وإنك ينجيك، نست-تاوي» «آمون … تأمل
سامًلا، سأرجعك وإني سأحميك وإني به. احتفال كل عند والصحة والفالح الحياة له
أرسلت وقد اإلله) (أي تكلم هكذا «أمنحتب»). فيه الذي املعبد (أي بالردهة عينك وستمأل
أي بوساطة بأحوالك عني أخبارك تقطع وال طيبة، صحتك تكون أن أرجو ألعلمك. إليك

(؟). (مطمئنٍّا) قلبنا يصري حتى الجنوب إىل آتيًا يكون شخص
ولم صحة، يف فهي حمرشي» «بنت عىل تنشغل «ال «ثارري»: الجبانة لكاتب حاشية

رضر.» أي يصبها
والعرشين، الواحدة األرسة عهد من خطابات عدة أحد هو يظهر ما عىل الخطاب وهذا

واحدة. لقية ضمن مًعا كلها وجدت أنها بد وال
بنرش «سبيجلربج» األستاذ قام وقد أوروبا، متاحف يف مبعثرة الخطابات وهذه
أربعة وتشمل امللوك»6 الكهنة بزمن خاصة «مراسالت سماه خاص كتاب يف منها عدد
الخطابات هذه يف جاء وقد اآلن. بصدده نحن الذي «تحتمس» الكاتب كتبها خطابات
إال الخطابات. هذه يف جاءوا األشخاصالذين أسماء ذكر املجموعة هذه يف التي من وغريها
مشار هو كما وقتئذ، الدلتا يف كان والذي الخطاب، إليه وجه الذي «أمنحتب» الكاهن اسم
كان أنه املحتمل ومن ملرص. الرشقية الشمالية الحدود عىل كان أو و٧، ٦ السطر يف إليه
رمًزا يحمل حربية حملة يف كان أو املعبد، بممتلكات خاص لعمل «طيبة» من سفر عىل
هذا تجعل قائد كلمة وذكر «أمنحتب». لإلله صغريًا تمثاًال ذلك يكون أن ويحتمل ًسا، مقدَّ

محتمًال. األخري الرأي
وهذا «حريحور»، امللك بن «بيعنخي» األمري هو ٧ ،٦ السطرين يف ذكر الذي والقائد
«أمنحتب» أمام أضعك «إني التالية: العبارة وبخاصة الوحي، حيث من أهمية له الخطاب
بالردهة.» عينك ستمأل وإنك سامًلا، سأرجعك وإني سأحميك، وإني له، احتفال كل عند
حفل يف اإلله هذا عبادة تمثال يحمل كان عندما أنه إال تعني ال الكلمات وهذه يقول. هكذا

.Spiegelberg, Correspondence du Temps des roi-pretres راجع: 6
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وبخاصة اإلله، مالحظة إىل الغائب صاحبه ما بطريقة «تحتمس» أحرض أعياده خالل
الحظنا وقد أتباعه. من املستخدمني أحد لسان عىل يجيب كان عندئذ اإلله وأن كاهنه، أنه
تمثال أن وبدهي اإلله. لهذا خاص شكل اسم هو الردهة صاحب «أمنحتب» أن قبل من

كاهنه. كان الذي «تحتمس» صاحب خدمته عىل يقوم كان هذا العبادة
لإلله، امللتمس هذا تقديم يف متبعة كانت التي الطريقة نعرف أن املهم ملن وإنه
من بدًال التمثال أمام شيئًا وضع قد «تحتمس» بأن توحي تحت» «يضع كلمة واستعمال
عىل صاحبه اسم تحوي قصرية شكوى كتب أنه املحتمل ومن بالكالم. اإلله خاطب أنه
محطة يف وقوفه بمناسبة اإلله لهذا تقدم كانت صغرية بردي قطعة عىل أو إسرتاكون،
هذه من كبريًا عدًدا وأن متبعة، عادة كانت هذه أن الجائز ومن بالعيد، االحتفال خالل
A. S. XLII p. 239 ff; & الوحي عن (راجع ذلك خالل يف مًعا له تقدم كانت الشكاوى

.(lbid XXXVI p. 187

«بيعنخي» أرسة

امللكة هي زوجه أن «برتي» األستاذ ويعتقد «بيعنخي»، زوج اسم اآلن حتى نعرف لم
أن غري .(Petrie, Hist lll, 203–205 (راجع الكثرية آثارها نعرف التي تاوي» «حنت
يعتقد الذي (L. R. lll, p. 242 Note 1) «جوتييه». يقول كما مقنعة، غري ذلك عىل براهينه
أن الصعب من إنه ويقول: األول». «بينوزم زوج كانت تاوي» «حنت أن «مسربو» مثل

ملكة. من ج يتزوَّ امللكية األلقاب قط يحمل لم أكرب كاهنًا

امللك عرش ثم أوًال الكهانة رياسة توىل الذي «بينوزم» هو «بيعنخي» أوالد وأكرب (١)
بعد. فيما

بمعبد واحًدا منها نذكر ا جدٍّ كثرية ألبيه «بينوزم» نسبة عن تحدثنا التي واآلثار
املرحوم «بينوزم» اآللهة ملك «آلمون» األول الكاهن األرضني، رئيس األمري «األقرص»:

.(Daressy Rec. Trav. XIN (1892) p. 32 (راجع
.(Daressy Ibid) «حقا-نفر» الثاني الكاهن ابنه ويلقب: «حقا-نفر»: (٢)

.(lbid) امللك معبد يف «ستم» الكاهن ابنه ويلقب: «حقا-عا»: (٣)
«آمون»، لبيت العظيم واملدير املاشية، مدير ابنه ويلقب: موت»: (ني) «عنخف (٤)

.(Ibid) «موت» اإللهة وكاهن
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ملك رع» «آمون ومغنية البيت، ربة وهي واحدة، ابنة إال «لبيعنخي» نعرف وال
اآللهة.

الثالث»، «رعمسيس الفرعون لفائف عىل هذا اسمها وجد وقد موت»: عات-ني «فايت
.(Br. A. R. IV § 641 (راجع بعد سنرى كما
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«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
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«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
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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

556



بينوزم األكرب الكاهن

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

566



بينوزم األكرب الكاهن

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»

596



ماساهرتا األكرب آمون كاهن

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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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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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
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إىل النظام ويعيد معروفني، غري أعداء عىل ليقيض رع» «منخرب أتى فقد كنهها، تحديد
إخضاع وبعد الطيبيني، بني ما نوٍع من عصياٍن قيام عىل يدل وهذا «طيبة». يف نصابه
وحي عىل الحصول إىل توصل وقد «آمون»، اإلله أمام رع» «منخرب ظهر العصيان هذا
وبه اإلله، من «حريحور» زمن منذ األقل عىل متبعة كانت التي وهي العادية، بالطرق
حصل قد أنه ذلك إىل يضاف مرص، إىل بالعودة الجنوبية الواحة إىل نُفي من لكل سمح
اللوحة وهذه املستقبل. يف النفي هذا مثل يحرم رسمدي مرسوم بإصدار اإلله رضاء عىل
كل «إن بقوله: «آمون» اإلله مع املحادثة ختمت وقد املرسوم. لهذا الثابت السجل كانت
عفا الذين املنفيني هؤالء شخصيات هي هنا الهامة واملسألة يذبحوا.» أن يجب القاتلني
ا، تامٍّ سكوتًا املوضوع هذا عن سكتت قد أيدينا يف التي الوثيقة أن غري «آمون»، عنهم
وطنهم إىل إعادتهم كانت وهل املدينة؟ يف الفتنة نار أشعلوا قد طيبيني هؤالء كان فهل
العنف ألهل تذكرة بمثابة اإلله فعله قاٍس عمل آخر هذا كان وهل الثائرة؟ الحالة لتهدئة

أخرى؟ ثورة قامت إذا ينتظرونه بما وإنذاًرا
من الثالث الشهر والعرشون، الخامسة2 السنة واملقدمة: التاريخ اللوحة: ترجمة
يف اآللهة ملك رع» «آمون لعيد املقابل والعرشون التاسع اليوم الثالث، الفصل
كما الثاني الشهر يف يقام كان ألنه األقرص) عيد يكون أن يمكن ال (وهذا الجميل العيد
زيارتهم يف «نسحور» … (٢) … (Brugsch. Gesch. p. 45 (راجع «بركش» يقول
إىل طريقه سلك ذلك وبعد طيبة (٣) … السامي اإلله هذا جاللة وكان لها. هناك

… والناس واملراقبني الكتاب
اليوم … فصل من األول الشهر والعرشون، الخامسة السنة (٤) «طيبة»: إىل الرحيل

… «طيبة» رب رع» «آمون الناس: إىل جاللته تكلم ذلك وبعد …
اآللهة، ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن … وجماهريهم … ثابتة وقلوبهم (٥)
(٦) … آمون» «مري «بينوزم» امللك ابن املنترص رع» «منخرب للجيش األعىل والقائد
إىل املجيء يف رغب قد كان ألنه منرشحة، كانت قلوبهم أن حني يف خطواته، رفيق …
(٧) ما) (مثل … وليعطي أعداءه وليطرد األرض، قلب ليرس والنرص بالقوة الجنوب

«رع». اإلله عهد يف كانوا

.Brugsch, Recueil de Monuments I, Pl. XXII, Br. A. R. Vo. VII §§ 625 راجع: 2
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شباب استقبله وقد منرشح، بقلب «طيبة» مدينة إىل ووصل «طيبة»: إىل الوصول
اآللهة سيد السامي اإلله هذا جاللة ظهر وقد أمامه. بوفود األعياد له وأقاموا «طيبة»،

… (موكب) يف «طيبة» رب رع» «آمون
أكرب كاهنًا والده عرش عىل ووضعه ا، جدٍّ كثريًا ا جدٍّ كثريًا له … أن ألجل (٨)
له (اإلله) قرر وقد والشمال. الجنوب لجيوش األعىل والقائد اآللهة، ملك رع» «آلمون

«رع». اإلله زمن منذ مثلها تحدث لم لطيفة معجزات
الخامس اليوم يف الثالث، الفصل من الرابع الشهر (٩) بعد واآلن الجديدة: السنة عيد
املقابل وهو «إزيس»، والدة النيسء) أيام من الخامس اليوم هنا (واملقصود العيد من
رع» «آمون اآللهة رب السامي، اإلله هذا جاللة ظهر الجديدة، السنة عند «آمون» لعيد
سور جدار عند ووقف «آمون»، لبيت العظيمة القاعات إىل وأتى موكب، يف اآللهة، ملك
األعىل الجيش وقائد اآللهة، ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن إليه فذهب (١٠) «آمون»

جميل. يشء كل من قربانه له ووقف ا، جدٍّ كثريًا ومدحه رع» «منخرب
قائًال: املنترص رع» «منخرب «آلمون» األكرب الكاهن عليه قص ذلك وبعد املنفيني: إعادة
هز ذلك وعىل (؟)» … اإلنسان يقصه هال أمر هناك يكون عندما الطيب سيدي «يا
موضوع إنه الطيب سيدي «يا قائًال: العظيم اإلله إىل ثانية ذهب ثم بعنف. رأسه اإلله
اإلله هز وعندئذ إليها.» نفوا التي الواحة يف الذين وهم عليهم، غضبت الذين خدمك
والد يحدِّث3 كما يديه، رافًعا سيده يمدح هذا الجيش قائد كان حني عىل بعنف، رأسه
وبارئ اآللهة، والد ويا يوجد، ما كل وبارئ كائن، كل موجد يا بك مرحبًا (؟): ابنه
حياة وصانع النساء، وبارئ الرجال، وخالق واألقاليم، املدن يف يمدهم والذي اإللهات،
… الشمال ونسيم الحياة، نفس ومعطي بامتياز، الباني «خنوم»4 وإنه الناس. كل
بالنهار، والشمس بحاجياتهم، والناس اآللهة يمد الذي وهو مؤنه، من تعيش والناس
من وأقوى الشهرة، عظيم وإنه انقطاع. (١٤) بدون السماء يف يسبحان بالليل والقمر

مقلوبة. هكذا األصل يف العبارة هذه وجدت 3

عىل األواني الفخار صانع يمثل كما ويصوِّرهم الخلق يربأ الذي «خنوم» اإلله مثل بأنه «آمون» مثل 4

عجلته.
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املريض يشفي صحة صاحب وإنه له، تصيل التي ألجله … النهار مثل «سخمت»5
سرتق وإنك اليوم، هذا يف لصوتي ستسمع إنك … (١٥) … إليه الناس تتطلع عندما
اإلله فهز مرص. إىل ثانية يحرضون وإنهم الواحة، إىل (١٦) نفيتهم الذين لخدمك

بعنف. رأسه العظيم
ا أمَّ الطيب؛ سيدي «يا قائًال: ثانية األكرب) (الكاهن تكلم ذلك وبعد املنفيني: عن العفو
بعنف، رأسه اإلله هز وعندئذ «… فليعن يحرضها أن ألجل أي … تعمل كتابة أية عن
باسمك عظيًما مرسوًما ستصدر العظيم سيدي «يا قائًال: العظيم اإلله إىل ذهب ثم
(١٨) اليوم.» هذا منذ … وال النائي الواحة إلقليم البالد أهل من أحد يُنفى أال عىل
يف سيصدر ذلك: تقول أن «عليك قائًال: ثانية تحدث ثم بعنف، رأسه اإلله هز وعندئذ

رسمديٍّا.» وثابتة باقية يف … لوحة عىل مرسوم
املنترصقائًال: رع» «منخرب األكرب الكاهن ثانية تكلم ذلك وبعد «آلمون»: الشكر تقديم
أرسة، كل يف واألم لألب ليكون واألمر املرتات، آالف عرشات … إذن الطيب سيدي «يا
(٢٠) لروحك واملفيد املطيع، خادمك وإني حرضتك، يف القلب سترشح مني كلمة وكل
الفرج يف أزال ال كنت حني يف و… مؤنتك أنتجت وإني مدينتك يف شابٍّا كنت وإني
للناس. عظيًما ابتهاًجا كان الوجود إىل بي أتيت وعندما البيضة، يف كوَّنتني عندما
توجد تقف6 وحيث لروحك. تابًعا بوصفي (٢١) سعيدة حياة أميض أن امنحني
ليفعل … قلبي امأل نهجك. إىل وأرشدني طريقك، يف قدمي ضع والصحة، الطهارة
بيتك يف عائًشا مستقرٍّا أكون حني عىل أمن، يف سعيدة شيخوخة أميض أن امنحني …

«… محبوب كل مثل السامي
أي عن «أما قائًال: رع» «منخرب «آلمون» األكرب الكاهن ذهب وعندئذ (٣) القتلة: ذبح
تذبحه.» أن وعليك تهلكه، أن فعليك … األحياء ذبح إنه قائلني: أمامك عنه يبلغ شخص

الرضا). عىل (عالمة بعنف رأسه اإلله هز وعندئذ

الحرب. إلهة 5
للناس يوحي يقف وقتئذ اإلله وكان واألحفال، األعياد يف األعناق عىل اإلله تمثال يُحمل عندما أي 6

يُسأل. كان عندما
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لم أنه غري النطاق، واسعة بإصالحات رع» «منخرب قام وقد رع»: «منخرب إصالحات
كما األقرص، معبد يف إصالحات ببعض قام فقد كافية، موضحة نقوًشا عليها لنا يرتك
وهو: العمد، بقاعة الخاص للسور الخارجي الجدار عىل لنا تركه نقش ذلك عىل يدل
املنترص رع» «منخرب اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن عمله الذي األثر «إصالح

باألقرص.»7 «آمون» والده بيت يف «بينوزم» «آمون» محبوب األرضني سيد ابن
سنرى. كما وغريه الكرنك ملعبد الخارجي السور جدران بعض بناء أعاد وكذلك
«منخرب األكرب الكاهن يد عىل املعبد يف تفتيشعمل نقوشسجل عىل ُعثر «الكرنك» ففي
الثالث، الفصل من الثالث الشهر األربعون، «السنة عهده: من األربعني العام يف رع»
«موت» وبيت (باألقرص) «أمنمأبت» وبيت اآللهة، ملك رع» «آمون فحصبيت يوم وهو
«طيبة»، رب «منتو» وبيت «طيبة» يف جداره» جنوبي «بتاح وبيت «خنسو» وبيت
امللك ابن رع» «منخرب اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن يد عىل «ماعت» وبيت
اآللهة، ملك رع» «آلمون الرابع للكاهن األمر أعطى عندما «آمون»، محبوب «بينوزم»
ابن املنترص ثانفر» أمن «حات البخور حملة ورئيس «طيبة» سيد رع» «منتو وكاهن

املنترص.» موت» باحرن «نيس «طيبة» رب «منتو» كاهن «آلمون» الرابع الكاهن
«بالكرنك» الوسطى الدولة معبد يف ملقى الجرانيت من عمود عىل وجد النقش وهذا

.(Rec. Trav. XXII p. 53; A. S III p. 42-3 (راجع
حسب عىل «طيبة»، يقطنون كانوا الذين باآللهة األكرب الكاهن عناية نفهم ومنه
للملك «برستد» رأي عىل هو األربعني السنة تاريخ أن ويالحظ األهمية. يف ترتيبهم
ذلك عىل وتدل األصح، وهو «أمنمأبت» امللك هو «جوتييه» رأي وعىل األول»، «بينوزم
محفوظة وهي «بالكرنك»، الرميل الحجر من لوحة عىل عثر وكذلك الفرعون، هذا مومية
(؟) «أمنمأبت» امللك حكم من واألربعني الثامنة بالسنة ومؤرخة املرصي» «باملتحف اآلن
واألربعون، الثامنة «السنة الكرنك»: «معبد يف بإصالحات قام أنه عليها جاء ما ويدل
«منخرب اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن يد عىل بإصالحات للقيام األعمال بداية
األرضني عروش رب «آمون» والده بيت يف آمون» «بينوزم-مري امللك ابن املرحوم رع»
رع» «آلمون األكرب الكاهن التالية: باأللقاب اللوحة هذه عىل رع» «منخرب لقب وقد «…

.Momies Royales. p. 720 راجع: 7
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رب امللك بن رع» «منخرب الجنود ورئيس الجيش، عىل األعظم واملرشف اآللهة، ملك
آمون».8 مري «بينوزم األرضني

التي من مومية كفن من قطعة عىل كذلك وجد قد واألربعني الثامنة السنة وتاريخ
الثامنة السنة عليها: جاء (A. S. VIII p. 30 (راجع البحري» «الدير خبيئة يف وجدت
وهذه إلخ، … لفافة عمله اآللهة. ملك رع» «آلمون األول الكاهن عهد من واألربعون،
أنها «برتي» ويعتقد الزرع. فصل من الثالث الشهر األوىل، السنة كذلك: عليها جاء اللفافة
الثامنة السنة وتاريخ .(Petrie, Hist. III p. 212 (راجع «أمنمأبت» خلف الذي للملك
أنه من الرغم وعىل رع». «منخرب األكرب الكاهن آثار عىل وجدناه تاريخ أرفع هو واألربعني
«منخرب األكرب الكاهن عهد من واألربعون الثامنة السنة الكفن: قطعة عىل رصاحة جاء
و«برتي» «داريس»9 فعل كما نستخلص أن حقنا من أنه يعتقد ال «جوتييه» فإن رع»

سنة. وأربعني ثمانية حكم قد رع» «منخرب أن «جرفت». وكذلك
هذا يف ملًكا قط) يكن لم (أو بعد يكن لم «آلمون» األكرب الكاهن هذا أن والواقع
جهة، من هذا امللكية. األلقاب يحمل ولم طغراء، يف يوضع لم اسمه ألن وذلك العهد؛
تواريخ هي املوميات عىل باملحافظة الخاص التأشرية تاريخ أن نجد أخرى جهة ومن
عىل تطبيقه يمكن ال واألربعني الثامنة السنة وتاريخ العظام. بالكهنة ال بامللوك خاصة
لنا ترك وقد (Gauthier, L. R. III p. 265, Note 2 (راجع رع» «منخرب كهانة عهد
اسمه عليه جاء أسوان من بالقرب «بجة» جزيرة صخور عىل نقًشا األكرب الكاهن هذا
عىل يدل مما «آمون»، محبوب «بينوزم» امللك بن رع» «منخرب آلمون األكرب الكاهن ولقبه
حتى يمتد كان «آلمون» األكرب الكاهن وظيفة تولوا ممن وأمثاله الكاهن هذا نفوذ أن

.(L. R. III p. 266 (راجع األول الشالل
من القريبة «الحبيبة» تحصينات هو األكرب الكاهن هذا به قام عمل أهم أن والظاهر
اسم عليها نقش وقد الجهة، هذه يف وجدت التي اللبنات ذلك عىل يدل كما سويف» «بني
كتب أخرى لبنات توجد أنه غري طغراء، دون زوجه واسم رع» «منخرب األكرب الكاهن
.(L. R. III p. 266 N. 2 (راجع طغراء أو بييض بشكل منهما كل وأحيط االسمان، عليها

Legrain, Archeological Report of Egypt Exploration Fund. for 1906–1907 p. راجع: 8

.21-22
Daressy, Revue. Archeol. 1896 t. I p. 85-86; Petrie Hist. III p. 211; Griffith, راجع: 9

.Archeological Report of the Egypt. Exp. Fund. 1906-1907 p. 22 Note 1
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الكرنك» «معبد سور من جزء بناء أعاد إنه الكاهن: هذا عن «مسربو» ويقول
تعد أنها يحتمل األخرية املدينة وهذه الحيبة». و«معبد الجبلني، ومعبد األقرص»، «ومعبد

عليه. سلطته تمتد كانت الذي لإلقليم القصوى الشمالية النهاية
عىل بجانبه اسمها ويظهر البالد، إدارة يف معه مشرتكة كانت زوجه أن والظاهر
العادية الكهانة ألقاب تحمل كانت أنها — لنا يظهر ما عىل — األلقاب وتدل اللبنات.
العظيمة الرئيسة ملكات: تكن لم الالئي «آلمون» العظام الكهنة نساء تحملها التي
«إرشو»، صاحبة العظيمة «موت» وكاهنة اآللهة، ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن لحريم
لكل وكان «أبو». يف إزيس» بن حور «مني حريم وكبرية الطفل، «خنسو» اإلله ووالدة
عرش يف يطمع أن — امللك بيت إىل بانتسابهما — زوجه و«إستمخب» رع» «منخرب من
و«بينوزم» «حريحور» من لكل يكن لم «آلمون» األكرب الكاهن منصب أن والواقع امللك،
كان أنه ترصفاته يف أظهر رع» «منخرب أن يف نزاع وال امللك، عرش العتالء سلًما إال األول
يف أسماءهم يضعوا أن «آلمون» العظام الكهنة عادة كانت وقد مثلهما. يعمل أن يريد
وزوجه رع» «منخرب اسم عليها التي من ذكرنا كما األحجار بعض ونجد مربع. شكل
بعضها يف نجد وكما (L. D. III, Pl. 251, I (راجع املربع هذا يف موضوعني «إستمخب»
أن نلبث ولم املربع. هذا يف وضعا قد باسميهما بيضيني شكلني (Ibid 251, K.) اآلخر

الكاذبة.10 الطغراءات هذه إحدى يف «إستمخب» اسم محل يحل امللك لقب وجدنا
Maspero (راجع حقيقية طغراء محلها حل قد الكاذبة الطغراء أن نلحظ وأخريًا
ادعت قد جهتها من «إستمخب» امللكة أن ونجد هذا، رع» «منخرب باسم (Ibid Note 5
لحريم العظيمة الرئيسة البحري، والوجه القبيل الوجه ملكة الرسمي: امللك لقب لنفسها
قد النقش هذا أن غري «إستمخب»، اإللهية: و«موت» اآللهة، ملك «آلمون» األول الكاهن
أن مصريه كان اللبنات عىل تحمله كانت الذي امللك لقب أن إىل هذا تابوتها، نقوش يف وجد
إىل تميل كانت بأنها نحكم أن يمكن ذلك وعىل تابوتها، كان كما األنظار عن مختفيًا يكون
ألن علنًا؛ إلظهاره الفرصة لديها تكن ولم الخفاء. يف كان ذلك ولكن امللك، لقب اغتصاب
امتيازاته. عىل يحافظ كيف يعرف كان «تانيس» يف امللك عرش عىل يجلس كان الذي امللك
البحري»، «الدير خبيئة يف تابوته عىل وال رع» «منخرب جسم عىل نعثر ولم
Maspero, (راجع بعد ذلك سنذكر كما وجسمها «إستمخب» زوجه تابوت وجد ولكن

.Prisse d’Avenne Monuments, Pl. XXIII, 5 راجع: 10
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رع» «منخرب وامللك األكرب الكاهن

عىل «املنيا» مدينة قبالة يقع الذي مربوك» الشيخ «كوم يف عثر وقد .(Ibid p. 703
األكرب الكاهن بطغراءَي مختومة لبناته بعض وجدت حصن بقايا عىل األيمن الشاطئ

.(A. S. VIII p. 223 (راجع رع» «منخرب «آلمون»
ومعه طغراء يف اسمه كتب وقد الكاهن، هذا باسم جعران «فيدمان» مجموعة ويف

«إستمخب». زوجه اسم
مع ويوجد البياض. إىل املائل الفخار من صغرية لوحة توجد درسدن» «متحف ويف
«لبسيوس» من كل رأى وقد رع»، ستبن رع «أمن أخرى: طغراء رع» «منخرب طغراء
يرى «جوتييه» أن غري رع» «منخرب للفرعون الثانية الطغراء هي هذه أن و«فيدمان»
ونجد للفرعون). لقب (أي تتويج طغراء هي الطغراءين هاتني من كالٍّ ألن ذلك؛ استحالة
بوصفه البالد يحكم كان الذي «أمنمأبت» امللك تتويج طغراء هي الثانية الطغراء أن
لجنب جنبًا الطغراءين وضع من نستنبط فهل األوىل، طغراؤه إنها أي «تانيس»، يف ملًكا
يف «أمنمأبت» حكم إنه أي مًعا؛ يحكمان كانا امللكني هذين أن «درسدن» لوحة عىل
التاريخية الوجهة من الوضع هذا أن والواقع «طيبة»؟ يف رع» «منخرب وحكم «تانيس»،
الفرعون حكم مدة معظم يف األكرب الكاهن وظيفة متقلًدا كان رع» «منخرب ألن ممكن؛

«أمنمأبت».11
األول الكاهن كان هل وهو: عليه اإلجابة السهل من ليس سؤال حال أية عىل ولدينا
يكاد يظهر ما عىل وهذا أوًال؟ ملًكا أُعلن قد حكمه مجال خالل ما وقت يف رع» «منخرب
الثانية طغراؤه هي فما بطغراء، محاط وهو كثريًا يظهر كان اسمه ألن حقيقة؛ يكون
«منخرب األكرب الكاهن أن عىل يربهن أن صغرية حاشية يف تور» «سيسل حاول وقد إذن؟
قوله حسب عىل رع» «منخرب يكون ذلك وعىل موحدين، الثاني» «بسوسنس وامللك رع»
(Br. A. «برستد» قبل وقد الثاني»، «بسوسنس عهد يف فقط «طيبة» يف وقت يف حكم قد
رع» «منخرب الكاهن هذا وسمي النظرية، هذه R. IV p. 297 Note e & 298 Note b)
األرسة، تاريخ يف الثاني» «بسوسنس يسميه أن رفض أنه غري (بسوسنس)، «بسبخنو»
كان ثاٍن لفرعون الثاني» «بسوسنس لقب وأبقى «طيبة». يف إال ملًكا يكن لم ألنه وذلك

واحد. وقت يف و«طيبة» «تانيس» من كل يف يحكم

.Gauthier, L. R. III, p. 269 Note 1 راجع: 11
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

رع» «منخرب أرسة (2)

الثانية «إستمخب» زوجه (1-2)

التحدث أثناء يف رع» «منخرب األكرب الكاهن زوج بوصفها هذه «إستمخب» عىل تحدثنا
«قوص»، من القريبة «حجازة» يف وجدت لبنة عىل ذكرنا عما فضًال اسمها جاء وقد عنه.

املرصي». «باملتحف محفوظة وهي
«الحيبة».12 يف وجدت لبنة عىل اسمها وجد وكذلك

وقد «بينوزم»، املسمى «آلمون» األكرب الكاهن اسم ومعه األمرية هذه اسم وجد وقد
:(Maspero. Ibid. 703) «مسربو» يقول حني فعىل لشخصيته، بالنسبة اآلراء اختلفت
يعتقد (Petrie Hist. III p. 210. II) «برتي» أن نجد ابنها، وإنه الثاني»، «بينوزم إنه
السبب وهذا «املتوىف»، بعبارة شفع قد اسمه ألن وذلك والدها؛ وأنه األول» «بينوزم أنه

الصواب. هو «مسربو» رأي أن يعتقد ولذلك ضعيف؛ «جوتييه» نظر يف

املزدوج:13 «إستمخب» تابوت

ذكر وقد األمرية لهذه هما البحري» «الدير خبيئة يف وجدا اللذين التابوتنَْي أن والظاهر
منهما كل مثل وقد صفراء، ورقعتهما الفخامة، يف غاية التابوتان وهذان ألقابها. عليهما
طولها يبلغ األمرية ومومية لألمرية. األصل طبق صورة الرأس ويعد مومية، صورة عىل
التي والربدية آثار، من معها وما عليها ما األحداث اللصوص نهب وقد مرت، ١٫٦٢ حوايل
يف موضوعة وكانت «قنا» ملدير الرسول» «عبد قدمها التي اآلثار من جزء معها كانت
وهي (Maspero, Ibid p. 577 & PI. VI c (راجع الشكل أوزيري مفرغ، خشبي تمثال
من لألحشاء أواٍن أربع لها وجد وكذلك كارع»، «ماعت األمرية مع وضعت التي كالورقة

القاهرة». «متحف يف محفوظة املرمر

Journal d’Entrée No. 44670; Prisse. Le Caire: Monuments Egyptiens p. 5 et. Pl. راجع: 12

.XXIII, No. 12
ويعتقد .Elliot Smith. Cat. Gen. Royal Mummies Nr. 61093 p. 106-107, Pl. LXXX راجع: 13
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رع» «منخرب وامللك األكرب الكاهن

األواني من هي بل الغرض، لهذا مخصصة األصل يف تكن لم األواني هذه أن والواقع
األحشاء أواني مقام لتقوم األمرية أثاث من لتكون واستعريت يوميٍّا، تستعمل كانت التي
.(Ibid الغرض(579 لهذا يستعمل كان الذي الحجم، أو الشكل لتأخذ تصلح أن دون

عليها إرشو» «نسيتأنب املسماة «آمون» مغنية كفن يف نسيج قطعة وجدت وأخريًا
عرشة. الثالثة بالسنة وأرخت «إستمخب»، لحريم العظيمة الرئيسة اسم

وعىل «أمنمأبت»، خلف الذي «تانيس» ملك عهد إىل ترجع أنها يحتمل السنة وهذه
«جوتييه» اعتقاد ويف زوجها. وفاة بعد سنني عدة عاشت قد هذه «إستمخب» تكون ذلك
بها الخاصة هي رع» «منخرب زوج «إستمخب» لألمرية ذكرناها التي الستة اآلثار أن
«ماساهرتا»، بنت «إستمخب» مثل مختلفة ألقابًا فتحمل الواقع يف األخرى اآلثار أما فقط.

رع».14 «منخرب زوج ال بنت أنها عىل رصاحة تدل أو
«إستمخب» العلم اسم أن (Rec. Trav. XXXII (1910)) بحق «داريس» الحظ وقد
«إزيس» بن «حور» طفولة خرافة حوادث وقعت حيث الدلتا، بمستنقعات يذكرنا
قبل «طيبة» نقوش يف يصادفنا ال االسم وهذا الدلتا. رأسه مسقط كان الذي و«أوزير»
اآلن املعروف املكان يف ذكراه بقي قد املكان هذا واسم «آلمون». العظام الكهنة عهد
املكان وهو «خبيت») بلدة يف «إزيس» (ومعناه الدلتا شمال يف الواقع الخبيزة» «بكوم

«حور». اإلله فيه وربي ُولد الذي

أوالده (2-2)

أنه غري طويل، نقش يف ذكرهم جاء كثرية، ذرية و«إستمخب» رع» «منخرب ترك وقد
(Maspero, Ibid p. 704 (راجع عليه وعلق «مسربو» نقله وقد مهشم، الحظ لسوء
«ماعت األمرية مرسوم محتوياته يف يشبه أنه ويالحظ قط. يتم لم النقش هذا أن والظاهر
بعالم ا خاصٍّ كان سنرى كما األخري أن الفارق مع «نسخنسو» األمرية ومرسوم كارع»
الدنيا. بالحياة خاص إنه تاوي»، و«حنت كارع» «ماعت من كل منشور أما اآلخرة.
خاصة معلومات عىل يحتوي أنه منه نستخلص أن يمكن فجوات من فيه ما عىل واملتن
األرسة، هذه نسب عن محدودة حقائق لنا يقدم األخص وعىل امللك، وخالفة بالوراثة

بصدده. نحن الذي املوضوع يف املهم هو وهذا

.L. R. III, p. 270 Note 2 راجع: 14
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

الثاني»). «بينوزم األكرب الكاهن عنها الكالم (انظر «نسخنسو» األمرية مومية :1 شكل

وهما ولدين «إستمخب» من رزق رع» «منخرب أن املتن من نستخلص أن ويمكن
«حنت أخته من األخري ج تزوَّ وقد (سمندس) و«نسبانبدد» «بينوزم» األكرب الكاهن
يقول ال املتن أن ويالحظ الثاني». و«بسوسنس «نسخنسو» منها ورزق الثانية، تاوي»
«بسوسنس» أخت كانت الواقع يف ولكنها الثانية، «حنتاوي» بنت كانت «نسخنسو» إن

.(Ibid p. 708 (راجع «سمندس» للملك أخرى زوجة من كانت وأنها أبيه من
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الثاين بينوزم األكرب الكاهن

«إستمخب»، وزوجه رع» «منخرب للكاهن األصغر االبن قلنا كما هو األكرب الكاهن هذا
أنه (A. R. IV § 662) «برستد» ويظن الوظيفة،1 هذه يف «سمندس» األكرب أخاه خلف وقد
«تانيس»، يف يحكم كان الذي «أمنمأبت» الفرعون عهد يف «آلمون» أكرب كاهنًا أصبح قد
عىل مكث وأنه الفرعون،2 هذا حكم من والعرشين الثانية السنة قبل كان ذلك أن ويحتمل
«امنمأبت»، خلف «سيآمون» عهد من العارشة السنة حتى تقدير أقل عىل الكهانة كريس
وظيفة يشغل يزال ال كان رع» «منخرب أن سبق فيما ذكرنا قد أننا غري بعد، سنرى كما
العرش عىل مكث الذي «أمنمأبت» عهد من واألربعني الثامنة السنة حتى األكرب الكاهن
ال الثاني «بينوزم» كهانة مدة فإن ذلك وعىل تقدير، أقل عىل سنة وأربعني تسع مدة
باب من أو «أمنمأبت» الفرعون حكم نهاية يف ابتدأت قد تكون أن الزعم هذا عىل يمكن

«سيآمون». حكم بداية قبل أوىل
السادسة السنة يف «آمون» كهانة عرش عىل «بينوزم» إقامة مدة «مسربو» جعل وقد
رشحناه الذي «رشني»، رأي حسب عىل خطأ (وهذا الثاني» «بسوسنس عهد من عرشة
الكاهن انظر عرشة. السادسة من بدًال العارشة السنة يف موته جعل فقد سبق؛ فيما
عرشة سبع تقدير أقل عىل األخري حكم وقد «سيآمون». خلف إلخ) … «بينوزم» األكرب

سنة. وثالثني خمًسا «بينوزم» حكم مدة جعل وقد سنة،

.Wreszinski, Die Hohenpriester des Amon § 39 راجع: 1

.Daressy, Rev. Archeol. 1896 Tom. I pp. 87 & 89 راجع: 2



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

عهد يف ا حقٍّ وقعت قد «بالكرنك» «آمون» لكهنة «بينوزم» رياسة مدة كانت وإذا
كل لعزو الحكمني هذين بني نرتدَّد أن فيمكن الثاني»، و«بسوسنس «سيآمون» امللَكنْي
نفسه؛ األكرب الكاهن هذا لحياة «مسربو» يقول كما املصنوعة، املوميات لفائف تواريخ
ليس ألنه وذلك الثاني»؛ «بسوسنس الفرعون حكم إىل نسبتها إىل يميل «جوتييه» أن غري
منصب فعًال توىل قد «بينوزم» كان «سيآمون» عهد من األوىل السنة يف أنه املؤكد من
الثامنة السنة ذكر عليها جاء ١٠٥ رقم املومية لفافة أن والواقع «آلمون». األكرب الكاهن
تزال ال وكانت «سيآمون» خلفه حكم من األوىل والسنة «أمنمأبت»، حكم من واألربعني

رع».3 «منخرب األكرب الكاهن باسم

تابوته (1)

األعظم والرئيس اآللهة ملك «آلمون» األعظم الكاهن «بينوزم» تابوت عىل ُعثر وقد
واملقدم. للجيوش

عليها ُطبع النحاس من بورقة الساقني طول عىل ُمحىل الخارجي املومية وصندوق
يونيو ٢٨ يف فتحت وقد مرت، ١٫٧٢ فكها قبل املومية طول ويبلغ به، الخاصة النقوش
«أوزير» بصورة ُمحىل كبري كفن األول الغطاء تحت وجد وقد سليمة، ووجدت ١٨٨٦ عام
تاج لون كما األخرض باللون واليدان الوجه لُون وقد باأللوان. وزخرف بالحرب رسم
أن حني يف األزرق باللون لُونتا فقد واللحية القالدة أما األصفر. باللون البحري الوجه
«آلمون» األكرب الكاهن «أوزير» كتب: «أوزير» وجه وأمام األحمر. بالحرب كتبت النقوش
بن «آلمون» األكرب الكاهن «أوزير» كتب: األوسط الرشيط وعىل «بينوزم». اآللهة ملك

«التاسوع». بجانب «آمون» محبوب «بينوزم» امللك ابن رع» «منخرب
حياة يف صنعت قد كانت اللفائف أن األسود باملداد ُخطت التي النقوش من ونعلم
«منخرب بن «بينوزم» «آلمون» األول الكاهن بوساطة ُعملت لفائف نفسه: الكاهن ذلك
قطع ولدينا السابعة. السنة يف و«آلمون» التاسعة السنة يف … «خنسو» للسيد رع»
«مختارة، عليها: كتب لفافة ولدينا عهده، من الثالثة وبالسنة األوىل بالسنة أُرخت أخرى
إذ الكفن، يف مختلفة أشياء ُوضعت وقد األسود. باملداد ا» جدٍّ «جميلة أخرى وعىل موافق»،

.Daressy, Rev. Archeologique. 1896, t. I p. 77 راجع: 3
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الثاني بينوزم األكرب الكاهن

بداليتني قفالهما وحيل والالزورد، بالكرنلني املحىلَّ الذهب من رشيقان سواران فيه وجد
عالمة صورة الشمال إىل اليمني من الرقبة حول صف وقد زهرة، شكل عىل الذهب من
ثعبان ورأس وقلب، للخرضة، املائل املطيل الفخار من «حتحور» اإللهة وصورة الثبات،
الالزورد من جالًسا «حور» وصورة األخرض، الفلدسبات حجر من ومروحة الكرنلني، من
من وعامود األخرض، الفلدسبات حجر من وقلب الذهب، من وصقر ،𓊽 الثبات وعالمة
جعران ُوجد وكذلك الصنع، دقيقة ولكنها صغري حجم ذات كانت هذه وكل الكرنلني،
موضوع املذهب النحاس أو الذهب من نارشجناحيه صقر وتحته الرقبة، منبت عند كبري

الصدر. عىل

(1 الشكل (انظر املومية: (2)

كانت يأتي: ما باختصار سميث» «إليوت عن نقًال نفسها املومية وصف يف جاء وقد
الكتان من نسيج يف تاوي» و«حنت كارع» «ماعت من كل مومية مثل ملفوفة املومية
ولم رتنجية. عجينة من طبقات عدة بينها وضع كما عظيمة، بكمية الجميل الشفاف
له كانت بل وحسب، عظيمة بدرجة جميًال املومية فيه لفت الذي الكتان نسيج يكن

األحمر. الجلد من سريين من بقايا صدره وعىل ملونة، ابات وهدَّ حواف
شوهد ملا خالًفا املعتاد، مكانها يف كانت التحنيط فتحة موضع اختيار أن ويالحظ
فتحة كانت «بينوزم» فتحة أن فنجد «ماساهرتا»، األكرب الكاهن تحنيط فتحة يف
الحرقفي، للعظم األعىل الجزء من األعىل األيرس العمود حتى الضلوع من ممتدة عمودية
الصورة أبيض جميل والوجه عظيمة. وفتحتها ملليمرتًا، ١٤٨ الفتحة هذه اتساع ويبلغ
نجد ولذلك يْن؛ الخدَّ حشو يف يفرطوا أال اآلن املحنطون تعلم وقد محدب. ضيق أنف ذو
يف وجدناه الذي التشويه عليها يظهر أن دون ُحفظت قد الثاني» «بينوزم تقاسيم أن

يْه. خدَّ حشو لفرط املبارش سلفه «ماساهرتا» وجه
املومية تزال وال بالجلد. ولصق منه كثري تجمد مطحون، براتنج الوجه ُرش وقد

حليًقا. كانت العليا الشفة ولكن وتحتها، الذقن عىل بيضاء غزيرة بلحية محتفظة
ُحشيتا قد الذراعني أن ويالحظ الجانبني، عىل ممتدتني عموديتني اليدان وضعت وقد
املومية ارتفاع ويبلغ الجسم، حوض يف األحشاء من كتل عدة وضعت وقد هذا بالطني،

.(Royal Mummies p. 107) مرت ١٫٧٠٦ باللفائف
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الثاني». «بينوزم األكرب الكاهن مومية :1 شكل

عدة عىل تحتوي مرت، ٢٫٢٨ طولها بردية املومية مع ُوجدت ذلك كل من وأهمُّ
وليست طيتني مطوية البطن عىل وكذلك الصدر، عىل موضوعة «آمون» أصدرها مراسيم
«بينوزم» أن والواقع الساقني. بني ملفوًفا املوتى كتاب من نسخة وجدت وكذلك ملفوفة،
«أعح امللكة مع وجد الذي الكنز من قيمة أقل حقيقيٍّا، كنًزا موميته عىل يحمل كان
وسنتحدث املرصي، املتحف يف رشف مكانة يحتل بأن جديًرا كان ذلك مع ولكنه حتب»،4

الثاني». «بينوزم مرسوم عن اآلن

ج٤. القديمة مرص راجع 4
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«بينوزم» مرسوم (1-2)

«الدير خبيئة من إلينا وصلت التي ة، الهامَّ املراسيم أحد هو املرسوم هذا أن والواقع
أرسة أعضاء صالح يف «آمون» اإلله هو أصدره الذي ألن وبخاصة امللكي؛ البحري»
األمرية مرسوم هو املراسيم هذه وأتم والعرشين، الواحدة األرسة عهد يف العظام الكهنة
.(Maspero, Les Momies Royales p. 594 (راجع بعد عنه وسنتحدث «نسخنسو»،
٢٫٢٨ طولها يبلغ بردية عىل مكتوبًا ذكرنا كما عليه عثر الثاني» «بينوزم ومرسوم
يف املومية جسم عىل طيتنَْي مطوية الربدية وجدت وقد فقط، مرت ٢٫٣٥ وعرضها مرت،
عند محتوياتها لفحص املرسوم أول يف التي األنشودة عىل الكالم وسنرتك اللفائف. وسط
ألهميتها هنا «بينوزم» مرسوم مواد ذكر عىل وسنقترص «إستمخب»، مرسوم عىل الكالم

«إستمخب»: زوجه مرسوم عن واختالفها

إرادتي عن هكذا أعرب إني الخلق: مبدئ العظيم اآللهة ملك «آمون» يقول (١)
الغرب. يف خادمي «تواي»، بنت «إستمخب» بن «بينوزم» لتأليه ا جدٍّ السامية
فيه تؤلَّه مكان كل يف وأؤلهه الجبانة، يف وأؤلهه اآلخرة، عالم يف أؤلهه إني
الجبانة، يف القربان يتسلم وأجعله الغرب، يف املاء يتسلم أجعله وإني روح.
والجعة املاء يتسلم وأجعله اآللهة، أتباع مثل والبخور الخبز يتسلم وأجعله

شدح. ورشاب والنبيذ واللبن
عالم يف وجسمه روحه أؤله وإني الغرب، يف وجسمه روحه أؤله وإني
مثل فيه سيكونان مكان كل يف وجسمه روحه أؤله وإني الجبانة، ويف اآلخرة
أو أنثى أو كان ذكًرا مالك كل ومثل (٣٨) للجبانة مؤلهة آلهة وكل إله كل
يف يبقى العكس عىل بل يهلك روحه أجعل لن وإني للجبانة، مؤله يشء أي
كل ومن مالك، ومن وإلهة إله كل من يتسلم أجعله وإني رسمديٍّا. الدهر آباد
التي الطيبة األشياء من الجبانة يف أو اآلخرة عالم ويف الغرب، يف مؤله يشء
الطيبة األشياء كل له يعملوا أن آمر وإني القلب، هدوء أمنحه وإني تؤخذ،
تمثاله من به إليه يؤتى مما أو الناس هدايا من به يؤتى مما أكانت سواء
ويف اآلخرة عالم ويف الغرب، يف إليه ليحمل له يقدم مما أو تمثاله)، قربان (أي
جعلته (وكذلك هناك الجميلة األشياء كل له وقدموا ألهوه قد وهؤالء الجبانة،
وأن والطعام املاء يتسلم يجعلوه وأن حسن) هو بما له يقوموا أن عىل يعمل

خادمي. «لبينوزم» ذلك يعملون وجعلتهم الخبز، يتسلم
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كما القرب) (يف يدخل أن عىل وعملت (نهاًرا) روحه يخرج أن عىل وعملت
يحب، كما مكان كل إىل يطري أن عىل وعملت يمنع، أن دون (٤٥) قلبه يريد
يقطع أن عىل وعملت رغبته، حسب عىل محل كل يف يهذب أن عىل وعملت
أخلصه وإني أحد؛ يقفه أن دون رغبته حسب عىل وقت أي يف طريق كل
بل روحه يرسقوا أن أريد ال ألني الروح؛ معذب عنه يقال آخر يشء أي من
الحقل من أشياء له أورد (وإني جسمه وأحمي روحه أؤله وإني العكس. عىل
عديدة). بحقول يتمتع جسمه أجعل وإني البرشي، جسمه ألجل السماوي

العدول وكل الجبانة. ويف اآلخرة، عالم ويف الغرب، يف روحه أعظم وإني
ويف الغرب، يف حسنًا ذكًرا يرتكوا أن عىل وأعمل روحهم، أؤلِّه أراهم الذين
آمر فإني األشقياء أما خلفهم. حمياتي أضع وإني الجبانة، ويف اآلخرة، عالم
فإني يفعل ما حسب وعىل أعدائهم. من تحفظ لم أرواحهم ألن يُلتهموا؛ بأن
الغرب يف والعزة اآلخرة، عالم يف والسؤدد الجبانة، يف العظمة يتسلم أن آمر
تفتح أن آمر وإني (٥٣) الرش، إليه يصل وأال فرح، وبقلب حسن باستقبال
بالخروج، له يرصح أن وآمر إليه، يذهب مكان كل ويف الجبانة يف التأليه أبواب
حقولهم من إيراد وثيقة يعطى أن وآمر يحب، كما بالدخول له يرصح أن وآمر
عظمته تكون أن آمر وإني بجانبهم، يارو» «حقول يسمى الذي املكان من
الذين أولئك حالة بنفس أؤلهه وإني عظمتهم، أعطيتهم الذين األرواح كعظمة
يتسلم أن آمر وإني (٥٧) النداءات عند روحه ينادى أن آمر وإني ألهتهم،
روحه، رفعت وإني موته، عىل أوافق ال وإني يعيش، روحه جعلت وقد وقفه.
كل مثل الرسمدية لألبدية روحه ألهت وإني ضعيًفا، يكون أن عىل أعمل ولم
عىل بل يُنتزع بأن أسمح ولم األرض، عىل خربه وضاعفت إليه نظرت مقرب

األبدية. حتى يبقى العكس
طيب كالم كل «ليت ا: جدٍّ العظيم الخلق وإله اآللهة ملك «آمون» يقول
يكون خادمي «إستمخب» بن «بينوزم» صالح يف به نطق بالتقديس خاص
ويجعله نفسه، ويعظم جسمه، ويحمي روحه، يؤله وأن تأليهه، يف تأثري له
واللبن والجعة املاء يتسلم ويجعله والبخور، والخبز واملأكوالت املاء يتسلم
حسب عىل ويدخل يخرج روحه يجعل وأن شدح، ورشاب والنبيذ والفاكهة
وإني لتأليهه، مفيًدا الطيب) (الكالم يكون وأن يمنع، أن دون قلبه رغبة
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شيئًا أترك أن دون خادمي «إستمخب» بن «لبينوزم» تماًما تأثري ذا سأجعله
العظيم.» اإلله مع الحال هي كما

العظيم. اإلله كالم ينفذوا أن وعليهم (٦٧)

من يتألف الوثيقة هذه من األول الجزء أن بعد سنرى كما وسنالحظ تعليق:
وهو منفصل، منها األول والسطر شعرية. صورة يف العالم خالق «آمون» لإلله أنشودة
الحق له كان ملاذا لنا يفرس الوثيقة من الجزء هذا وباقي األعىل، لإلله تهليل عن عبارة

بعد. سنفحصه ما وهذا كلهم، والناس اآللهة تعبده أن يف
من أبيات خمسة من منها كل يتألف مقطوعات ُقسم قد املتن أن نجد ذلك بعد

منظمة. غري واألخرى منظمة منها ست الشعر،
كتب بل شعري، روح أي فيه فليس هنا أوردناه الذي نفسه املرسوم متن أما
يجب التي الحقوق به فمنحه «بينوزم» األكرب للكاهن «آمون» اإلله بها نطق عادية بلغة
أنه وجدنا «نسخنسو» األمرية بمتن املتن هذا قرنا وإذا اآلخرة. عالم يف له تكون أن
«بينوزم األكرب الكاهن (انظر «نسخنسو» متن أن من ذلك عىل أدلَّ وال بكثري، منه أقرص
موحدة فقط األوىل إال «بينوزم» مرسوم يف منها تجد ال َمَوادَّ ست من يتألف الثاني»)

مختلفة. والباقية
والواقع عديدة، ليست «بينوزم» األكرب للكاهن «آمون» اإلله منحها التي واإلنعامات
قدم عىل اآلخرة عامل يف ُقبل قد «بينوزم» أن األوىل: مواد؛ ثالثة يف حرصها يمكن أنه
أصبحت والثالثة: املؤن. كل يف حق ذا أصبح أنه الثانية: اآلخرين. اآللهة مثل املساواة

يريد. حيث إىل الذهاب يف الحرية لروحه
أن إىل تحتاج «كاو» األرواح ألن وذلك األبدية؛ يضمن ال ذاته حد يف التأليه أن عىل
سكان عليها يكون التي الخطرية الحالة منها نعرف كثرية متون ولدينا وترشب. تأكل
ليعيشوا املؤن من لهم يلزم ما تسلم انتظار يف كانوا دائًما فهم طعام، بدون اآلخرة عالم
املأكوالت هذه توزع كانت بل األرواح، ترصف تحت مرتوكة تكن لم املؤن وهذه منها،
تنتجه ومما األحياء هبات من تتألف وكانت خصيًصا. لذلك حفظ إلهي قربان بمثابة
طيبة كلمات بوساطة األتقياء يضع عندما الرسور يعم كان ولكن السماوية، الحقول
التي األشياء وترضب جنازية، ِبِصيغ تقدس كانت وقد اآللهة، ترصف تحت جديدة مؤنة
بالقربان الخاصة بالصيغ ينطقون األخيار كان عندما ذلك وعىل خاصة، بعصا قدست
قبل يلزم كان ولكن موجوًدا، كان إذا يطلبون ما لهم يورِّد كان فإنه يلزمهم؛ بما مطالبني
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للكاهن «آمون» يفعله كان ما وهذا اآللهة، ملك من ترصيح عىل املتوىف يحصل أن ذلك
املؤلهني فإن ذلك ومع فيعطاه. له حسنًا كان اليشء هذا أن يعلن كان إذا «بينوزم» األكرب
بالنصيب ويقنعون الشخصية قرباتهم إال يتسلمون ال فإنهم ا حادٍّ رشًها أظهروا إذا
حتى اآلخرين اآللهة صداقة عىل ليحصل عمله يمكن ما كل «آمون» عمل وقد لهم، الكايف

نصيبه. يرسقوا بأال املؤمن توزيع عند ويعلنهم حسنة، معاملة «بينوزم» يعاملوا

والعرشين الثانية األرسة أسسوا الذين اللوبيني أجداد ظهور أول (3)

الجهة يف مرت ٠٫٠٥ × ١٫٢٠ حوايل طولها يبلغ الجرانيت من لوحة عىل «ماريت» عثر
Brugsch A. (راجع املدفونة، بالعرابة السلطان» «لكوم الغربي املدخل من الجنوبية
«فيدمان» أن غري مكانها، يف تركها إنه ويقول: العهد، لهذا وتنسب (Z. (1871) p. 85
األعىل الجزء ضاع وقد «ماريت»،6 نرشها وقد ونقلها. املرصي5 باملتحف رآها إنه يقول:

دقيقة. وغري ناقصة «ماريت» نسخة أن عىل األحوال شواهد وتدل اللوحة، هذه من
أجداد اللوبيني عن ملحة أول عىل اللوحة هذه من بقي مما نحصل حال أية وعىل
الثانية األرسة وهي «تانيس»، أرسة أنقاض عىل مرص يف قامت التي العظيمة األرسة
والعرشين الثانية األرسة مؤسس األول» «شيشنق جد «شيشنق» أن وذلك والعرشون،
حروب بعد مرص يف ومكانة نفوذ ذوي كانوا الذين «املشوش» لقبيلة قويٍّا زعيًما كان
«هركلوبوليس»، يف مسيطًرا «موش» املسمى أحفاده أحد وكان الثالث»، «رعمسيس
الثانية األرسة وأسست البالد عرش عىل األرسة استولت ذلك من أجيال خمسة وبعد
غري باملرصية، يقابلها ما أو القديمة ألقابها عىل تحافظ األرسة هذه وكانت والعرشين.
املرصية املراسيم بكل «نمروت» ابنه دفن إنه حتى تماًما تمرص قد كان «شيشنق» أن
يقومون كانوا الذين املوظفني أن بعد فيما رأى ولكنه ذلك، عىل الدالة الجنازية والنقوش
يدل مما بها، الخاصة األوقاف دخل عىل واستولوا يؤدوها، لم الدينية الشعائر أداء عىل
الجاني، محاكمة يمكنه كان حيث «طيبة»، إىل فذهب البالد يف األحوال اضطراب عىل
أو «أمنمأبت» امللك عهد يف حدث قد ذلك أن بد وال املعتدي، بإدانة املحكمة قضت وقد

.Wiedemann, Gesch, p. 543 راجع: 5

.Mariette, Cat. Gen. Abydos Nr. 1222; Mariette, Abydos II, p. 36, 37 راجع: 6
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يف النوع هذا من التي األخرى القضايا كمثل مثلها كان القضية وهذه «سيآمون». امللك
بصددها نحن التي واللوحة الوحي؛ بوساطة «آمون» أمام فيها فصل قد العرص هذا
خطاب وسط يف منها الباقي املتن يبتدئ منها، األول الجزء ضاع قد التي وهي اآلن
املوظفني عىل فيه حكم بوحي أدىل قد اإلله أن نجد وفيه الفرعون. إليه وجهه لإلله
أوقافه كل ُدوِّنت حيث العرابة، إىل ابنه تمثال «شيشنق» حمل ذلك وبعد باملوت. الجناة
لتحديد مفيدة أسًسا لنا قدم وبذلك بالفضة، ثمنها وقدر املعبد، سجالت يف الجنازية
بعد فيما املتن هذا وسنورد الحديثة،7 املقاييس حسب عىل املنوعة لألمتعة القديمة القيم

الثاني»). «بينوزم األكرب الكاهن (انظر
وهو ا، جدٍّ عظيمة أهمية ذو الجنائية القضية هذه يف «آمون» حكم أن والواقع
إىل نُفوا الذين قضية أن ويالحظ الوحي، بوساطة الحكم عرص أي العرص بهذا خاص
وامللك األكرب الكاهن (انظر آنًفا ذكرنا كما رع»، «منخرب األكرب الكاهن عهد يف الواحة
كانت األكرب، الكاهن ذلك التمس عندما اإلله عنهم عفا قد الذين وهم رع») «منخرب

الصنف. هذا من تكن لم قضيتنا ولكن دورها، السياسة فيها تلعب قضية
املوظفني ببعض خاصة الثاني»، «بينوزم عهد يف حدثت النوع هذا من قضية ولدينا
والنقوش املعبد، حسابات يف اختالسات من ارتكبوه ملا باإلعدام عليهم حكم الذين الخونة
محب»،8 «حور ببوَّابة املعروفة وهي الجنوبية، البوَّابات أحد عىل منقوشة بذلك الخاصة
النقش هذا يف ظهر وقد «تحتمس»، يدعى وكاهن عظيم بيت مدير براءة معها سجل وقد
ترجمة نثبت أن قبل الوثيقة هذه عن وسنتحدث مدونها. هو هذا «تحتمس» بوضوح

وقتئذ. املقاضاة يف الشبه لوجه إظهاًرا وذلك الذكر، السالفة املشوش لوحة

الثاني» «بينوزم والكاهن بالفرعون الخاصة التاريخية النقوش (1-3)

Inscription Historique de Pinodjem III, Grand Pretre d’Amon a Thebes,
.Edward Naville Paris (1883)

مهشمة أسف بكل أنها غري قيمة، عظيمة معلومات عىل تحتوي النقوش وهذه
فكرة منها نستخلص أن استطاعتنا يف فإنه التهشيم، هذا من الرغم وعىل كبرية، بدرجة

.Spiegleberg, Rechnung Text. 87 ff راجع: 7

.Naville, Inscription Historique Pinodjem III (?) 1883 راجع: 8

619



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

ويالحظ البالد. تاريخ من الفرتة هذه يف يلعبه كان الذي والدور الوحي موقف عن عامة
سليم يشء منها يبَق ولم صغرية البوَّابة هذه جدران عىل التي الهريوغليفية النقوش أن

األسطر. وسط من
مثل وقد عظيًما، عبًدا تمثل صورة النقش يبتدئ حيث اليرسى الجهة يف يشاهد
املقدسة. سفنهم يف محمولني بفخار سائرين و«خنسو» و«موت» «آمون» «طيبة»: ثالوث
الذين هؤالء وبخاصة الكهنة، فهم أكتفاهم عىل السفن هذه يحملون كانوا الذين أما
األخرى املناظر ومن بصدده، نحن الذي املنظر من ونعلم (حم)، اإلله خادم لقب يحملون
حمل يف درجته حسب عىل الخاصة مكانته يمثل كاهن كل أن العرص هذا من التي
الكهنة من اآلخرون يأتي ثم املقدمة، يف يمثل مكانة الكهنة أعظم فكان السفن. هذه
هذا يف فيشاهد املوكب، لتنظيم بدقة متبعة معينة دينية شعائر هناك كانت وقد خلفهم.
رجل خلفه ويسري البخور، يحرق كاهن «آمون» سفينة أمام عنه نتحدث الذي املنظر
يف «آمون» سفينة خلف ويأتي اإلله، أمام لتوضع منقوشة لوحة يشبه شيئًا يحمل آخر
«خنسو»، اإلله البنه واألخرى «آمون»، لإلله إحداهما سفينتان: اآلخر فوق الواحد صفني
اإلله. تمثال شك بال فيه كان محراب سفينة كل يف ويوجد كهنة. كذلك منهما كالٍّ ويحمل
من سفينة لكل كان وقد املراوح. حاملو منها كالٍّ ويتبع متشابهة الثالوث هذا وسفن
وكانت به، الخاصة اإلله رأس صورة منها كل نهايتي يزين فكان مميزة؛ عالمة الثالث
رأس «خنسو» سفينة ويميز الشمس، قرص يرتدي كبش برأس تميز «آمون» سفينة
يرتدي برشي رأس سفينتها يميز فكان «موت» اإللهة أما الشمس، قرص عليه صقر

ملرص. املزدوج التاج
كما عطوًرا، «خنسو» اإلله وكذلك «موت» لإللهة يقدم كان أنه املنظر يف ويالحظ
الثالث. السفن هذه تتبع التي الصغرية النقوش ترجمة وهاك «آمون». لإلله يقدم كان
«رع» بنت «إرشو» سيدة العظيمة «موت» املبجلة، اإللهة لهذه املقدس «الحفل

«نرتبح».» (املسماة) سفينتها يف املحسنة امللكة بقرصه، الشبيهة
الذي الصدق ورب الفرح، سيد «طيبة»، صاحب نفرحتب» «لخنسو املقدس الحفل
يف القاطن املحسن والسيد فيها، يوجدون الذين اآللهة عىل يسهر الذي وهو فيها، يسكن

«نرتبح». السفينة
«آمون»:   اإلله أمام الذي النقش ترجمة

األول الشهر اآللهة، ملك رع» «آمون بيت يف اليوم هذا يف … األول) (السطر
اإلله. هذا ظهور من السادس واليوم
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العظيمة و«موت» اآللهة، ملك رع» «آمون اآللهة سيد املحرتم، (٢ (السطر
و«خنسو». «إرشو» سيدة

وعندئذ «آمون»، لبيت املفضضة» «األرضية عىل «نفرحتب» (٣ (سطر
رع». «آلمون األول الكاهن ذهب

رع» «منخرب بن «بينوزم» األمري األعىل، والقائد اآللهة ملك (٤ (سطر
شئون. يعالج أن ألجل

انقىضشهران قد وكان العظيم. اإلله هذا حرضة يف املكان هذا (٥ (سطر
العظيم. اإلله هذا … أيام وستة

«إبت» عيد يف محرابه يف ظهر قد يكن لم قبيح كل يمقت الذي (٦ (سطر
زمن. منذ األقرص) عيد (أي

الكتَّاب. عني قد كان العظيم اإلله ألن وذلك قديم؛ (٧ (سطر
ارتكبوا. قد كانوا الذين واملالحظني واملراقبني (٨ (سطر

مدينته. (معبد) مسكن يف اختالس أعمال (٩ (سطر
الكتاب. اإلله عاقب وقد (١٠ (سطر
أعمال. بسبب واملراقبني (١١ (سطر

«األرضية عىل العظيم اإلله ظهر عندما ارتكبوها، قد اختالس (١٢ (سطر
األول الكاهن «بينوزم» ذهب وعندئذ الصباح، وقت يف «آمون» لبيت املفضضة»

اآللهة. ملك «آلمون»
عظيمة استحسان إشارة اإلله عمل وقد — العظيم اإلله أمام (١٣ (سطر

املكتوبان. هذان وأُخذ العظيم، اإلله أمام مكتوبني ووضع —
إنه يقال: الطيب. سيدي يا اآللهة، ملك رع» «آمون يا قال: (١٤ (سطر

آمون». «سوعع بن «تحتمس» ارتكبها اختالسات توجد
اآللهة، ملك رع» «آمون يا قال: اآلخر والكتاب البيت». «مدير (١٥ (سطر

توجد. ال إنه يقال: الطيب. سيدي يا
البيت». مدير آمون «سوعع ابن «تحتمس» ارتكبها اختالسات (١٦ (سطر

قائًال: «بينوزم» اآللهة ملك رع» «آلمون األول الكاهن جديد من ظهر وقد
ممتاز، يشء أي من أحسن إنك … تميز إنك الطيب، سيدي يا (١٧ (سطر

كبرية. استحسان إشارة العظيم اإلله وعمل
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املكتوبني أحد العظيم اإلله فأخذ … اإلله أمام املكتوبني ونرش (١٨ (سطر
اآللهة. ملك يا رع» «آمون يا فيه: قيل الذي وهو

ارتكبها اختالسات هناك ليس إنه قيل لقد الطيب. سيدي يا (١٩ (سطر
العظيم. اإلله البيت، مدير آمون» «سوعع بن «تحتمس»

… ارتكبها اختالسات توجد إنه قيل لقد الطيب، سيدي يا … (٢٠ (سطر
للمرة املكتوبني هذين عرض ألجل العظيم، اإلله نحو … (٢١ (سطر

فأخذ. العظيم. اإلله أمام الثانية
ارتكبها. اختالسات توجد ال حقيقة أنه علم وقد … (٢٢ (سطر

اإلله أمام آمون» «سوعع بن «تحتمس» البيت مدير … (٢٣ (سطر
العظيم.

مخازن حسابات حارس «آلمون»، اإلله والد الكاهن … (٢٤ (سطر
اإلداري. والكاتب القربان

«تحتمس». باملخازن املكلف البيت ومدير «آمون»، لبيت (٢٥ (سطر
العظيم. اإلله … وهاك حرضتك، يف … (٢٦ (سطر

ذلك وعىل الكيفية، بهذه مهشم النقش نهاية نجد أن األسف جد له يؤسف ومما
املكتوبان هذان أمامه ُوضع الذي اإلله فعل ماذا التأكيد وجه عىل نعرف أن يمكننا ال
يمكننا ذلك ومع التهمة. عنه ينفي العكس عىل واآلخر «تحتمس»، يتهم أحدهما اللذان
اإلله، قبله الذي هو الثاني املكتوب أن لنا بقيت التي القليلة الكلمات من نستنبط أن
التي املتن هذا من األفقية األسطر من بعد وسنرى «تحتمس». براءة أعلنت ذلك وعىل
إىل يؤدِّي ثبت إذا اتهام وهو به، اتهم االختالس من نوع عىل تحتوي أنها بعد ستأتي
سنرتجمها التي سطًرا عرش الثمانية من املؤلف النقش أن له يؤسف ومما املوت. عقاب
نفس تكرار أن ذلك مقابل يف نجد ولكن السابقة، كاألسطر سيئة حالة يف كذلك وجد
بعض املتن فهم أمكن وبذلك لتشابهها، الفجوات بعض ملء يسهل مما كثريًا العبارات

اليشء:

يف «تحتمس» البيت مدير اإلله والد الكاهن بوساطة) (قيل األول) (السطر
من ويبات هي «آمون» يطلبها التي االسرتدادات إن العظيم: اإلله حرضة
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وقد الكيالون.9 كالها التي وهي «آمون» غالل مخزن يشملها كان الحبوب
أمرت الذي القمح من ويبات وحساب … استحسان عالمة العظيم اإلله عمل
الكاهن بواسطة قيل استحسان. عالمة العظيم اإلله وعمل أنجز. وقد بعمله
عن أما العظيم، اإلله حرضة يف «تحتمس» البيت ومدير «آلمون» اإلله والد
أحد يختلسه لم قرر قد ما فإن «آلمون»، املقدسة القربان رضائب حساب
من ظهر وقد استحسان، عالمة العظيم اإلله وعمل اإلله). أمام (أي (؟) أمامه
(قائًال): العظيم اإلله أمام «بينوزم» اإلله ملك «آلمون» األول الكاهن جديد

تميز ألنك تبتهج؛ وأنت فرحون الناس إن الطيب، سيدي يا (٢ (سطر
«آلمون»، اإلله والد الكاهن قال قبول. عالمة العظيم اإلله وعمل بكالمك؛ …
عالمة العظيم اإلله وعمل … العظيم اإلله حرضة يف «تحتمس» البيت مدير
(االختالسات) االسرتدادات … «آلمون» اإلله والد الكاهن بواسطة قيل قبول.
العظيم اإلله حرضة يف «تحتمس» الكاهن «آلمون» … «آمون» طلبها التي
(؟) عمل الذي املراقب قط (؟) رها يزوِّ لم التي … (؟) ب الخاصة الحسابات
عالمة العظيم اإلله وعمل اسرتداده؛ يطلب أن «آلمون» ينبغي ما وهذا …
قبل يوجد الذي العظيم اإلله وهو اآللهة ملك رع» «آمون تكلم وهكذا قبول.

يضعها. اجعله يشء. كل
(وقد الحسن تصميمه حسب عىل اآللهة ملك رع» «آمون بيت يف (٣ (سطر
سيدي يا قائًال): العظيم اإلله أمام «بينوزم» األكرب الكاهن جديد من ظهر
آمون» «سوعع بن «تحتمس» من تطلب أخرى اسرتدادات هناك هل الطيب؛
وقد تحمل. قرباتي اجعل «آمون»، لبيت خالًفا يميز «آمون» … البيت مدير
«بينوزم» األكرب الكاهن جديد من ظهر (وقد قبول عالمة العظيم اإلله عمل
تطلب أخرى اسرتدادات هناك هل الطيب؛ سيدي يا قائًال): العظيم اإلله أمام
قبول. عالمة العظيم اإلله فعمل البيت. مدير آمون» «سوعع بن «تحتمس» من
حساب العظيم اإلله حرضة يف … «آلمون» اإلله والد الكاهن بوساطة قيل

… عملت التي املقدسة القربان

هذه تزال وال األب عن االبن يتعاقبها كان التي الوراثية الهامة الوظائف من كانت الكيال ووظيفة 9

أيًضا. تتوارث الحديثة مرص يف موجودة مهنة
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… املراقب «آمون»، بيت غالل مخزن خارج توجد التي … (٤ (سطر
اإلله والد الكاهن بوساطة قيل قبول. عالمة العظيم اإلله عمل وقد مكانه، يف
اجعلها … حسابات العظيم: اإلله حرضة يف «تحتمس» البيت مدير «آلمون»
والخادمات، للخدم أُعطيت قد كانت أن قبل رع». «آمون حرضة يف … تحمل
قائًال: العظيم اإلله أمام جديد من ظهر وقد قبول. عالمة العظيم اإلله عمل وقد
البيت، مدير «تحتمس» من تطلب أخرى اسرتدادات هناك هل الطيب، سيدي يا
مدير «آلمون» اإلله والد الكاهن بوساطة قيل قبول. عالمة العظيم اإلله فعمل
… التي املقدسة القربان حسابات العظيم؛ اإلله حرضة يف «تحتمس» البيت

العدالة. جهة من تصميمك حسب عىل «آمون» غالل ملخزن … (٥ (سطر
اإلله أمام األعظم) الكاهن (وظهر … قبول عالمة العظيم اإلله عمل وقد
من تطلب أخرى اسرتدادات هناك هل الطيب، سيدي يا قائًال: العظيم
العظيم اإلله فعمل … «تحتمس» … البيت مدير آمون» «سوعع بن «تحتمس»
سيدي يا قائًال: العظيم اإلله أمام «بينوزم» جديد من ظهر وقد قبول. عالمة
ما كل … البيت مدير آمون» «سوعع بن «تحتمس» أمام فليوضع الطيب؛
قبول. عالمة العظيم اإلله فعمل … حجر عىل سينقش بإنجازه «آمون» قال

والقوي. العظيم واإلله اآللهة ملك رع» «آمون يتكلم وهكذا
عرشه عىل وقعد مسكنه إىل العظيم اإلله وجه وعندما … (٦ (سطر
بيت مدير … اعملوا قال: «آمون» لبيت الفضية» «الرقعة عىل املوضوع العايل
رع» «آمون اآللهة سيد … املقدس الحفل … حسابات حراس ورئيس «آمون»
لبيت الفضية» «الرقعة عىل يشء كل قبل يوجد الذي العظيم واإلله اآللهة ملك
بن «بينوزم» «آلمون» األكرب والكاهن الرئيس … «نرتبح» سفينة يف «آمون»

رع». «منخرب
«آلمون» األول الكاهن جديد من ظهر وقد … «آمون» لبيت … (٧ (سطر
… جديد من الطيب، سيدي يا قائًال: العظيم اإلله أمام «بينوزم» اآللهة ملك
كل كالم … بيت يف الطيب سيدي يا … وإني األرض، … أعمل حرضتك، يف
يل … اليوم … أن الطيب سيدي يا «آمون» يا اعمل هناك. كانوا الذين الخدم

… وإىل للخدم
الرقعة عىل املوضوع الرفيع عرشه عىل … األول الكاهن (٨ (سطر
اليوم هذا يف … شهر من الثاني اليوم الثانية، السنة «آمون». لبيت الفضية
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رع» «آمون كثريًا، واملحبوب املحرتم لإلله املقدس الحفل … «آمون» بيت يف
الكاهن … املقدس الحفل الفيضان فصل من … العظيمة و«موت» اآللهة ملك
… رع» «منخرب «آلمون» األول الكاهن بن «يبنوزم» ملك رع» «آلمون األول
التي اإللهية الكاهنة مقر … اليوم هذا يف طيب … املقدس الحفل العظيم اإلله
جديد ومن الخادمة، … العظيم اإلله ظهر وعندئذ الرفيع، عرشها عىل تجلس

… واملرشفون واملراقبون الكتاب
بوساطة قيل العظيم. اإلله حرضة يف «آلمون» األول الكاهن … (٩ (سطر
وعندئذ «آمون»، لبيت الفضية الرقعة عىل ثاٍو العظيم واإلله … األول الكاهن
رع» «آمون حرضة يف … حرضة يف «بينوزم» «آلمون» األول الكاهن أتى
قائًال: العظيم اإلله حرضة يف … نفسه وقف وقد املخلوقات، أول اآللهة ملك
آخذ إني قال، … رع» «آمون يدى، يف الذي الكتاب إن الطيب، سيدي يا

كبرية. استحسان عالمة اإلله فعمل … الكتاب
… وأخذه الكتاب، … اليوم يف … اإلله … رع» «آمون … (١٠ (سطر
كالم … كيهك شهر يف الثانية السنة يف اآللهة، ملك رع» «آمون حرضة يف
وقد قبول. عالمة العظيم اإلله فعمل نجى، … جديد من اإلله … «تحتمس»

… إنك الطيب، سيدي يا قائًال: العظيم اإلله من جديد من اقرتب
«آمون ليت … حرضة يف وتقدم … كبرية قبول إشارة عمل (١١ (سطر
حرضتي؛ يف عفًوا وجد قد خادمي «تحتمس» إن يقول: اآللهة، ملك رع»
جديد من العظيم اإلله … عفًوا خادمه ينال أن عىل يعمل رع» «آمون ليت
يردُّها وجعله مدن، … الطيب سيدي يا قائًال: العظيم اإلله حرضة يف تقدم
و«موت» «آلمون» … لكل غرامة كل يدفع وجعله ممتلكاته، مصادرة بوساطة
اإلله استأنف وعندما عظيمة. قبول إشارة العظيم اإلله عمل وقد و«خنسو».

… «سريه» العظيم
«آمون» آوى بشنس، شهر عرشمن الثاني اليوم الثالثة، السنة (١٢ (سطر
«موت» اآللهة ملك رع» «آمون اآللهة، سيد املبجل، اإلله لهذا املقدس الحفل …
األول الكاهن بأمر (؟) «آلمون» الفاخر العظيم املحراب يف آووا «خنسو» أو
«بينوزم» «آلمون» األول الكاهن جديد من مثل وقد العظيم، اإلله حرضة يف …
… السنة فمك، من … الكتابان … الطيب سيدي يا قائًال: العظيم اإلله أمام
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سآخذهم وإني اآللهة، ملك «آمون» أنا أمامي، عفًوا وجد إنه وستقول: وستكتب
«آمون» إن انظر، الطيب: سيدي يا قائًال: العظيم اإلله خاطب جديد ومن … يف
خادمك. … «تحتمس» كتابي أتسلم إني يقول: املخلوقات وأول اآللهة ملك

… قبول إشارة العظيم اإلله عمل وقد أمامك. عفًوا وجد قد (١٣ (سطر
عفًوا ينال أن هب (غضبك؟) من عفًوا ينال أن هب الطيب، سيدي يا قائًال:
غرامة كل ومن املمقوتة األشياء كل من عفًوا ينال أنا هب بالسيف، املوت من
اإلله أمام جديد من مثل وقد قبول. إشارة العظيم اإلله عمل وقد «آلمون».
منحه وقد … توطد إنك … يموت «تحتمس» جعلت إذ إنك قائًال: العظيم
عفًوا ومنحه تعسفي، عمل كل من عفًوا ومنحه بالسيف، املوت من عفًوا
وقد األشقياء، مسكن يف … كل من عفًوا ومنحه (؟) … بوصفه يتخذ بأال
«آلمون» غرامة كل من عفًوا ومنحه ممتلكاته، كل مصادرة من عفًوا منحه
يف الرفيع عرشه عىل يقعد الذي العظيم اإلله عمل وقد و«خنسو». و«موت»
«آمون» معبد يف بئونة شهر الخامسة السنة يف قبول. إشارة «آمون» بيت

لإلله. املقدس الحفل أقيم التاسع، اليوم
و«موت» اآللهة، ملك رع» «آمون اآللهة، أمري املبجل (١٤ (سطر
الكاهن مثل األوىل. للمرة «رع» عمله الذي «إبت» سيد ا، جدٍّ جميل … و«خنسو»
العظيم اإلله وعمل العظيم، اإلله أمام رع» «منخرب بن «بينوزم» «آلمون»، األول
الجنوب» «إبت يف … عىل قاعًدا اليوم هذا يف … ووقف أمامه وتقدم قبول إشارة
وذهب «نرتبح»؛ سفينة يف ظهر وقد الكرنك، يف الرفيع عرشه عىل … (الكرنك)
الكاهن جديد من مثل وقد … رع» «منخرب بن «بينوزم» «آلمون» األول الكاهن
بن «تحتمس» إن الطيب، سيدي يا قائًال: العظيم اإلله أمام «بينوزم» «آلمون»

(؟) … الرقعة أحيطت وقد … أمامك سالم يف أتى قد آمون» «سوعع
مدير «آلمون» اإلله والد الكاهن وظيفة يف ستمكنه إنك (١٥ (سطر
األول والحارس «آمون»، معبد حسابات وكاتب الغالل، مخازن ورئيس البيت،
والده مكان يف «آلمون» األول للكاهن األول واملراقب الغالل، مخازن لكتب
وقد استحسان، عالمة العظيم اإلله عمل وقد «نسآمون». بن آمون» «سوعع
قال: قد خادمك رع» «منخرب إن قائًال: العظيم اإلله (بينوزم) جديد من مثل
والكاتب، الغالل، مخازن ورئيس البيت، مدير «آمون» ملعبد … «تحتمس» إن

الحسابني. كل وإن القول، صادق رجًال وجده إنه قال: … ال ورصاف
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إني قالوا: قد «… آ … «ست ابن … «بامسحمو» وهم (١٦ (سطر
معبد وحاسب الغالل، مخازن ورئيس البيت، مدير وظيفة «آمون» من أطلب
األول للكاهن األول واملراقب الغالل، مخازن لدفاتر األول والحارس «آمون»،
عندما وأنه الوظيفة، هذه يف يمكن آمون» «سوعع بن «تحتمس» ليت «آلمون».
قبل يوجد الذي العظيم اإلله اآللهة، ملك رع» «آمون فليت «آمون»، يرجو
«آمون»، معبد رصاف … آمون» «سوعع بن «تحتمس» … ينرش األشياء كل
األول للكاهن األول واملراقب «آمون»، معبد غالل مخازن لدفاتر األول والحارس
اإلله أمام جديد من مثل وقد قبول. عالمة العظيم اإلله عمل وقد «آلمون»؛
الذي العظيم اإلله اآللهة، ملك رع» «آمون ليت الطيب، سيدي يا قائًال: العظيم
بوصفه وظيفته يف آمون» «سوعع بن «تحتمس» يمكن األشياء كل قبل يوجد

وكاتب. الغالل، مخازن ورئيس البيت، ومدير «آلمون»، اإلله والد الكاهن
مخازن لدفاتر األول والحارس «آمون»، ملعبد الحسابات (١٧ (سطر
بن «تحتمس» يجد أن عىل ليعمل «آلمون»، األول للكاهن األول واملراقب الغالل،
اختالسات يرتكب أال عىلرشط اآللهة ملك رع» «آمون أمام عفًوا آمون» «سوعع
وقد قبول. إشارة العظيم اإلله فعمل … تحتمس عمله وما مدينتك، مسكن يف
منك طلب إذا الطيب، سيدي يا قائًال: العظيم اإلله حرضة يف جديد من تقدم
«آلمون»، اإلله والد الكاهن وظيفة «آمون» إىل ما شخص أي أو ما، رجل
«آلمون» األكرب للكاهن األول واملراقب «آمون» معبد ورصاف … البيت ومدير
اآللهة، ملك رع» «آمون فليت «تحتمس»، … «لتحتمس» «آمون» أعطاها التي
بنفسه ويمكن … وزنًا لذلك يقيم ال األشياء كل قبل وجد الذي العظيم واإلله
«آلمون»، اإلله والد الكاهن بوصفه وظيفته يف آمون» «سوعع بن «تحتمس»
األول. والحارس «آمون»، معبد ورصاف الغالل، مخازن رئيس البيت ومدير
للكاهن األول واملراقب «آمون»، ملعبد الغالل مخزن لدفاتر (١٨ (سطر
أمام جديد من وتقدم قبول، إيماءة الكبري اإلله أومأ ذلك وعىل «آلمون»، األكرب
بن «لتحتمس» شخصما أو رجل قال إذا الطيب، سيدي يا قائًال: العظيم اإلله
األكرب الكاهن … رع» «آلمون اإلله والد الكاهن … وظيفة … آمون» «سوعع
األشياء كل قبل يوجد الذي العظيم اإلله اآللهة، ملك رع» «آمون … رع» «آلمون
… وظيفة يف آمون» «سوعع بن «تحتمس» مكن قد هو فإنه يقرتب، ليجعلوه
بالكرنك. «آمون» معبد يف الرفيع عرشه عىل جالًسا … «آمون» معبد ورصاف
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أن ويمكن الثاني»، «بينوزم األكرب الكاهن نقوش من تبقى ما هو هذا تعليق:
أننا والواقع وتكرار. طول من القديمة مرص يف الرسمية الوثائق عليه كانت ما منه نفهم
يمكن كان موضوع يف والتطويل اإلسهاب هذا بمثل املرصية اللغة يف وثيقة نصادف لم
بذلك يقصد كان تحتمس الكاهن أن ذلك يف السبب ولعل قصرية، عبارة يف عنه التعبري

تماًما. براءته املوقف املعبد زوَّار تفهيم
«آمون» اإلله منحه عفو عن تعرب منها لنا تبقى مما نفهم ما حسب عىل والوثيقة
تابًعا كان ألقابه من نفهمه ما عىل وهو «تحتمس»، ويدعى اإلله، والد يلقب لكاهن
اإلله متاع من باختالسات اتُّهموا آخرين أفراد ضمن كان وقد املعبد، حسابات إلدارة
انصب الذين املوظفني كبار من رشكاء له كان بل وحده، يكن لم قلنا كما وهو نفسه،

عليهم. وحكم وسخطه اإلله غضب عليهم
ما عىل حادثة لكل وكان متتابعة، فرتات يف وقعت حوادث عدة ينقسم والنقش
األول والحادث األصيل. النقش يف ُهشم قد نجده أن الحظ سوء شاء معني تاريخ يظهر
ترجمناها التي العمودية األسطر يف ذكر وقد وصفناه، الذي املدخل عىل الذي املنظر هو
بقعة يف اإلله ظهر عندما باألقرص «آمون» عيد أي «إبت» عيد يف حدث وقد سبق، فيما
األكرب الكاهن يمثل اللحظة هذه ويف باملعبد، الفضية» «الرقعة تسمى التي وهي مقدسة،
«تحتمس» اتهام عىل تحتوي إحداهما وثيقتني: أمامه ويضع «آمون» اإلله أمام «بينوزم»
التي الوثيقة ينتخب بحكمته اإلله أن نفهم أن السهل ملن وإنه تربئه. األخرى أن حني يف
النقش كاتب ألن طبعي؛ أمر (وهذا مظنة كل عن بعيد أنه وتقرر «تحتمس»، براءة تعلن
النقش من األول الخمسة األسطر عىل يشتمل الثاني والحادث نفسه) «تحتمس» هو
وجهت التي الرئيسية التهم من نفسه ويربئ «آمون»، أمام «تحتمس» يظهر إذ األفقي،
وذلك ارتكبها؛ إنه قيل اختالسات كانت التهم هذه أن عىل األحوال شواهد وتدل إليه.
والديون الحسابات هذه كانت وملا قربان. حسابات عن عدة مرات النقش يف نقرأ ألننا
براءته عن «تحتمس» دافع وقد اختالسات، بعض فيها وقع قد فإنه رضائب عن عبارة
الكيالني عىل التهمة بإلصاق وأحيانًا فعل، قد به أمر ما إن «آلمون»: بقوله أحيانًا منها
يف كان أنه ا جدٍّ ويحتمل تاريخ، الحادثني لهذين يوجد كان أنه بد وال املراقب، عىل أو

الثانية. السنة إال التاريخ هذا يكون أن يمكن وال العمودي. النقش من األول السطر
له يؤسف مما ولكن العارش، إىل السادس من األسطر عىل تشتمل الثالثة والحادثة
املتن من الجزء هو وهذا تقريبية. فكرة عنها ن نكوِّ أن ا جدٍّ الصعب من أنه األسف جدَّ
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والكاهنة املعبد خدم عن يتحدث أنه هو منه نفهمه وما غريه. من أكثر مزق قد الذي
ذلك حدث وقد شهادة. لتأدية ُدعيت قد كانت أنها ويحتمل اإللهية» «املتعبدة تلقب التي

الفيضان. فصل أشهر من شهر يف الثانية السنة يف
كنا وملا األول، املنظر يف «آمون» لإلله ُقدمتا اللتني للوثيقتني ذلك بعد اآلن ونعود
من فإنه السالفة، للحادثة سابق تاريخ وهو كيهك شهر الثانية السنة تاريخ هنا نجد
الذي هو التاريخ هذا وأن البداية، يف حدث قد كان ما إىل إشارة هناك توجد أن الجائز
بد ال كان بل «تحتمس»، براءة تعلن أن كافيًا يكن ولم النقش. بداية يف ناقًصا نجده
تذكارية لوحة عىل يكتب اإلعالن ذلك يجعل وأن بخاصة، ذلك «آمون» اإلله يعلن أن
وتدل أمالكه. عىل أو شخصه عىل تؤثر التي النتائج كل عن بعيًدا كان أنه فيها موضًحا
عار كل نفسه عن «تحتمس» يمحي أن النقش هذا من املقصود أن عىل األحوال ظواهر
إىل الرتقية عن تعوقه أن املمكن من وكان سابًقا، به لحقت التي التهمة من بقي قد كان

إليها. بالرتقية «بينوزم» وعده قد كان التي الوظائف
بمناسبة «تحتمس» ُقلد بئونة، شهر من التاسع اليوم الخامسة، السنة يف وأخريًا
األكرب، الكاهن إرشاف تحت أصبح فقد املعبد، إدارة يف هامة وظائف «آلمون» كبرية أعياد
وبذلك الغالل. مخازن يخص ما بكل وكلف األول، حساباته مدير أصبح ذلك فوق ولكنه
اإلله إن بل عقاب، أي عليه يُوقع لن «تحتمس» أن فنرى ا. تامٍّ عفًوا عنه عفا أنه نرى
أن حدث إذا وظائفه كل يف يبقيه أن ووعده موظفيه، أهم من موظًفا منه اتخذ نفسه

فيها. يزاحمونه له منافسون قام
أيدي من مأمن يف تكن لم الوقت هذا يف واملقابر املعابد أن فيه جدال ال ومما
ذلك عىل نحكم أن ويمكننا عالية، وظائف منهم يشغلون الذين حتى العابثني، املوظفني
ظهور أول عن تحدثنا التي اللوحة بذلك وأعني سالًفا، عنهما تحدثنا اللذين النقشني من
بصددها نحن التي «تحتمس» ونقوش بعد، فيما ترجمتها سنورد التي وهي اللوبيني،
موميات والعرشين الواحدة األرسة ملوك خبأ أجله من الذي السبب نفهم ثم ومن اآلن.
يف السلطة تدهور إن إذ ذلك يف غرابة وال البحري. الدير خبيئة يف الغالية الفراعنة
بها يقوم كان التي االغتصابات وكذلك الضعفاء، والعرشين الواحدة األرسة ملوك أيدي
اتخذوا الذين األرسة هذه ملوك من الكثري بعد كذلك ويحتمل العظام، الكهنة بعض
«طيبة» سهل أصبح أن نتائجها من كان األشياء هذه كل مللكهم. عاصمة «تانيس»
لم اللصوص أن والواقع الطبقات، كل من واللصوص للناهبني مأوى والجبانات واملعابد
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الكهنة أن نجد بل سابًقا، ذلك يف القول فصلنا كما امللكية املقابر سلب عىل يقترصوا
نقوش يف نجد ولذلك ودخلها؛ املعبد ممتلكات عىل استولوا ورشكائه «تحتمس» أمثال
مسائل تنحرصيف أهميته أن «إستمخب» األمرية نقش أو كارع» «ماعت امللكة نقش مثل
منها، يشء سلب عىل يجرس كان من كل عىل يقع صارم عقاب أي يف وكذلك امللكية،
يف يهتم كان وأنه مرص، بفتح قام قد «بيعنخي» أثيوبيا ملك أن كيف بعد فيما وسنرى
تدل األحوال هذه كل املعابد. غالل مخازن أحوال بفحص بها مر التي القطر جهات كل
السبب وأن األبواب، عىل كانت الثورة وأن مستقرَّة، غري كانت البالد يف األمور أن عىل
وهي البالد، يف قائمة كانت التي املنافسات قوتها سياسية أسباب إىل يرجع كان ذلك يف

امللك. عرش «تانيس» حكم وتويل الرعامسة يد من الحكم بنزع انتهت التي
فيما عنها تحدثنا التي الثالثة األحداث نعد أن لنا يحق هل املرء: يتساءل واآلن
لهم وطلب أمرهم يف رع» «منخرب تدخل الذين املنفيني عىل «آمون» غضب وهي سبق،
زمن يف «تحتمس» رشكاء ارتكبها التي الجرائم ذكر ثم «نمروت»، قرب دخل ونهب العفو،
ذلك؛ عىل تدل األحوال ظواهر كل أن والواقع بعينها. واحدة حقيقة إىل تنسب بأنها قديم،
مدة وذكرياتها آثارها تركت قد سياسية أزمة العهد هذا يف توجد كانت أنه بد ال ألنه
بدأ عندما «آمون»، اإلله أمام لصالحهم رع» «منخرب توسط الذين فاملنفيون طويل، عهد
الدخالء، من يكونوا لم «طيبة» يف «آلمون» األكرب الكاهن بوصفه وظيفته مقاليد يأخذ
عىل لنفسه يحصل ولم باإلعدام عليه حكم الذي الكاهن هذا «تحتمس» مع الحال وكذلك
وعىل إياه. مستعطًفا مرات ثالث «آمون» األعظم لإلله «بينوزم» تقدم أن بعد إال العفو
هناك تكن لم إذا التذكارية اآلثار هذه وأقيمت الكبرية النقوش هذه ُدوِّنت ملاذا حال أية
كان أنه والظاهر يوم؟ كل يحدث أن ينبغي كان كما قضائية، وأمور فاضحة جرائم
بينهم بعد سنرى كما األمر وسينتهي البالد يف السلطة يتنازعان حزبني بني حرب هناك
أن — الواقع يف — بعد فيما وسنرى ونفاه. اآلخر عىل أحدهما تغلب أن بعد بالصلح
منذ البالد استوطنوا قد كانوا الذين (املشوش) اللوبيني طائفة إىل انتقل قد البالد حكم

البالد. مصالح مختلف يف وموظفني مرتزقة جنوًدا بوصفهم بعيد، زمن
القارئ يرى كما البالد تاريخ من الفرتة هذه القايضيف هو كان «آمون» أن والواقع
يف حتى األمور، كل يف يفصل وكان آنًفا، ذكرنا مما وغريه اآلن رضبناه الذي املثل من
التي واملراسيم الوحي، بوساطة العظام الكهنة بأقارب الخاصة امللكيات ونقل الوصايا
جزءًا احتلت قد األهلية واملراسيم بالوحي الحكم مسائل أن يف نزاع وال «آمون». يصدرها
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بعد اآلن نرى وال مناسبته. يف الباقي وسنذكر بعضها ذكرنا وقد العرص، هذا وثائق يف
وهاك «آمون». أمام الفرعون قدمها قد اللوبي «شيشنق» قضية أن يف إذن غرابة ذلك كل

منها: تبقى ما
املكان يف ابنه املنترص، «شيشنق» الرؤساء رئيس العظيم، …» اللوبيني: نصلوحة
مدينة يف ليسرتيح جماله يضع أن يمكنه حتى «أوزير» والده بوساطة الفاخر
قلبه أن حني يف الشيخوخة سن إىل ليصل يبقى ستجعله وإنك … قابلة «العرابة»
اإلله هذا هز وقد ا.» تامٍّ انتصاًرا متقبًال جاللته أعياد إىل ينضم ستجعله وإنك … (٢)

بعنف. رأسه العظيم
العظيم: اإلله هذا أمام جاللته ثانية، تكلم ذلك وبعد اللصوص: يدين «آمون»
واملراقب، والكاتب، واملدير، حربي) (ضابط (٣) … ال ستذبح إنك الطيب، سيدي «يا
من أشياءه رسقوا الذين هؤالء من الحفل إىل مهمة أي يف أرسل قد كان فرد وكل
نوسخت» «محت ابن املنترص «نمروت» (املشوش) «مي» عظيم «أوزير» قربان مائدة
وماشيته، وأهله، املقدسة، قربانه نهبوا الذين الناس10 وكل (٤) «العرابة» يف الذي
العظيمة روحك حسب عىل ستعمل وإنك املمتازة. أشيائه وكل قربة، وكل وحديقته،

بشدة. رأسه العظيم اإلله فهز وأطفالهم.» النساء، عدد وامأل فامألها ذلك، كل يف
اجعل جاللته: وقال أمامه، األرض جاللته قبَّل وقد «آلمون»: النهائية الصالة
وكل … العظيم الرؤساء ورئيس العظيم، «مي» رئيس يظفر املنترص «شيشنق»
لك، … سأفعل … اآللهة ملك رع» «آمون له) (وقال … الجنود وكل (٦) أمامك من
أبديٍّا. عرشك عىل وارثك وسيكون األرض، عىل عائًشا الشيخوخة سن ستبلغ وإنك

«مي» رئيس «أوزير» تمثال جاللته وأرسل «العرابة»: إىل يرسل «نمروت» تمثال
وكان «العرابة» إىل الشمال نحو املنترص «نمروت» العظيم الرؤساء ورئيس العظيم،
رئيس ُرُسل وكذلك ، العدُّ يخطئها … عديدة سفن ومعه ليحميه عظيًما جيًشا …
لتعمل للشمس اليمنى العني محراب وهو الفاخر، املكان يف ليضعوه العظيم «مي»
يف … والبخور قربانه، بعمل الخاصة الرشوط حسب عىل بالعرابة الخاصة قربانه

الشكاوى. قاعة

نهبه. عىل يجرؤ فرد كل باملوت تهدد بل خرب الذي «نمروت» قرب إصالح إىل تشري ال الفقرة هذه 10
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ما حسب عىل املعبد) (سجل الكتابات قاعة يف مرسومه سجل وقد الوقف: سجالت
وعليها (أسوان) «إلفنتني» جرانيت من لوحة له نُصبت وقد (آمون)، اآللهة سيد قاله
ذلك وبعد الرسمدية. األبدية نهاية حتى املقدس املحراب يف لتوضع باسمه املرسوم
«محت ابن املنترص «نمروت» العظيم «مي» رئيس «ألوزير» قربان مائدة أسست

«العرابة». يف القاطن نوسخت»
مع أتوا الذين العظيم «مي» رئيس تابعني … ال الناس هناك أحرض وقد الوقف: رجال
األول ثمن وكان «إكبتاح»، يدعى وسوري … آمون» «إخ يدعى سوري خادم التمثال
للثاني، (ثمنًا) الفضة من دبنًا عرشين جاللته أعطى وقد الفضة، من دبنًا عرش أربعة

العبدان). ثمن هو (وهذا الفضة من دبنًا وثالثني خمسة املجموع فيكون
جنوبي العايل اإلقليم يف التي األرض من أرورا لخمسني ثمنًا دفع وما أرايضالوقف:

الفضة. من دبنات خمسة اململكة»: «أبدية املسمى «العرابة»
ويبلغ األرض. من أرورا خمسون «العرابة» يف التي للربكة التابعة … يف والذي

الفضة. من دبنات خمسه ثمنها
واإلقليم «العرابة» جنوبي العايل اإلقليم وهما: مكانان … أرايضاملواطنني مجموع

الفضة. من دبنات عرشة ثمنها ويبلغ أرورا، مائة «العرابة»: شمايل (١٣) العايل
وعبده «بوبن-آمن-خع»، وعبده «إبك»؛ عبده … بن «بور» املسمى عبده الرجال: قائمة
الثمن ويبلغ ستة، العبيد: مجموع «دنا»؛ وعبده اململوء) (الشجر = «ناي-شنو-مح»

الفضة. من قدات وستة دبنًا ١٨ والكل الفضة، من واحًدا وقدت دبنات ثالث
الفضة. من قدت ٤ ٢

٣ ثمنه يبلغ املنترص إيس» «حورسا ابن … الخاص الطفل األطفال:
الفضة. من دبنان ثمنها يبلغ العرابة (شمايل) العايل اإلقليم يف التي الحديقة الحديقة:
من قدت … ٢

٣ (ثمنه) يبلغ «بن» ابن املنترص موىس» «حور البستاني البستانيون:
الفضة. من قدت ٦ ٢

٣ وثمنه املنترص — نبي-ر حار … املنترص — وبني الفضة؛
بنت «وتد-إيس» األمة، «تديموت» هي وأمه «نيس-تتات» … والنساء: الرجال
املنترص؛ «بينحيس» بنت منف» و«تبريا (األمة)؛ (١٦) «إرو-إخ» وأمها «نبت-حابي»،
٣ ٢

٣ املجموع فيكون رجل، كل ثمن وهي الفضة، من قدات ٥ ٢
و٣ منهن؛ واحد لكل

بالالحق). أو بالسابق ا خاصٍّ كان إذا ما نعرف وال مؤكد، غري العدد (هذا دبنات
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ثمن للخزانة مستحقة الفضة من دبنًا … يبلغ املنرصف شهد املورَّدة: باألشياء قائمة
«مي» رئيس املقدسة) أوزير (لقربان «أوزير» خزانة من رصف الشهد من «هن»
… «شيشنق» العظيم «مي» رئيس ابن «نمروت» العظيم الرؤساء رئيس العظيم،

أقل. وال أكثر ال «أوزير» لخزانة يدفع كان بذلك الخاص والنقد
من قدات أربعة عن «أوزير» لخزانة تدفع الفضة من دبنًا أربعني يبلغ املنرصف البخور:
العظيم «مي» رئيس املقدسة، قربانه ألجل يوميٍّا «أوزير» خزانة من رصفت البخور
… ال من يرصف الذي من اآلبدين أبد نوسخت» «محت هي وأمه املنترص، «نمروت»

أقل. وال أكثر ال «أوزير» خزانة من تدفع ذلك ألجل والنقود بخور
قدت ٢

٣ … (٢٠) … «أوزير» لخزانة تدفع الفضة من قدات ٥ ٢
٣ يبلغ املنرصف املر:

املسمى العظيم «مي» رئيس «أوزير» مبخر ألجل «أوزير» خزانة من رصف املر من
… املرِّ من يرصف الذي من اآلبدين أبد «محت-نوسخت» وأمه املنترص، «نمروت»

أقل. وال أكثر ال «أوزير» لخزانة مستحقة كانت لذلك الالزمة والنقود
وقدتًا الفضة، من قدات ثالثة تبلغ ترصف نفقة رجل كل عن … رجل كل عن … الحب:
… من يوميٍّا يرصف الذي هذا الحقل لحب «أوزير» لخزانة تدفع الفضة من واحًدا
«مي» رئيس «أوزير» قربان مائدة ألجل «أوزير»، … وال «أوزير» خزانة من (٢٢)
… ال رضائب من اآلبدين، أبد نوسخت» «محت هي وأمه املنترص، «نمروت» العظيم
وهي (٢٣) «أوزير» لخزانة تدفع كانت لذلك الالزمة والنقود … الفطائر بخبز خاص
وال أكثر ال … «أوزير» لخزانة تدفع كانت لذلك الالزمة والنقود … حقل حبوب خزانة

أقل.
(؟) ١٣ … (٢٤) «أوزير» لخزانة تدفع التي الناس هؤالء فضة مجموع امللخص:
املنترص «نمروت» العظيم «مي» رئيس «بأوزير» خاص … ال … من رصفت … رجًال
رئيس «أوزير» إىل … يعطى أن ألجل نوسخت» «محت هي أمه ومن «شيشنق»، ابن

«العرابة». يف الذي نوسخت» «محت ابن املنترص «نمروت» العظيم «مي»
أرورا. ١٠٠ … األرايض
.٢٥ … والنساء الرجال

.١ … حديقة
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ذلك). من أكثر (ويحتمل دبن ١٠٠ … فضة
العرابة.11

الثاني» «بينوزم عهد يف الكهنة موميات عىل سجلت التي التأشريات (2-3)

وساق قدم عىل قائمة الحفائر كانت بينما الثانية: البحري» «الدير خبيئة الكشفعن
«محمد جاء ١٨٩١ سنة يناير شهر يف البحري» «الدير معبد من العلوي الطابق لتنظيف
عىل تحتوي كانت التي األوىل البحري» «الدير خبيئة عن أنبأ الذي الرسول»، عبد أحمد
وأخربه وقتئذ، اآلثار مصلحة مدير جرييو» «املسيو إىل العظام والكهنة امللوك موميات
يف البحري» «الدير معبد محيط يف الواقعة «نفرو» امللكة مقربة من بالقرب يوجد أنه

النقطة. هذه يف مقربة وجود من بد ال وأنه بكر، مكان الجبل سفح
أرشد الذي املكان يف العمل بدأ حتى الخرب بذلك «جرييو» املسيو يسمع يكد ولم
الرمل طبقة إزالة بعد كبرية أحجار بعض ُوجدت حيث الرسول»، عبد أحمد «محمد عنه
(سدادة) مرصوفة رقعة ظهرت األحجار هذه رفع وبعد البقعة. هذه تغطي كانت التي
مرصوفة أخرى رقعة ثم اللبنات، من طبقة ذلك أسفل ويف برئ، فوهة تحتها تخفي
النزول وبعد الفخار. من وبقطع وباألحجار بالرمل مملوءة البرئ أن وجد وقد باألحجار.
حجرة مدخل الشمايل الجدار يف وجد العليا السدادة تحت من أمتار ثمانية نحو فيها
البرئ يف ووجد األحجار، وقطع الخشب من توابيت وبقايا شجر بأغصان «مسدودة»
وجد ذلك من أسفل ويف الحصري، وقطع األشجار بجذوع مملوءة كاذبة طريق نفسها
مرتًا عرش أحد عمق عىل وأخريًا الرمل. يتخللها غليظة بأحجار مملوءة كانت البرئ أن

البرئ. قعر إىل الحفارون وصل
اللبنات، من بجدار كلية سدت فتحة وجود عىل يدل ما ظهر الجنوبي الجدار ويف
يقول وهنا الخشبية. بالتوابيت مكدس ممرٍّ إىل أدَّت الجدار هذا يف فتحة عملت وقد
تشبه خبيئة أمام أنني ذهني إىل تبادر التوابيت، هذه رؤية عند إنه «داريس»: األثري
التوابيت طراز دل وقد مضت. أعوام عرشة منذ الجهة هذه يف «مسربو» عليها عثر التي
عهد من تكونان الخبيئتني فإن ذلك وعىل والعرشين، الواحدة األرسة فن من أنه عىل

.Br. A. R. IV § p. 671 راجع: 11
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أن من بدًال الجديدة الخبيئة هذه يف التي الشخصيات أن ظهر األخرية يف أنه غري واحد،
تابعني كانوا أنهم غري عاديني، كهنة مجرد كانوا أنهم تبني عظاًما، وكهنة ملوًكا يكونوا

أيًضا. «آمون» اإلله لعبادة
األمتار من ١٫٧٠ من أكثر مساحته تكن لم إذ بواسع، ليس املمر أن وجد وقد
الصلب، الصلصال يف املمر هذا حفر وقد ارتفاًعا. ومثلها عرًضا منها ١٫٩٠ يف طوًال
ينزل املمر هذا كان وقد الجنوب. نحو أفقيٍّا يتجه ثم خفيًفا انحداًرا أوًال ينحدر وهو
وطول مربعة، تكون تكاد بحجرة بعدها ينتهي مرتًا وتسعني ثالثة حوايل األمر بادئ يف
مرتًا ٧٦٫٢ بعد وعىل منها. أضيق أخرى حجرة إىل وتوصل أمتار، أربعة منها ضلع كل
متجًها العظيم للممر بالنسبة أفقي فرع حفر مرتين من أقل مستوى وعىل املدخل، من
إىل تنقص أخذت ذلك وبعد املمر، اتساع بقدر أوًال كانت فيه التي والساللم الغرب، نحو
شقني العليا الطبقة قطعت الوضع وبهذا مربعة. «بسطة» بعد االتجاه تغري ثم النصف،

باآلخر. منهما واحد يتصل أن دون
إىل للذهاب طريقة أسهل أن بالحراسة مكلفني كانوا الذين الكهنة أحد وجد وقد

سلم. بمثابة إياه مستعِمًال التوابيت أحد غطاء «البسطة» عىل يضع أن املمر قعر
الطول ويبلغ مرتًا، ٥٢٫٤٠ طوله ويبلغ الصخر، يف كله منحوت األسفل واملمر
«سيتي مقربة ممر من أكثر أمتار عرشة أي مرتًا، ١٥٥ األرض تحت الذي للممرِّ الكيل
فبالقرب األريض. املدفن هذا أجزاء كل يف مكدسة موميات صناديق وجدت وقد األول».
طريق كانت إذ نظام، بغري موضوعة املوميات كانت الدفن مكان إىل املؤدِّي املدخل من
وكدس الطريق، مواجهة يف توابيت ثالثة فيها وجد فقد تماًما، مسدودة مكانني يف املرور
لهذه تفاديًا بطنه عىل اإلنسان يزحف أن الرضوري من كان وقد أخرى، توابيت فوقها
يف موزعة التوابيت وجدت بمسافة ذلك وبعد طريقه. يف تعرتضه كانت التي العقبات
دائًما التوابيت رءوس وكانت الوسط، يف طريًقا تاركة الجدران طول عىل مزدوج صف
تحتوي التي الصناديق بعض التوابيت هذه مع توجد وكانت البرئ، نحو عادة متجهة
أواني فيها التي والصناديق بردي، ورق عىل تحتوي التي «أوزيرا» املجيبة، التماثيل عىل
وقعت التي من جنازية وتماثيل وأزهار فواكه املمر رقعة عىل منشوًرا وكان األحشاء،

املكسورة. الصناديق من
أن لدرجة واآلثار؛ بالتوابيت مفعمة كانت املمر قعر يف التي الداخلية والحجرات
هذا بأن العلم مع التوابيت، هذه كل إدخال القوم هؤالء أمكن كيف يتساءل: بدأ اإلنسان

القبيل؟ هذا من عليه ُعثر كنز أكرب — خاص وجه عىل — كان

635



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

واأليدي األوجه أن ثمينة زخرفة مزخرفة كانت التي التوابيت يف الكاشف الحظ وقد
أن إذن املحتمل ومن منها. انتزعت قد األوراق هذه وأن الذهب، من بورق مغطاة كانت
وعىل «آمون»، كهنة توابيت نهبوا قد الفراعنة ملوك توابيت نهبوا الذين اللصوص نفس

القدامى. اللصوص رسقها بل األحداث؛ اللصوص يرسقها لم التوابيت هذه فإن ذلك
وأن املغلق، هو الداخيل التابوت وكان مزدوجة، كانت التوابيت معظم أن ويالحظ
ذلك من املقصود أن والظاهر تُدق. لم التابوت يف الغطاء لتثبيت الزمة كانت التي الدرس
اهتمامهم الكهنة يُِعر ولم حدة، عىل تابوت كل يُدىل وكان البرئ، يف التابوت نزول تيسري
خفراء إىل موكًال التوابيت هذه حراسة أمر كان وقد إنزاله، بعد الثاني التابوت ُدُرس بَدقِّ

نفسه. والكاشف اآلثار مصلحة سفينة بحارة وإىل بالقرنة، اآلثار
بأرقام التوابيت هذه الكاشف دون وقد فرباير، من الخامس يف اآلثار إخراج بدأ وقد
وقد ومحتوياتها. املوميات هذه عن التحدث عند لالختصار مراعاة املؤرخون استعملها
التاسعة األرسة عهد من تابوت بقايا بعض إال فيها يوجد ولم العلوية الحجرة نُظفت
الخلف منها استفاد وقد العهد. هذا يف حفرت قد البرئ هذه أن واملفروض عرشة،
«منخرب األكرب الكاهن ألرسة مصريها كان حجرة إىل يؤدي الذي الدهليز ونقروا فعمقوها
كرب، أن بعد األرض، تحت الذي املدفن هذا وأصبح الفكرة تغريت ذلك بعد ولكن رع»،
إلعداد موارد لديهم يكن لم الذين هم وهؤالء تمييز؛ بدون «آمون» كهنة ألعضاء مأوى
كانوا الذين اللصوص سطو من مومياتهم حماية يف رغبوا الذين أولئك لكل خاص قرب

للثروة. طلبًا فساًدا املقابر يف يعيشون
يأتي: فيما الخبيئة هذه من استخرج ما ويتلخص

منفرًدا. وخمسون واثنان مزدوج تابوت ومائة عرشة منها تابوتًا ١٥٣ (١)
الجنازية. التماثيل من صندوق ومائة عرشة (٢)

ويحتوي مجوف معظمها الخشب من الشكل «أوزيري» تمثاًال وسبعون سبعة (٣)
بردي. عىل

الخشب. من لوحات ثمانية (٤)
ونفتيس). (إزيس الخشب من تمثاالن (٥)

أحشاء. آنية عرشة ست (٦)
واحد. رسير خشب (٧)
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البوص. من سالت عرش (٨)
مجدولة. البوص سيقان من مستديرة سالت خمس (٩)

مروحتان. (١٠)
األخفاف. من أزواج خمسة (١١)

إلخ). … وفاكهة (لحمة املأكوالت من مقطًفا عرش أحد (١٢)
واألكاليل. الفاكهة من مقاطف ستة (١٣)

كبرية. أواٍن خمسة (١٤)
فخار. صناديق خمسة (١٥)

متن أي عن يُكشف ولم التوابيت، من مفصولة الخشب من ولحى (يد) صندوق (١٦)
مرت الواحدة مساحة كوَّات املكان هذا يف ُوجد وقد السفيل، املخبأ جدران عىل وال البرئ يف ال
الشمع تشبه بيضاء مادة وجدت وقد مصباح. ارتفاع قدر عىل وارتفاعها مرت، ونصف
يستعملها كان التي املادة معرفة أمكن الكيمائي وبالتحليل الجدران، طول عىل سائلة
مسدودة كانت التي املمرَّات هذه دخول وعند السفلية. املقابر هذه يف لإلضاءة املرصيون
رائحة منها يتصاعد لم أنه غري خانقة؛ الحرارة كانت سنة آالف ثالثة من يقرب ما منذ
وقد يتفكك. عليها الذي الجبس أخذ إذ التوابيت؛ سطح يف الجو تغيري أثر وقد كريهة.
،١٨٩٢ سنة شتاء يف تُعرضإال ولم مايو، أوائل يف القاهرة متحف إىل التوابيت هذه وصلت
.(A. S. Vol. I. p. 14. ff) تقريًرا عنها وكتب قبل من «فوكيه» الدكتور فحصها قد وكان

أن منها نعرف تاريخية، حقائق بعض الكهنة هؤالء موميات لفائف عىل ُكتب وقد
من عرفنا الذي نبدد»، «نسبا يدعى آخر «آمون» كهانة رياسة يف خلف قد رع» «منخرب
Rev. Archeol. P. 28 Térage à Part 9, (راجع رع» «منخرب ابن أنه الكرنك منشور

.(10
رياسة يف الثاني» «بينوزم يدعى رع» «ملنخرب آخر ابنًا هذا نبدد» «نسبا خلف وقد
قبل ذلك أن ويحتمل (أمنمأبت)، «تانيس» ملك عهد يف وذلك «آلمون»، الكهانة كريس
بإدارة يقومان كانا وقد التالية. السجالت ذلك عىل تربهن كما والعرشين الثانية السنة

«سيآمون». امللك عهد من العارشة السنة حتى «طيبة» يف له امللك
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الثاني» «بينوزم األكرب الكاهن أرسة (3-3)

زوجاته

«نسخنسو» باسم املرصي» «باملتحف اآلن محفوظة بردي ورقة عىل كتب مرسوم من نعلم
نسائه عن يتكلم كثرية مواضع يف نجده إذ زوجان؛ األقل عىل له كان الثاني» «بينوزم أن

.(Mospero, Momies Royales Pl. p. 608 et 609 (راجع الجمع بصيغة

و«إستمخب» «نسخنسو» زوجتاه

األكرب األخ «سمندس» بنت «نسخنسو» هي نعلم ما عىل زوجاته وأهم نسخنسو: بردية
السنة يف توفيت وقد تحوتي» «تاحنت تدعى ووالدته بعد. سنرى كما الثاني» «لبينوزم
«بينوزم»). األكرب الكاهن (راجع وقتئذ يحكم كان الذي الفرعون حكم من الخامسة
وهذا السادسة. السنة يف رع» «آمون اإلله أصدره الذي املرسوم هو لنا تركته أثر وأهم
الدير خبيئة يف الخشب من مصنوع الشكل أوزيري تمثال داخل يف وجد قد املرسوم
.(Maspero, Ibie p. 592 (راجع أخرى تماثيل يف املراسيم هذه من غريه مع البحري

إال منها إلينا وصل قد يكن لم الوثائق من نوًعا يؤلف الربدي ورق من النوع وهذا
امللون الخشب من لوحات بعض هو الصنف هذا من لدينا معروف هو وما قليلة. أمثلة
كلم» «ماك ملك أخرى لوحة وكذلك «روجرز»، لوحة وبخاصة «طيبة»، يف عليها عثر
Mac. Collum, Proceeding. of the Bib. Archeol. (راجع البحري» «الدير يف وجدت

.(1883 p. 76–8
تحت كانت التي «لطيبة» الحقيقي امللك بوصفه «آمون» يظهر املرسوم هذا ويف
عالم يف إال تفيده ال امتيازات بعض املتوىف ليمنح أصدره وقد العظام، الكهنة سلطة
القرب يف وتوضع الخشب من لوحات عىل تُكتب املراسيم هذه بعض كانت وقد اآلخرة.
أوزيرية تماثيل يف وتوضع الربدي من إضمامات عىل تكتب كانت قلنا كما أو املتوىف، مع
اللفائف، تحت املومية عىل تنرش كانت أو «نسخنسو»، ورقة يف الحال كانت كما الشكل
إلعطاء طريقة وأسهل «نسيتانب-إرشو»، وورقة الثاني» «بينوزم ورقة يف حدث كما
لهذا وسننتخب منها، واحدة ننرش أن هو الوثائق هذه مثل محتويات عن حقة فكرة
واحدة نسختان: منها ولدينا «نسخنسو»، لألمرية تكريًما نرشت التي املراسيم الغرض
(راجع الوجهني من مكتوبة طويلة بردية عىل واألخرى الخشب، من كبرية لوحة عىل

.(Momies Royles, Pls, XXV–XVII
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مرسوم نرشنا أن سبق وقد صحيًحا، متنًا نؤلف أن يمكننا املتنني هذين ومن
أطول «نسخنسو» متن أن غري الثاني») «بينوزم األكرب الكاهن (راجع الثاني» «بينوزم
الفقرات بعض تشابه من الرغم عىل هنا نقله آثرنا ولذلك أكثر؛ مادة عىل ويحتوي منه
بعض يف نلخصه املرسوم هذا صورة القارئ أمام نضع أن وقبل املرسومني. من كل يف

جمل:
متنها وينقسم «نسخنسو»، لزوجه بردية بكتابة الثاني» «بينوزم األكرب الكاهن أمر
وهذا باملتوفاة، خاص «آمون» لإلله اعرتاف والثاني «آمون»، لإلله أنشودة األول قسمني:
املتن يف جاء مما األحوال شواهد وتدل نفسه. «بينوزم» به أوحى قد نزاع بال االعرتاف
انتقام من الخوف إىل يدعوه ما األسباب من لديه كان يظهر، ما عىل «بينوزم»، أن عىل
يطلب أن منها الرئييس الغرض كان ومسكنة مهدئة عبارات لإلله يوجه جعله مما زوجه؛
بوساطة عليها حتم وقد «نسخنسو»، حماية اآلخرين أرسته أفراد جميع وإىل نفسه إىل
عىل الضوء بعض ألقى مما بذلك املواثيق عليها وأخذت لزوجها، والء عىل تكون أن اإلله
كانوا وغريه العهد ذلك يف املرصيني أن وذلك العهد؛ ذلك يف املرصي امللكي الحريم أخالق
استعمالها يمكن ا جدٍّ عظيمة قوة «آمون» بوساطة مؤلًها أصبح الذي املتوىف، إىل يعزون
أن يمكنه املتن أن يف االعتقاد وهذا الدنيا. عالم يف كذلك بل وحسب، اآلخرة عالم يف ال
Gardiner–Sethe, مرص يف جدٍّا بعيد زمن منذ موجود يحاسبهم أو األحياء يضايق

.Letters to The Dead
وال البالد، تاريخ من الفرتة تلك يف شائًعا كان السحر قوة يف االعتقاد هذا أن والظاهر
«رعمسيس عىل للقضاء الفرعون قرص يف قامت التي املؤامرة موضوع من ذلك عىل أدل

ج٧). القديمة مرص (راجع الثالث».
قط تبحث لم «نسخنسو» إن «آمون»: يقول بصدده، نحن الذي املرسوم ويف
تستعمل لم وأنها آخرين، يد عىل حياته تخترص أن عىل تعمل أو زوجها، حياة لتخترص
حسنًا توجيًها قلبها ووجه «نسخنسو»، اإلله هذا أله قد وكذلك إجرامي. عمل أي معه

«بينوزم». نحو
وتعد رع»، «آمون لإلله أنشودة يشمل األول قسمني: ينقسم قلنا كما املنشور وهذا
كل وسنتناول املرسوم. نصوص يشمل والثاني التوحيد، عىل تدل التي األناشيد أهم من
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Momies, (راجع باألنشودة أوًال وسنبدأ عليه، نعلق ثم ونرتجمه، حدة عىل منهما قسم
.(Royales, p. 594

األرضني، عروش سيد رع»، «آمون اآللهة كل سيد املبجل اإلله «هذا نصاألنشودة:
العدالة، يعيشمن الذي العظيم اإلله البداية، يف وجد الذي الفاخر والروح الكرنك، ورئيس
األحد الواحد آخر، إله كل منه وجد ومن القدامى، اآللهة (٣) خلقته أزيل موجود وأول
صوره وَمْن الوالدة، يف الرسية العظيم (٤) لألرض، األوىل البداية عند املخلوقات بدأ الذي

أحد. يعرفه ال ظهوره وَمْن عديدة،
واإلله القدر، والعظيم (٦) إرشاقه، يف والقوي واملهاب، واملحبوب الفاخرة، والقوة
الخليقة. بدء منذ يشء يبقى ال وبدونه (٨) صورة، كل برأت صورته الذي الجبار الخالق
الشمس، هو صار صباح) أول خلق (عندما األوىل للمرة األرض أضاءت وعندما
يصيبه ال السماء يخرتق وعندما الدنيا، كل تعيش يمنحها12 وعندما واألشعة، النور وأمري
ويهزم كالفتى يقف الشيخوخة وبعد حاله. عىل يستمر الباكر الصباح ويف نََصٍب، أي

برأ. ملن األرض وييضء السفيل، العالم ويخرتق السماء، فيعرب الرسمدية؛ حدود
لُبِّه، حسب عىل واألرض السموات خلق والذي بنفسه، نفسه صاغ الذي املؤله اإلله
القرنني ذو الفتي والثور اآللهة، عظمته تفوق الذي واألمري العظماء، وعظيم األمراء، أمري
نهاية يهزم ومن األبدية، تأتي لقوته والذي األرضان، ترتعد اسمه لعظمة ومن الحادين،

الرسمدية.
وإنه بانتصاره، األرضني عىل يستويل الذي الخلق، بداية منذ العظيم اإلله (١٣)
األسد ولكنه اآللهة، كل من أكثر املحبوب (١٤) الوجود، القديم الوجهاء، وجيه املهاب،
«نون» وإنه أعدائه، عىل اللهيب، رب (١٥) الحمراوين، العينني ذو النظرات، املفرتس
عجلته صنعته ما «آمون») (أي ليحيي ميعاده يف يخرج الذي الفيضان) (ماء العظيم
بالعالم ويطوف السماء يخرتق الذي وهو الشالل) إله «خنوم» باإلله هنا «آمون» (شبه
والرسية بعظمته، والبهي القوة، سيد باألمس، عادته حسب عىل السماء وييضء السفيل،
والسموات والقمر والشمس شماله، وعن يمينه عن جسمه يف موجودة أشعته ضوء يف
قوي بل نصب، يصيبه ال الذي الطيبة األعمال صاحب امللك بجماله، مملوءة واألرض

والنور. األشعة أي 12
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واآللهة اإللهيتني،13 عينيه من الناس خرج الذي وهو الغروب. وعند الرشوق عند القلب
يقطع الذي األبدي كائن. كل ومنشئ املأكوالت، وخالق الطعام صانع فمه، نطق من
يعيد فإنه يشيخ وعندما ويافًعا، شيًخا أبًدا يعيش ومن أجله، ينتهي أن دون السنني

بنوره. تسري واملاليني الكثرية، واألذن العديدة، األعني صاحب وهو صباه،
واملنفذ واآلمر نظره، تحت األرض ومحيط يحب، من يعطي والذي الحياة، رب
الهني، والحب الحلو االسم صاحب فعله، مما (٢٥) عليه يقيض يشء وال معارض، دون
كل نهاية ومن البأس، شديد الفزع، عظيم إليه، ليصلوا العالم كل يذهب الصباح ويف
قد اإلله وهذا القويتني. بساعديه عدوه ويسقط القرن، يقهر ومن الفتي، والثور اآللهة،
روحاني وهو عينيه، من النار يرسل (٢٨) روح وهو تصميمه، حسب عىل األرض برأ
عندما األرايض وينظم امللوك يصنع ملك وأنه (٢٩) مجهول، وفاخر املخلوقات، خلق
يف يميش ومن العظيمة، رهبته من شخصه أمام تنحني واإللهات واآللهة برحلته،14 يقوم
الخفية الصورة وهو تصميمه، حسب عىل األرضني خلق وإنه الهدف، إىل ويصل املقدمة
إنه (أي الشمس يف خفيٍّا نفسه يجعل فإنه اآللهة، كل من أكثر خفي وإنه تُعرف، ال التي
املشع املصباح وهو منه، خرج من أمام ييضء فإنه معرفته عدم ومع الشمس)، يف ييضء
دون اليوم اإلنسان يميض بمشاهدته (٣٤) وَمْن يتأمل، عندما يُرى وَمْن الضوء، العظيم

به. يشعر أن
الذي امليضء وهو (٣٥) له، تتعبد ذلك عىل األرض جميع فإن األرض تيضء وعندما
الريح بهبوب (الفيضان) «نون» ويأتي إله، كل منها مأخوذ وصورته التاسوع بني يرشق
ال ومن املاليني، ماليني يف مرسوماته تنترش الذي وهو الخفي، اإلله هذا يف الشمال نحو
قط. تخيب وال وممتازة مرسوماته يف ثابتة وكلمته (املكتوبة) مرسوماته يف (٣٧) تردُّد
أحد مقدور يف وليس (السماوية) قناته عىل وهو السماء حديد من جداًرا أقام وأنه
سألك (وإذا يدعوه ملن يأتي وإنه الشمس) بوصفه السماء يف سريه (يف طريقه يغري أن
ويرس يعظمه، الذي القلب ويرشح دعاِن)، إذا الداِع دعوة أجيب قريب فإني عني عبادي

باسمه. ينطق من
قلبه. يف يجعله ملن ممتاز حاٍم فإنه يشاء، ملن السنني ويضاعف الحياة يمنح وإنه

«رع». األزيل اإلله دموع من خلق البرش بني أن القديم االعتقاد 13
والنهار. بالليل دورته يف أي 14
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ملك رع» «آمون البحري والوجه القبيل الوجه ملك واألبدية الرسمدية منشئ وهو
وهو القوي، والعظيم بوجوده، األرض وبارئ والجبال واملاء واألرض السماء ورب اآللهة،

األول.»15 التاسوع آلهة كل فوق نفسه رفع الذي
فكرة من يشمله ما ونربز املتن، هذا محتويات عىل عامة نظرة نلقي واآلن تعليق:

الفرتة. تلك يف وعبادته «آمون» اإلله عن
بيشء املرصي فيه كرر قد الدينية املتون كسائر أنه املتن هذا يف يالحظ ما فأول
يعرب أن اإلنسان عىل الصعب من ليس أنه والواقع عنه. يعرب أن أراد ما التطويل من
واحدة، دائًما الفكرة تكون ذلك ومع عدة، عبارات يف جديدة بألفاظ األصلية الفكرة عن
لنا، واملعروفة املدونة العديدة القديمة األدعية بصيغة كانت األدعية أن هنا نجد أننا غري
التي العبارات إىل هذا «بتاح»، ولإلله وللشمس «آلمون» أُنشدت التي األناشيد وكذلك
ومن عظيمة، كانت بينها الفروق أن أخرى جهة من نجد أننا غري حرفيٍّا، استعريت
ويالحظ بصدده. نحن الذي للمتن الدينية التاريخية األهمية نستخلص الفروق هذه
عنها ُعرب قد نجدها التي هي املتن هذا يف اآلن حتى ظهرت التي األفكار يف التقدم أن
الصلة وكذلك الخرافية، العنارص أن هو مفاجئا أمامنا يظهر ما فأول جديدة، بعبارات
ففي تبديل. وال فيها تغيري ال بينة بصورة تماًما حددت قد وصفاته اإلله صورة بني
التيجان سلسلة فيها ذكرت قد أنه نجد قبل من له وضعت التي العظيمة «آمون» أناشيد
يزينها كان ما ذكر إىل هذا مختلفة، وأوضاع صور يف اإلله يلبسها كان التي املنوعة
يف يمسكها كان التي واألسواط الصولجانات ذلك إىل يضاف وأصالل، وريش قرون من
وحتى القبيل، هذا من يذكر شيئًا نجد ال اآلن بصدده نحن الذي املتن يف ولكن يديه،
«األسد بأنه أو الحادين»، القرنني ذو الفتي «الثور بأنه مرة الخالق اإلله يوصف عندما
مجازي تعبري هو بل الحقيقي، معناه منه يقصد ال ذلك فإن الغاضبة»، النظرات صاحب
«ذو أنه اإللهيتني» العينني «صاحب بأنه اإلله وصف من بدًال هنا نجد وكذلك اإلله، لقوة
كان والرموز القديمة الخرافية التأمالت يف ألنه وذلك الكثرية»؛ واآلذان العديدة األعني
التعبريات يف يالحظ ما نفس هو وهذا تبديل، وال فيها تغيري ال واحدة بطريقة عنها يعرب
شعرية تعبريات فيها نجد إذ والعبادات، باألنبياء الخاص العربي األدب يف لها املماثلة

Ed. Meyer, Gottestaat, Militarherrschaft und Standewesen in Aegypten, Akad- راجع: 15
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«العني تدعى العادة يف املرصيني عند اإلله عني كانت وقد القبيل، هذا من وتشبيهات
بصدده نحن الذي املتن يف إليها يَُرش لم أنه غري كذلك، استمرت وقد (واز) السليمة»
انتصار عن العادي التعبري أن هنا نجد وكذلك قديًما، به توصف كانت مما كلمة بأية
التي الحرب، خرافة من املستعار التعبري وهو (٢٧ ،٢٢ ،١٣ (سطر أعدائه عىل النور إله
الثعبان وبني الزرقاء القبة يف سريه أثناء يف «رع» الشمس إله بني يوميٍّا تشب كانت
هنا عنه عرب بل أثر، لها ليس طريقه، تعرتض كانت التي الثعابني من وغريه «أبوفيس»

ويحكمه. يوميٍّا كله العالم يخرتق الذي املسيطر اإلله بأنه بساطة بكل
وصف إذ مفهومة؛ بطريقة عنه ُعربِّ فقد اليومي الشمس إله سري وصف عن أما
يف عنها نقرأ كنا التي الشمس سفينة عن أما الصبا؛ لنفسه أعاد ثم ُمِسنٍّا صار بأنه
«بنت» بالد مع الشمس إلله عالقة ال وأصبح لها، وجود ال أصبحت فقد القديمة، املتون
«آمون»، أناشيد يف مدونًا نشاهده ما وهو السودان) أو بآسيا (أي «املازوي» بالد مع أو
إلخ). ص٩٤ ج٢ القديم املرصي األدب كتاب (راجع بصدده نحن الذي املتن سبقت التي
عني من خلقوا قد الناس بأن القائلة القديمة األسطورة صيغة أن نلحظ كذلك
يكن لم هذا ولكن القديمة، «آمون» أناشيد من ا حقٍّ استعريت قد فمه، من واآللهة اإلله،
الخلق، عىل لقدرته مستعارة صيغة يعدُّ بل الخليقة، تكوين لقصة الحقيقي بالوصف

الحياة. من اإلنسان مكن الذي الطعام منح الذي هو أنه كما
بآلهة «آمون» اإلله توحيد أن كذلك هنا نلحظها التي املدهشة الهامة األمور ومن
جملة. هنا اختفى قد ملتننا، السابقة األخرى املتون يف ا هامٍّ دوًرا يلعب نجده مما آخرين
رع» «آمون اإلله اسم من جزءًا يؤلف كان «رع» اإلله اسم أن أخرى جهة من ونعلم
ليحل مستعمًال واستمر عليه، حوفظ قد «خربي» اسم أن نجد لذلك وخالًفا طيبة، رب
أنه أو «الجعل» اإلله عىل يدل بعد يعد لم «خربي» اإلله هذا أن غري «آمون»، اسم محل
الخالق، عىل يدل لفظه أصبح بل قبل،16 من االعتقاد كان كما بنفسه نفسه خلق إله
«شو» واإلله «هليوبوليس» إله و«آتوم» (الصقر) «حور» اإلله أن نجد أخرى جهة ومن
كل «آمون» منه استعار الذي «منف»، رب «بتاح» مثل قليًال إال يذكرون ال أصبحوا قد

ا. جدٍّ عظيمة بدرجة ونعوته نفوذه

ج٦. القديمة مرص راجع 16
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ألن وذلك املتن؛ هذا يف قصًدا حذفت قد كلهم اآللهة هؤالء أسماء أن يف نزاع وال
عقيدة أصبحت قد العهد هذا يف مرص يف الذين الرجال كل نظر يف األساسية العقيدة
حسب عىل اآللهة تعدد يف االعتقاد وأن العالم، عىل يسيطر الذي الخالق لإلله التوحيد

رع». «آمون هو الواحد اإلله وهذا املرصي، منه تخلص قد القديمة الخرافات
العالم تطوف التي الشمس يف الناس أمام بوضوح تمثل قد الخالق اإلله وهذا
دون السفيل والعالم السموات يف تسبح وكذلك وبانتظام، باستمرار أعينهم أمام أجمع
ال ذلك كل أن غري واألبدية، الرسمدية حدود عىل يسيطر وأصبح نهاية، لذلك يكون أن
املتن، بادئ يف نفسه اإلله أن نلحظ ولكن املحسنات؛ عالم يف له مظهًرا كونه عن يخرج
بيشء، املادة لعالم تمت ال مبجلة روًحا أي روحانيٍّا، كائنًا إال ليس منه أخرى أماكن ويف
والقمر والضوء الشمس يف ظهوره من الرغم وعىل يُرى، ال لطيًفا شفيًفا كائنًا فنجده
كما اآللهة عن نفسه أخفى وكذلك يُحس، أن يمكن وال نفسه يخفي إذ يُرى؛ ال فإنه
األفكار هذه كانت وقد «الخفي». معناه إن إذ العادي، نفسه «آمون» اسم ذلك عىل يدل
الجديدة الفكرة يف تقدم حدث قد أنه غري «إخناتون»، ديانة يف بعيد زمن من برزت قد
يدل رع» «آمون فاإلله بالشمس، يتعلق فيما «إخناتون» عهد يف الدينية الفكرة عن تمتاز
وصف كما توصف لم صورته أن أوًال نالحظ إذ (آتون)، الشمس من أكرب يشء عىل هنا
قصة يف قبل من بحث كما كونية، صفة عن له بحث وكذلك «إخناتون»، عبادة يف «آتون»
أكانت سواء التوراة) (يف التكوين تاريخ قصة نص يف أو املنفي،17 الالهوت أصل نظرية
األول الفصل يف جاء كما عقلية أو التكوين، سفر من الثاني الفصل يف جاء كما خرافية
عنه عرب التي الصيغة حسب عىل رع» «آمون اإلله أن نعرف ونحن السفر. نفس من
خلقت اآللهة وكذلك الكائنات، وكل التكوين» بداية من األكرب «اإلله هي: باختصار فيها
البداية يف اإلله هذا أن وكيف مجراها، العملية هذه اتخذت كيف ولكن وبوساطته. منه
قد ذلك كل ره؟ صوَّ أو العالم وأنشأ اآللهة، برأ ثم (١٠ (سطر بنفسه نفسه أوجد قد
التي أمه»، «ثور الواقعية القديمة الصيغة أيًضا ذلك ومن املخلوقات، كل عن مخفيٍّا بقي
وذلك قصد. عن تجنبها قد بصدده نحن الذي املتن مؤلف فإن القديمة، املتون يف نجدها
يدخل أن دون فضائلها بوصف يكتفي أن عليه لزاًما يكون الخالصة العقيدة صاحب أن
املرصية، الالهوتية النظريات مجموع يف ونجد وألغازها. معضالتها حل عن البحث يف

الخ. ص٧ ج٢ القديم املرصي األدب راجع 17
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هو «آمون» التوحيد: عقيدة إىل ترمي كانت األساسية الفكرة أن «آمون» ديانة يف وكذلك
كانت التي والجدل، الرشك عدم عقيدة أن هنا مالحظته تجدر ومما .(٣ (سطر الواحد
عن البعد كل بعيدة واإلسالمية18 اليهودية الديانتني وكذلك «آتون»، ديانة حقيقة تسود

«آمون». ديانة
الوظائف مجموع يتمثل فيه أن كما املطلق، الوجود فيه تجسم «آمون» إن ا حقٍّ
آلهة تحته باقيًا يزال ال كان القديمة التقارير حسب عىل انه غري ومصدرها. اإللهية
قبل من ومعه يعبدونه القوم أن نجد مثًال «طيبة» ففي عددهم. ينقص لم معلومون
أنهما العرص هذا وثائق من نفهم اللذان وهما «خنسو»، وابنه «موت» زوجه بعد ومن
كان فقد — إخناتون» «عهد يف إال — اآلخرين اآللهة كل وكذلك معه. كثريًا يعمالن كانا
يحكي كان الذي املقدس تاريخهم أن إىل هذا وعطاياهم. وقربانهم العاديون كهنتهم لهم
كانوا ذلك مع أنهم غري السلف، عن الخلف يتناقله تغيري أي دون مستمرٍّا بقي قد عنه

شأنهم. كان مهما إلرادته خاضعني وكانوا «آمون»، سلطان تحت كلهم
هذه عىل وسلطان نفوذ من «آمون» لإلله كان ما مقدار عىل تدل وثيقة ولدينا
فقد محضة، إنسانية معاملة يعاملهم كان وأنه رعاياه، من يعدون كانوا وأنهم اآللهة،
«آمون»، اإلله رسميٍّا بأمره يُعنى كان اآلخرة الحياة يف الخلود أن سلف فيما ذكرنا

.(A. S. XVIII p. الفاريس(218 العهد من ورقة كذلك ولدينا
منذ األعظم واإلله اآللهة ملك رع» «آمون اإلله أصدره مرسوم من صورة وهي
التي الطريقة بنفس «ألوزير» مستعمًال الحالة هذه يف كان املرسوم وهذا الخليقة، بداية
وزوجه الثاني» «بينوزم األكرب الكاهن من لكل «آمون» أصدره الذي املرسوم بها استعمل

«نسخنسو».
يرجع املحتويات حيث ومن اللغة، حيث من املرسوم هذا أن يف شك لدينا وليس
ثانية استعمل قد وأنه والعرشين، الواحدة األرسة أي اآلن، بصدده نحن الذي العهد إىل
«ننفر» «ألوزير» املبجلة الروح أؤله «إني اآلتي: بالكالم بدئ وقد الفاريس، العهد يف
وأؤله سويٍّا، جسمه أعضاء أضم وإني السفيل، العالم يف بجثمانه أهتم وإني املرحوم،
رسمديٍّا، سيبقى وقربه … الغرب»19 «ثور مثل السفيل العالم وسط يف وإنه موميته،

وكنهه. الخالق عن تفاصيل يف يدخلون ال فإنهم السنة أهل مع الحال هي كما 18

«رع». الشمس إله 19
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وسأجعل املؤن، بكل محرابه وسأمدُّ وقت، كل يف األرض عىل بصورته سأُعنى وإني
بماء تعيش وأعضاءك روحك وسأجعل … أعضائك عىل يحافظون جميًعا واإللهات اآللهة
وسيكرر بفيضانه، مرص تحيا وأن انقطاع، بدون زمنه يف شبابه له أعاد الذي الشباب
أن ينبغي التي الدنيا عن فضًال هذا املؤن. محرابه يف قط تنقص ال حتى أخرى مرة ذلك
إليها قربه من ليخرج أمامه مفتوًحا الدنيا طريق يكون (أي إليها يخرج أن ألجل تبقى

ثانية). فيه ويعود
«إزيس» بن «حور» سيصري أنه «آمون» يوضح الوثيقة هذه من الثانية الفقرة ويف
سيصري وإنه امللك، تاج منحه الذي وهو أنجبه، الذي والوارث لوالده، املنتقم و«أوزير»،
قبضته يف سيكون والصولجان املنعم، «وننفر» والده عرش عىل األرضني ملك كذلك
تحت وتخر األحياء، حاكم بمثابة «رع» عرش عىل يشع وإنه امللك، لوراثة رمز بمثابة
أن نفهم ذلك يتلو الذي املهشم املتن من تبقى ومما مًعا.» التسعة األقواس ممالك قدميه
أصبحوا إنهم أي وجود، لهم يبَق ولم تعساء، أشقياء أصبحوا قد وعصبته «ست» اِإلله

قوة. وال حول بال
يف بالحفظ «أوزير» «آمون» يعد مريًعا تهشيًما هشمت التي الثالثة الفقرة ويف
«وأزيوم» الجنوب، وبوَّابة مهشم)، اسم (ثم وقفط وإلفنتني، العرابة، اآلتية: األماكن
يكون بأن وعد كما «ألوزير»، ومدينة مقاطعة وكل نفرت»، و«رامر بالدلتا) (بهبيت
سأجعلها «وإني بسخاء: سيمدها وأنه والشمال، الجنوب حكام األماكن هذه سكان أوالده
الجنوب آلهة وكل … املقاطعات وسكان و«منف»، «هليوبوليس»، مثل رسمديٍّا متينة

والشمال.»
يعبد كان التي املدن أمهات بأسماء قائمة تقديم بدهيٍّا هنا املقصود أن بد وال
املعضالت من كان انتخابها أن يظهر وكذلك معروفتني، غري اثنتان ومنها «أوزير»، فيها
نعلم عندما وبخاصة األماكن، هذه بني تذكر لم «بوصري» أن املدهش ومن العويصة.
«هليوبوليس» أن نجد أخرى جهة من ولكن «أوزير»، عبادة مهبط كانت األصل يف أنها
عىل ممتازة مكانة كذلك لهما املقدسان البلدان وهذان املثل، بهما ُرضب قد و«منف»
سلطان تحت كانت املدن هذه كل أن عىل أيدينا يف الذي املتن ويدل «أوزير». أماكن

«آمون».
«إلزيس» بالنسبة املحرتم األول نطقي أنرش «إني يأتي: ما فيها جاء الرابعة والفقرة
املنعم، «وننفر» «ألوزير» ملكية زوجة وأول «نوت»، اإللهة، وأخت األم، اإللهة العظيمة،
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همٍّ كل من والحماية بالرسور «آمون» الطيب والدها لها أمر وقد أطفايل. أول وهي
القلب.» تصيب ومتاعب

«آمون»، لعبادة انضمت قد «أوزير» ديانة كل أن نرى املتن هذا فقرات مجموع ومن
برمتها نقلت وأنها بسيطة. تاريخية حادثة بأنها عدت قد «أوزير» خرافة أن هنا ونرى
الطيب امللك أن نلحظ ولكن بذاتها، قائمة ديانة تؤلف كانت أن بعد «آمون» ديانة إىل
له وبقيت وخلد، هناك، وأُلِّه اآلخرة، عالم إىل ذهب قد موته بعد «أوزير» أي «وننفر»؛
قد «ست» اإلله أن حني يف مرص، عىل ملًكا نصب ثم «حور» ابنه له انتقم وكذلك عبادته.
عىل يدل كما «آمون»، اإلله عمل من كانت األحداث هذه كل قوة. وال له حول ال أصبح
عالم يف وجودها أثبتت قد «إزيس» أن منه نفهم وكذلك بصدده، نحن الذي املتن ذلك
عظيمة مكانة من «إلزيس» كان ما أن وذلك خاص، بوجه هامة نقطة وهذه اآلخرة،
وكذلك الشعبية، للعبادة بالنسبة مرص يف رئيسية وإلهة منشئة قوة بوصفها بعد فيما
لم ذلك كل العالم؛ يف عبادتها النتشار ازدياد يف كانت التي العظيمة الدعاية يخص فيما
وكل هنا، إليها يرش لم عبادتها أن إىل باإلضافة هذا املتن. هذا يف واحدة بكلمة إليه يَُرش
يف العظام الكهنة أن يف نزاع وال وحسب. «أوزير» للملك األوىل الزوجة إنها عنها قيل ما
ثانوية أخرى عبادة كل وجعل «آمون»، عبادة شأن من اإلعالء يريدون كانوا الوقت هذا
يف الشعب معبود «أوزير» جعلوا أنهم من ذلك عىل أدل وال «آمون»، لعبادة بالنسبة
ابنه وجعل املمات، بعد «آمون» اإلله إليه وأحسن مات قد عاديٍّا شخًصا العصور كل
قد عبادتها أن بعد سنرى أننا مع مذكوًرا، شيئًا تكن فلم زوجه «إزيس» أما له. ينتقم
املتأخرة العهود يف وبخاصة واضحة، بارزة بصورة الغربي العالم أنحاء كل يف انترشت

البالد. تاريخ من
«نسخنسو»: متن يف جاء كما املرسوم نص وهاك املرسوم:

الخليقة: مبدئ ا جدٍّ العظيم اآللهة ملك رع» «آمون يقول (١)

الغرب، يف تحوتي» «تاحنت وضعتها التي البنت هذه «نسخنسو» أؤله إني
تتسلم أجعلها وإني الغرب، ماء تتسلم أجعلها وإني الجبانة، يف أؤلهها وإني
قط أسمح لن وإني الجبانة، يف وجسمها روحها أؤله وإني الجبانة، قرابني
إله كل مثل الجبانة يف أؤلهها جديد، من وإني الجبانة، يف روحها تهلك بأن
إله كل تتسلم أجعلها وإني الجبانة، يف مؤله يشء كل ومثل مؤلهة، إلهة وكل
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الجبانة يف تتسلم أجعلها وإني الجبانة، يف مؤله عام وجه عىل يشء وكل وإلهة
الطيبات كل لها يُعمل بأن آمر وإني أخذه، يحسن شكل أي من يشء كل
(أي لها ملًكا لتكون الجديدة الصورة هذه يف تصبح عندما باإلنسان، الخاصة
من أم له، يؤله مما أم الجبانة؛ يف اإلنسان يتسلمه مما أكان سواء نسخنسو)
فطائره بتسلم له باألمر أم باملكان، خاصة له تعمل التي الطيبات الخدمات
التي الشعائر من شعائره بتسلم له وباألمر ألهوا، الذين أولئك يتسلمها التي

ألهوا. الذين أولئك يتسلمها

الخليقة: مبدئ ا، جدٍّ العظيم اإلله اآللهة، ملك رع» «آمون يقول (٢)

من تتسلم «تاحنت-تحوتي» أنجبتها التي البنت هذه «نسخنسو» أجعل إني
الجبانة، يف ألهوا الذين من إلهة وكل إله كل يتسلمها التي واملرشوبات املأكوالت
من إلهة وكل إله لكل يكون جميل يشء كل «لنسخنسو» يكون أن آمر وإني
مجرم كل من خادمي «بينوزم» سأخلص ذلك وبسبب الجبانة، يف أُلِّهوا الذين
يف بها مضايقتها يمكن حالة بأية «نسخنسو» أضايق لن ذلك وبسبب مؤٍذ،
عىل تدخل بأن وآمر الدنيا، عالم إىل روحها تخرج بأن آمر ولكني الجبانة،

قط. تطرد أن دون قلبها يرغب ما حسب

الخلق: مبدئ ا، جدٍّ العظيم اإلله اآللهة، ملك رع» «آمون يقول (٣)

أال عىل تحوتي» «تاحنو وضعتها التي االبنة هذه «نسخنسو» قلب أرشد إني
لها أسمح ولم قلبها، أرشدت وقد «إستمخب». بن «لبينوزم» إساءة أية تعمل
تخترص بأن لها أسمح ولم (بينوزم) حياة بنفسها تقرص أن يف تفكر بأن
بنفسها ترتكب بأن لها أسمح ولم قلبها، أرشدت وقد آخرين) (بوساطة عمره
حي. إنسان أي ضد ارتكابها يمكن التي الجرائم من «بينوزم» ضد ما جريمة
يشء أي ضده آخرون يفعل أن تأمر بأن لها أسمح ولم قلبها، أرشد وقد

حي. رجل لقلب عمله يمكن مما فظيع
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الخليقة: مبدئ ا جدٍّ العظيم اإلله رع» «آمون يقول20 (٤)

«إستمخب» بن «بينوزم» ضد لرتتكب قط تفكر لم أنها يف سببًا كنت لقد
شيئًا وال إساءة، معه تأِت فلم الحظتها وقد القاتلة. املسيئة األعمال من عمًال
ضده هذا من يشء بفعل تأمر ولم الرجل، تضايق التي األخرى األشياء من
مالك بأي وال مقدس، ذَكر مالك بأي وال مقدَّسة، إلهة أية وال إله أي بوساطة
الذين الناس من طائفة أي بوساطة ضده ذلك بفعل تأمر ولم مقدسة، أنثى
(أو اختالفهم عىل الناس كل يسمع حتى الحظوظ؛ أنواع كل عن يكشفون
«لبينوزم» تبحث وهي الحظتها وقد السحرة). هنا (يقصد صوتهم األشياء)
عما تبحث أن يف السبب كنت وقد األرض، عىل كان عندما طيب، هو عما
والعيشة األرض، عىل الطويلة الحياة — عمله ما بوساطة — له يضمن
أعمالها بكل له تبحث أن يف السبب وكنت والشجاعة؛ والغنى، والقوة، الهنيئة،
السبب وكنت السعادة؛ أنواع كل ضمان عن كالمها فيه يسمع مكان كل يف
وال الرجل، يضايق مما يشء أي وال ميسء، عمل أي عن له تبحث لم أنها يف
لم أنها يف السبب كنت وقد «إستمخب». بن «بينوزم» يخشاه مما يشء أي
النوع من ميسء عمل أي أو املوت، يجلب سحري أذى أو إساءة أي عن تبحث
من املرأة أو الرجل تضايق التي األشياء ذلك): (مثال بالهلع الرجل يمأل الذي
رموا21 الذي الرضر بسبب منهم بالرعب قلبه بملء وذلك «بينوزم»، أحباب
وروحها «نسخنسو» بني القلبية العالقات تكون أن يف السبب كنت وقد به.
به يُلقى ال روحها وأن روحها، عن قلبها بعيًدا يُلقى أال يعني حسن، نظام ذات
تبعد أال وباالختصار عنها، بعيًدا به يُلقى ال نفسه قلبها وأن قلبها، عن بعيًدا
يف يكون شخص ألي يحدث أن يمكن الذي البعد بذلك حال بأية «نسخنسو»
كانت، حالة بأية الجبانة يف مؤلها مثلها بوصفه فيها هي التي الحالة هذه

.Schott, Altagyptische Liebeslieder p. 152 راجع: 20

من يكون سحري عمل بأي تقم لم «نسخنسو» أن هو يظهر ما عىل العبارة هذه من املقصود 21
السحر أفانني هي وهذه يحبهم، الذين الناس من والكره بالهلع «بينوزم» قلب يمأل أو املوت جرائه

الدجالون. به يقوم مما أيامنا يف به نسمع الذي
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الذي اإلنسان لها يتعرض التي األرضار من رضر «لنسخنسو» يحدث وأال
سببًا) كنت (لقد العكس عىل ولكن فيها، هي توجد التي الحالة نفس يف يكون
يتأتى أن يمكن ما كل إن أي «نسخنسو»، عىل الرسور يدخل ما كل عمل يف

وقوية. عظيمة األرض عىل الطول املضاعفة الحياة يجعل وأن خري، من
حياته، مدة نقصيف أي له يتأتى ال حتى «بينوزم» ألجل عمل قد ذلك كل
ويكونون الناس، يضايقون الذين أولئك من كان نوع أي من رضر يحدث وأال
وال ألطفاله وال ألزواجه يحدث ال حتى وكذلك «بينوزم»، ألجل القلوب غالظ
أوالد نفر» «ثاوي وال «ماساهرتا» وال إرشو» «نسيتانب وال «آلتوي» وال إلخوته
ما كل يف سببًا كنت ولقد «نسخنسو»؛ إلخوة ذلك يحدث وأال «نسخنسو»،
كل يف لها مالئًما يكون أن يمكن ما وكل حال، بأية لها مفيًدا يكون أن يمكن
سعادة كل إن أي لها، يحدث أن الحالة هذه مثل يف لرجل يحدث وما حالة،
وأوالده ألزواجه وكذلك «لبينوزم»، مضاعف بجمال ُعملت حياة طول وكل

وأخواتها. «نسخنسو» وألوالد وإخوته

ا: جدٍّ العظيم الخليقة مبدئ اآللهة ملك رع» «آمون يقول (٦)

الحالة يف يوجد الذي للرجل تحدث نوعها كان مهما العموم عىل األشياء كل إن
تكون بأن آمر فإني تأليهه، يف السبب إليها يرجع والتي «نسخنسو»، فيها التي
السبعة األناشيد بأسمى ينشدون أو يقولون الناس أجعل وإني «لنسخنسو»،

الجبانة.22 يف روحه بوساطتها تهزم ال وهي «برع»، الخاصة والسبعني

ا: جدٍّ العظيم الخليقة مبدئ اآللهة ملك رع» «آمون يقول (٧)

وهو والقربان، املاء تتسلم ويجعلها يؤلهها «لنسخنسو» طيب كالم كل إن
جميعه لها أستعمله فإني شخص أي من أمامي سيقال أو سيُتىل الذي
سأعمله «نسخنسو» ألجل حرضتي يف سيقال طيب كالم وكل حذف. بدون
بها يحيق ال حتى «شو»24 يخرج عندما للسماء،23 محدد فصل كل يف لها

النهار. ساعات من ساعة كل يف أي 22

النهار. ساعات من ساعة كل يف أي 23
الشمس. قرص يعادل هنا «شو» اإلله 24
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التي الحالة، هذه يف يكون برجل تلحق أن يمكن التي األرضار من رضر
املاء إىل «شو» يخرج عندما للسماء، محدد فصل كل يف «نسخنسو» فيها
حالة يف يكون لرجل ميسء كالم وكل الزرقاء، القبة يف النهار ويبتدي بذراعيه،
مفعوله أمنع فإني واحد أي لسان عىل يقال أو به، وينطق «نسخنسو»25
يخرج عندما ساعة) أية يف (أي محدد فصل كل يف يحذف أن دون جميعه
كالم وكل الزرقاء. القبة يف النهار يبتدئ وعندما بأسلحته، املاء إىل «شهو»
إنسان أي سيقصه أو سيقال «نسخنسو»، فيها التي الحالة يف لرجل قبيح،
ساعة كل يف منه يشء عىل أبقى أن دون كلية، مفعوله سأبعد فإني كان مهما

الزرقاء. القبة يف اليوم ويبتدئ بأسلحته املاء من «شو» يخرج عندما

ا: جدٍّ العظيم الخليقة مبدئ اآللهة ملك رع» «آمون يقول (٨)

أجل من يحذف بأن أسمح ولم باسمي، تتىل السبعني «رع» أناشيد أجعل إني
فيها توجد التي الحال هذه يف يكون بمن الخاص املتاع من يشء «نسخنسو»
والنبيذ والعطر واملاء والجعة والخبز القربان تتسلم بأن وآمر «نسخنسو»،
الطيبة األشياء وكل املتاع كل تتسلم بأن وآمر (؟) والحبوب «شدح» ورشاب
بالحظوة املتمتعة «نسخنسو» فيها توجد التي الحال يف يكون الذي للفرد
إلهة وكل إله كل مع املساواة قدم عىل تكون بأن آمر وإني ألهتها، والتي لديه
بأن آمر وإني الجبانة، يف ألِّهوا قد الذين أولئك يتسلمه الذي املتاع تسلم يف

لآللهة. ما مجموع من شعائرها تتسلم

العظيم: الخليقة إله اآللهة ملك رع» «آمون يقول (٩)

— وحقوله «يارو» إقليم قربان به يقرب الذي — الكالم هذا يكن لم وإذا
سأقدم فإني قط، يُؤدَّ لم «نسخنسو» فيها التي الحال هذه يف يكون ملن طيبٍّا
يف تحوتي» «تاحنت بنت «لنسخنسو» حقوله أحد وقربان «يارو» إقليم قربان
أي يسبب ال وهذا النوع. هذا من لها طيب هو ما فيها يظهر التي اللحظة

القربان. هذه من لها طيب هو مما ا حقٍّ نقص

اآلخرة. عالم يف أي 25
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ا: جدٍّ العظيم الخليقة إله اآللهة ملك رع» «آمون يقول (١٠)

بنت «نسخنسو» عملتها إنها وهي: حرضتي يف ذكرت التي الطيبات كل إن
تؤخذ لم وإنها قط، ا حقٍّ تنتقص لم وإنها لها أعملها فإني تحوتي» «تاحنت
بل «شو»، يخرج عندما ساعة كل يف جديد يشء منها يحدث ولن قط، منها
وكل رجل ككل لها طيب هو ما كل بباكورة مملوءة ستتسلمها العكس عىل
مكان كل إىل يذهبون وممن القرب، يف ويدخلون يخرجون ممن قدِّس، قد إله

فيه. يرغبون

عظمته: تناهت الذي الخليقة إله اآللهة ملك رع» «آمون يقول (١١)

«من وابنه «لبينوزم» األشياء هذه أعمل وهي: حرضتي يف تذكر طيبات كل
وملن قلبه، يحتل شخص وألي وإلخوته وألوالده وألزواجه وخادمي، إستمخب»
أبعث فإني مكروه لهم حدث فإذا بالوجل، — أجلهم من — ملئ فؤاده
ولزوجاته «لبينوزم» طيب كل ليعمل مكان كل إىل السامي العظيم بمرسومي
يقول: من يأِت لم وإن حتى قلبه يف مكانًا يحتل من ولكل وألخواته، وألوالده
ينفذ بأن آمر فإني العظيم، الخليفة إله اآللهة ملك رع» «آمون مرسوم لينفذ

العظيم. اإلله هذا قاله ما

اإلله بني رصيح تعاقد أنه فيه يرى املتن هذا عىل املطلع أن يف نزاع وال تعليق:
— الفهم صعبة قانونية ألفاظ من تحتويه مما الرغم عىل — الوثيقة ومعنى واملتوفاة.
منها نعلم إذ الدينية؛ األفكار لتاريخ بالنسبة الغرابة شديدة الواقع، يف فاملقدمة ظاهر،
أنهم وكيف اِإلله، ِوحدة فكرة طريق يف الطيبيون الالهوت علماء تقدم قد حد أي إىل
التوحيد فكرة فإن ذلك يف غرابة وال «آمون». غري أخرى آلهة وجود وبني بينها قوا وفَّ
حتى املرصية، الديانة أصول يف بأعراقها رضبت قد «إخناتون» يدي عىل جاءت التي
هذا يف نشاهده الذي الباقي أثرها تركت قد مؤسسها باختفاء ظاهًرا اختفت أن بعد إنها
عرشة، الثامنة األرسة تلت التي األرس عهد يف ظهرت التي الدينية، املتون من وغريه املتن

اليشء. بعض مختلفة بصورة ولكن
التي األفكار — أخرى مرة — املتن يحتويها التي املختلفة املواد لنا وتؤكد وهذا
األشياء نوع إىل هذا األخرى. الحياة ر تصوِّ وكذلك الروح، كنه دراسة من استخلصناها
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ترشبه وما تأكله ما تتسلم «نسخنسو» فكانت للمتوىف، الزمة أنها فيها يعتقد كان التي
األخطار من تام مأمن يف وكانت «يارو»،26 حقول يف صغرية ملكية عن تتحدث أن دون
إىل السعادة بهذه مدينة أنها رصاحة يف «آمون» أعلن فقد املألوف. حد عن الخارجة
عن والبعد معارشة حسن من زوجها مع فعلته بما عليه برهنت الذي السلوك، حسن
صادقة صورة كان أنه بد وال قوية، بأسباب مسببًا الحكم هذا وكان يغضبه. ما ارتكاب
هنا أخرى مرة هنا نالحظ أن وينبغي وقضاته. الفرعون يصدرها كان التي لألحكام
يف يجري كان ملا صورة إال ليست اآلخرة عالم يف تتبع كانت التي والعادات األحكام أن
إال ليس اآلخرة عالم أن يعتقد كان — قبل من ذكرنا كما — املرصي ألن الدنيا؛ الحياة

.(Maspero, Momies p. 594 ff (راجع الدنيا لعالم تقريبية صورة

«نسخنسو» تابوت

عىل دل قد الفحص أن غري األمرية، لهذه البحري» «الدير خبيئة يف تابوتني عىل ُعثر وقد
األخرية األمرية هذه اسم ُغطي ثم «إستمخب»، لألمرية األمر بادئ يف ُجهزا قد كانا أنهما
بعد، فيما اللون طبقة سقطت وقد باللون، «نسخنسو» اسم عليه كتب أحمر بطالء
A. Z. (راجع التابوتني سطح من مختلفة جهات يف األصلية الكتابة تحتها من وظهرت
يف للتابوت األعىل السطح عىل ذكرت األمريتني لهاتني املشرتكة واأللقاب (1883 p. 70 ff

وهي: عموديني، سطرين
بيت وكبرية اآللهة، ملك «آلمون» األوىل الحظيات كبار رئيسة «أوزير» (١)
«نخبت» اإللهة وكاهنة «تاورت»، رب «آمون» وكاهنة «نفرحتب»، طيبة يف «خنسو»
سيدة «حتحور» وكاهنة «العرابة»، يف «إزيس» بن و«حور» «أوزير» وكاهنة البيضاء،
شبسس» «تاحرتي اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب االبن «لخنسو» املقدسة واألم «قوص»،
اآللهة، ملك «آلمون»، األوىل الحظيات كربيات رئيسة «أوزير» (٢) املرحومة «نسخنسو»
وكاهنة «إرشو»، ربة العظيمة «موت» وكاهنة «إرشو»، ربة العظيمة، «موت» بيت كبرية
رب «حور» وكاهنة «أبو»؛ يف و«إزيس» حور» «مني وكاهنة «رع»، بن شو» «أنحور
شبسس» «تاحرتي اآللهة، ملك «آلمون» األكرب االبن «لخنسو» املقدسة واألم «زوف»

املرحومة. «نسخنسو»

املقربون. بمحاصيلها ينعم اآلخرة جنة يف حقول 26
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

القاهرة» «متحف إىل وصولهما عند التابوتني هذين فحصمحتويات من اتضح وقد
يظن كما عرش» الثاني «رعمسيس مومية عىل يحتوي ٥٢٠٩ رقم وهو أحدهما، أن
عىل ٥٢٠٨ رقم اآلخر التابوت ويحتوى .(Maspero Ibid 566 ff (راجع «مسربو»
ينهبهما لم أنهما عىل الفحص دل وقد (2 املومية صورة (انظر «نسخنسو». مومية
وجد الذي الحصري من نوع املومية عىل وجد األربطة نزعت وعندما األحداث. اللصوص
بعناية ربطت التي األرشطة من سميك قماط ذلك وتحت الثاني»، «بينوزم مومية عىل
غطيت قد كانت والفم العينني أن املدهش ومن جيًدا. حفًظا محفوًظا الجسم وكان فائقة،
املومية فحص أثناء يف وجد وقد فوقه، وضعت الذي الجزء تغطي بحيث بصل بقرشة
«آمون» لسيده رع» «منخرب بن بينوزم» «آلمون األكرب الكاهن باسم اثنتني مزقت لفافة
امللك ابن بينوزم» «آلمون األكرب الكاهن عليها ُكتب الجلد من حلية ثم الثالثة، السنة يف

األحمر. باملداد «بسوسنس»
لوحة وكذلك «روجرس»،27 حيازة يف الخشب من لوحة السيدة لهذه وجد وقد
فيما إليها أرشنا قد املرصي» «املتحف يف لوحة وكذلك «برش».28 األثري نرشها أخرى

األمرية. بهذه الخاص «آمون» مرسوم عىل الكالم عند سبق
Rec. (راجع األمرية هذه أحشاء أواني ١٨٧٦ عام هاملتون» «ديوك اشرتى وقد هذا

.(Trav. IV, 1883, p. 80-81
«تاحنت-تحوتي»، ابنة كانت «نسخنسو» أن نستنبط أن يمكن سبق ما كل ومن
الحوادث وأن يظن، ما عىل «سمندس» الفرعون حكم من الخامسة السنة يف توفيت وأنها
ذكرنا كما املنشور وهذا السادسة. السنة يف حدثت قد املرسوم يف ذكرت التي الرئيسية
العظيم التقديس من نوًعا لنا يقدم فهو كارع»، «ماعت ألجل وضع الذي املرسوم يماثل

أوالدها. بعدها من وورثتها األمرية هذه منحتها التي واملزايا للحقوق
من الهامة األعمال يف إال يؤدَّى ال كان التقديس أو الحفل هذا مثل أن والواقع
كان التي الصيغ حيازتنا يف أصبح أنه يف «نسخنسو» إىل الفضل ويرجع الحياة. أعمال

وهي «نسخنسو» لألمرية عمل الذي «آمون» ملرسوم ملخص عىل «روجرس» لوحة وتحتوي 27

عليها جاء وقد اللوفر» «متحف يف اآلن وهي «سيآمون»، الفرعون حكم من الثامنة بالسنة مؤرَّخة
L. R. III p. (راجع الربدية يف وجد الذي تحوتي» «تاحن من بدًال نحوتي» «تاحنت وهي والدتها، اسم

.(281 N. 2
.Birch. Proceeding of Bib. Arch. 1882-1883 pp. 76–80 راجع: 28
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الثاني بينوزم األكرب الكاهن

أنه يف كارع» «ماعت األمرية إىل الفضل يرجع كما اآلخرة، عالم يف رع» «آمون يستعملها
إىل األمرية هذه انتقلت عندما الزواج، يف تستعمل كانت التي الصيغ متناولنا يف أصبح
ممزًقا كان الثانية «إستمخب» متن أن من الرغم وعىل مهرها. لها وقوِّم الجنوب، إقليم
وأنه كارع»، «ماعت األمرية متن كثريًا يشبه كان أنه نتجاهل أن يمكن ال فإنه ممزق، رش

األمرية. هذه ومهر زواج إىل يشري كان
إذا إال املعبد يف تعلق أن يمكن ال كان النوع هذا من التي العقود فإن حال أية وعىل
كنَّ األمريات أن والواقع الطيبية. للدولة الديني الرئيس بشخص مبارشة عالقة لها كان
له تتسع ال منهن كل عقد نرش أريد إذا إنه حتى الكهنة، أرسة أعضاء حريم يف كثريات
أنها هي مرسومها نرش رشف «إستمخب» منحت أجله من الذي والسبب املعبد. جدران
«إستمخب جدتها مثل وهي الثاني». «بينوزم األكرب الكاهن من تزوَّجت قد يظن ما عىل
وفاة بعد أي الفرعون، حكم من السادسة السنة يف وذلك عمها، زوجة أصبحت قد األوىل»
«نسخنسو» ذكر فيها جاء التي فالفقرة ذلك وعىل تحوتي»، «تاحنت بنت «نسخنسو»
وما «نسخنسو» البنته «سمندس» فعله ما بني للموازنة وضعت قد «سمندس» بنت
عىل عقد زواج إىل يشري أنه يظهر ذلك وعىل الثانية. «إستمخب» األخرى البنته يفعله
تزوجت عندما أي الثانية؛ «إستمخب» زواج فيها تم للتي مشابهة أحوال يف «نسخنسو»

كاآلتي: األرسة هذه نسب سلسلة وضع يمكن ذلك وعىل «بينوزم»، عمها
الكاهن أنجبا وقد أخيه) بنت (وهي «إستمخب» تزوج رع» «منخرب األكرب الكاهن

و«نسوبانبدد». الثاني» «بينوزم األكرب
وهما األخرى، بعد الواحدة له، أختني من الثاني» «بينوزم األكرب الكاهن وتزوج
«إستمخب29 تزوج ثم الفرعون، عهد من الخامسة السنة يف ماتت وقد «نسخنسو»،
من أختها وهي «نسخنسو»، موت بعد الفرعون عهد من السادسة السنة يف الثانية»

«سمندس»، بنت هي هذه «إستمخب» إن (L. R. III p. 282, Note 2 (راجع «جوتييه»: ويقول 29

«منخرب األكرب الكاهن بنت سميتها وبني بينها نخلط أال ويجب «نسخنسو» أخت تكون ذلك وعىل
«منخرب البنه تنسب التي اآلثار هذه «إستمخب» إىل خطأ ُعزي وقد (Ibid. p. 272-3 (راجع رع»
نتحدث التي و«إستمخب» (Petrie, Hist. III p. 216 (راجع البحري الدير خبيئة يف وجدت التي رع»
األكرب الكاهن عمها من تزوجت التي وهي «مسربو» ذكرها التي الثانية «إستمخب» هي اآلن عنها
السادسة السنة ويحتمل الخامسة، السنة بعد أي األوىل، زوجه «نسخنسو» وفاة بعد الثاني» «بينوزم

الفرعون. حكم من
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الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

األمرية وهم: أطفال، أربعة «نسخنسو» من الثاني» «بينوزم أنجب وقد «سمندس»، أبيها
«تاوي األمرية ثم الثالث»، «ماساهرتي واألمرية إرشو»، «نسيتانب واألمرية «آثاوي»،

نفر».
يف علية مرتبة صاحبة كانت نسخنسو فإن هذه النسب سلسلة أمر من يكن ومهما
تحملها كانت التي األلقاب إن بل وحسب، اإلله متعبدة أو اإلله زوج تكن فلم الحكومة؛

العرص. هذا تاريخ عىل الضوء بعض تلقي
وعىل تابوتها، وعىل أحشائها، أواني وعىل لوحتها، عىل موزعة األلقاب هذه ونجد
«آمون» لحريم العظيمة الرئيسة أحشائها: أواني إحدى عىل التالية األلقاب فتحمل كفنها.
الرئيسة أخرى: وعىل الجنوبية. األجنبية البالد ومدير «كوش»، صاحب امللك وابن األوىل،

شبست». حرتي «كبحت رب «خنوم» اإلله وكاهنة «آمون»، لحريم األوىل العظيمة
«أوزير» أمام واقفة األمرية عليها مثلت وقد األقرص، من اشرتيت فقد لوحتها أما
(راجع يأتي: ما األحشاء أواني عىل ذكرنا ملا خالًفا األلقاب من عليها جاء وقد له، متعبدة
وكاهنة اآللهة، ملك رع» «آمون لحريم األوىل الرئيسة املرشفة (Maspero, Ibid p. 712
إلخ. … الجنوب بالد ومدير «كوش»، صاحب امللك وابن (الشالل) «كبحو» رب «خنوم»
«نائب لقب تحمل العظام الكهنة بيت من أمرية فيها نجد التي األوىل املرة هي وهذه
كما بالرجال خاصني كانا اللقبان وهذان الجنوبية». األجنبية البالد و«مدير كوش» بالد
حتى تمتد كانت األول الكهنة أمالك أن والواقع النقوش. من لدينا ما كل من نعلم
تحصينات. عدة هناك أقيمت قد حيث شماًال، الحيبة بلدة وإىل جنوبًا النوبة بالد نهاية
جهة من نذكر فنحن أجوف، لقبًا يكن لم كوش» «بالد نائب لقب أن يف إذن نزاع وال
ولذلك بحق؛ اللقب هذا يحمالن كانا «بيعنخي» ابنه بعده ومن «حريحور» أن أخرى
الذين العظام الكهنة ألقاب يف بقيت ذكرى مجرد اللقب هذا كان هل اإلنسان يتساءل
بالد كانت املرصية األرسات كل عهد يف أنه هنا نذكر أن يجب حال أية وعىل بعدهما؟ أتوا
التي النوبة بالد فإن ذلك يف غرابة وال كوش». «بالد عىل النائب سلطان تحت كلها النوبة

و«حنت (Ibid. p. 283 Note 1 (راجع «سمندس» بنت هي هذه «إستمخب» إن كذلك ويقول
واحدة كل ولكن أبيها من «نسخنسو» أخت تكون ذلك وعىل (Ibid. p. 273 Note 3) الثانية تاوي»
«إستمخب» أن املحتمل ومن تحوتي» «حنت بنت هي «نسخنسو» ألن وذلك مختلفة. أم من منهما

الزواج. هذا صحة عىل برهان أي لدينا ليس ولكن الثاني»، «بينوزم من تزوجت قد هذه
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طبيعية قطعة املرصي التاريخ عهود كل يف كانت الثاني الشالل حتى األول الشالل من
ويكون نفسها، املرصية بالبالد تمر التي التقلبات تتبع كانت أنها لدرجة مرص، من
يسمى النيل وادي من الجزء هذا أن فنجد مرصنفسها، مصري األحيان معظم يف مصريها
وإقليم الروماني، العهد يف Ccommilitonium ويسمى اإلغريقي، العهد يف كثري الدود
وحتى «أسوان» شمال يف الواقع باإلقليم مرتبًطا منها كل وكان الرتكي، العهد يف «الدر»
«إسنا»، مديرية ضمن حلفا» و«وادي «أسوان» بني الواقع اإلقليم هذا كان قريب عهد إىل
الذين العظام الكهنة أن ا جدٍّ املحتمل من فإنه ذلك وعىل أسوان. ملديرية تابع اآلن وهو
بالد كذلك يحكمون كانوا ذلك عىل النقوش تدل كما «إلفنتني» عىل يسيطرون كانوا
يخلعونه وكذلك النوبة، بالد نائب لقب يحملون جعلهم الذي السبب هو وهذا النوبة،

.(Maspero, Iibid p. 714 (راجع وإناثًا ذكوًرا أبنائهم عىل

الثاني» «بينوزم أوالد

بسوسنس

أوالده أما .(L. R. III, p. 283 (راجع «آلمون» األكرب الكاهن بعد فيما أصبح الذي وهو
من وكلهم نفر» و«ثاوي و«ماساهرتي»، إرشو»، و«نسيتانب «أتاوي»، فهم: اآلخرون

.(Ibid p. 283 (راجع آنًفا ذكرنا كما «نسخنسو» األمرية
وجد وقد البحري.30 الدير خبيئة يف وتابوتاها إرشو» «نسيتانب مومية وجدت وقد
السنة يف إرشو» «نسيتانب والدة «إستمخب» عليه كتب نسيج األمرية هذه مومية عىل
مومية صورة (انظر (؟) الثاني» «بسوسنس أنه يحتمل ملك حكم من عرشة الثالثة
(راجع «نزمت») امللكة مومية «خطأ» تحتها كتب وقد الكتاب هذا من 2 األمرية هذه
«باملتحف محفوظة صغرية جنازية تماثيل لها وجد وكذلك (Maspero, Ibid. 573–710

املرصي».31
املسمى «آمون» كاهن من تزوَّجت قد هذه إرشو» «نسيتانب أن «مسربو» ويظن
وأنه املرصي»، «باملتحف وتابوته موميته من كل حفظت قد الذي وهو بتاحنعنخ» «رد

.Elliot Smith. The Royal Mummies No. 6109 pp. 109–111 & Pl. LXXXV etc راجع: 30

.Cat. Gen. Cerceuil des Cachettes Royales p. 200 راجع: 31

657



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

«حريحور»). عليها الكالم (انظر «نزمت» امللكة مومية :2 شكل

وهذه البوبسطية. والعرشون الثانية األرسة به بدأت الذي األول» «شيشنق عهد يف مات
«آلمون الثالث والكاهن الثاني، الكاهن تابوت32 عىل ذكرها جاء قد العظيمة الشخصية
وكذلك صغرية، تماثيل كذلك وله بتاحنعنخ». رد «رعمسيس ابن … اآللهة ملك رع»

.(Maspero, Ibid p. 59 (راجع صغرية تماثيل فيها صناديق

.Ibid, No. 61034, p. 200 ff راجع: 32
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ملوك ألرسة معاًرصا «آلمون» أكرب كاهن آخر الثاني» «بينوزم ابن هذا «بسوسنس» كان
الكاهن «طيبة» يف مبارشة سبق قد الواقع يف أنه والظاهر والعرشين، الواحدة «تانيس»
الثانية األرسة ملوك فاتحة األول» «شيشنق عارص الذي «أوبوت» املسمى «آلمون» األكرب
«بسوسنس» يكن ولم (Rev. Archeol. 1896 t. l p. 80 (راجع البوبسطية والعرشين
،١٨٩١ عام البحري» «الدير يف رع» «آمون كهنة موميات عىل الكشف قبل معروًفا هذا
للكاهن املبارش الخلف «أوبوت» األكرب الكاهن «مسربو» َعدَّ أجله من الذي السبب هو وهذا
قد «فرشنسكي» األثري أن ويالحظ .(Maspero, Ibid. p. 723) الثاني». «بينوزم األكرب

الذيل.1 يف وضعه ثم العظام «آمون» كهنة بني من أوًال حذفه
الثاني» «بسوسنس بامللك «بسوسنس» األكرب الكاهن يوحد أن أراد فقد «برتي» ا أمَّ
(Petrie, Hist. III. p. 219) «آلمون» األكرب الكاهن لقب ومعه له، مميًزا لقبًا يحمل الذي
عىل تدون كانت التي التأشريات غري األكرب الكاهن هذا عهد من سجالت لدينا وليس
عام عليهم عثر الذين «آمون» كهنة ملوميات لفائف يستعمل كان الذي املعبد، نسيج

وهي: ،١٨٩١

يف «آمون» لسيده «بينوزم» بن «بسوسنس» «آلمون» األكرب الكاهن عملها لفافة (١)
املومية عىل اللفافة هذه وجدت وقد الرابعة) السنة «برستد» قرأها (وقد الخامسة السنة

.١٧ رقم2

.Wreszenski, die Hohenpriester des Amon. Supplement cf. § 39 a راجع: 1

.Daressy, Rev. Archeol. 1896. Tom I, p. 77 راجع: 2



الثامن) (الجزء القديمة مرص موسوعة

يف «خنسو» لسيده «بينوزم» بن «بسوسنس» «آلمون» األكرب الكاهن عملها لفافة (٢)
.A. S. VIII p. 27) (راجع ٦٥ رقم املومية عىل وجدت اللفافة وهذه عرشة. الثانية السنة
لفائف عىل العبارة هذه كتبت «بينوزم». بن «بسوسنس» «آلمون» األكرب الكاهن (٣)
A. S. VIII p. 25, 31, et (راجع «آمون» بكهنة الخاصة ،١٣٢ ،١٢٥ ،٤٨ ،٤٣ املوميات

.(34
هذه كتبت «بينوزم». بن «بسوسنس» اآللهة ملك رع» «آلمون األكرب الكاهن (٤)

العظام.3 «آمون» لكهنة ،١٤٢ ،١٣٣ رقم املوميتني لفائف عىل العبارة

(راجع العظام «آمون» لكهنة ٨٣ رقم للمومية الحماالت من زوجني عىل ُكتب وكذلك
«بسوسنس األكرب الكاهن أرسة أعضاء عن معلومات أية لدينا وليس .(A. S. VIII p. 29

الثالث».

وامللك األكرب الكاهن الثالث» «بسوسنس آثار (1)

املدفونة العرابة

كبرية بحروف األحمر باملداد بالهرياطيقية كتب نقًشا والفرعون الكاهن هذا لنا ترك وقد
Rec (راجع «داريس» نقله أمكن ما نقل وقد املدفونة»، «العرابة يف «بتاح» معبد يف
صعب أصبح منه تبقى ما فإن فجوات، عىل يحتوي املتن كان وملا (Trav. XXI p. 98
وقت يف وملًكا أعظم كاهنًا كان هذا «بسوسنس» أن عىل يدل الذي املتن وهاك الرتجمة.
املختار «خربو-رع» آت» «رع األرضني رب البحري، والوجه القبيل الوجه «ملك واحد:
التيجان رب «رع» ابن اآللهة ملك رع» «آلمون األول والكاهن اآللهة، ملك رع» «آمون من
يضع أن اقرتح قد (Ibid) داريس أن ويالحظ آمون».» محبوب خعن-نوت «باسب القائد
األرسة أوائل يف واحد آٍن يف «آلمون» أكرب وكاهن ملك لقب يحمل الذي الفرعون هذا
يوضع أن يجب أنه اآلن نعلم ولكنا «وبيعنخي»، «حريحور» بني والعرشين الحادية
«باسب األكرب الكاهن هذا د وحَّ عندما حق عىل «برتي» كان وقد األرسة، لهذه ملك آخر

سبق. فيما عنه تحدثنا الذي الثاني» «بينوزم ابن (بسوسنس) خعنون»

.Daressy. Op. Cit p. 76 & A. S. VIII, p. 35 & 37 راجع: 3
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القعاب أم

قطعة املدفونة» «بالعرابة القعاب» «أم كوم يف وجدت التي األواني بني ومن (بالعرابة)
قطع وجود أن يف نزاع وال .(Ibid p. 10 (راجع امللك هذا لقب عليها نقش الفخار من
عىل يدل السالف، النقش فيه وجد الذي املكان بجوار امللك هذا اسم تحمل التي الفخار
املستقبل. يف حفائر عنه تكشف قد الجهة هذه يف ا خاصٍّ دوًرا لعب قد الفرعون هذا أن

الكرنك

اآلن محفوظ وهو البحري، الدير خبيئة يف الربوفري حجر من تمثال الفرعون لهذا ووجد
Legrain. Rec. Trav. XXVII. P. 72; Legrain Cat. Gen t. (راجع املرصي» «باملتحف
«بسوسنس اغتصبه قد كان التمثال هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل .(III, p. 2 et PI. 1
حلقة عىل منقوًشا لقبه نجد الذي الثالث»، «تحتمس من األول» و«شيشنق (؟) الثالث»
الواحدة األرسة نهاية يَُعلِّم بمتن يمدنا التمثال هذا إن «لجران»: ويقول التمثال. حزام
«شيشنق امللك لحكم معارص أنه والواقع والعرشين. الثانية األرسة وبداية والعرشين،
امللك هذا نوحد أن ا جدٍّ الصعب من أنه يف نزاع وال سيخعنو». «حور يدعى وملك األول»
منقوًشا وجدناه الذي اللقب عن يختلف ال لقبه ألن وذلك الثالث»؛ خعنوت «باسب مع
الجزء عىل ينطبق ال لقبه من األول الجزء أن نجد كذلك بل وحسب، العرابة آنية عىل
قبضة الفرعون لهذا وجد وأخريًا الثالث). (بسوسنس خعنوت» «باسب لقب من األول

.(Rec Trav. XXI. p. 10 (راجع العاج من عصا
أرسة من واحد آٍن يف وفرعون أكرب كاهن آخر نجد أنا هنا ذكره4 يطيب ومما
ملوك أول «حريحور» فعل كما طغرائه، يف «آلمون» األكرب الكاهن لقب يضم «تانيس»
يرجع أن ينبغي بالعرابة «بتاح» معبد ونقوش العصا قبضة فنقوش األرسة. هذه
يعقد «بسوسنس» فيها يزال ال كان التي الفرتة وهي الفرعون، هذا عهد ألول تاريخها
القعاب» «أم فخار وعىل الكرنك تمثال عىل أنه نجد حني يف الديني لقبه عىل األهمية بعض
وهذا األوىل. آثاره عهد بعد عهد إىل ترجع اآلثار هذه إن أي الفرعوني، لقبه إال يكتب لم

.L. R. Vol. III, p. 302, Note 2 راجع: 4
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والعرشين الثانية األرسة مؤسس األول» «شيشنق منه نزعه أن يلبث لم امللكي اللقب
«بوبسطة». مقرها كان التي

عهد انتهاء أثر عىل األرسة هذه ملوك أنظار محط بعد تعد لم «تانيس» أن عىل
منهما كل كان اللذين اآلخرين امللكني أن يظهر ما عىل نجد إذ املزهر، «سيآمون» الفرعون
بني تمتد حقرية مملكة يحكمان كانا «سيآمون» خلفا اللذان وهما «بسوسنس» يدعى
عاصمة عن البعد هذا كان ولقد حكم. طول أو فخار بدون ولكن و«العرابة»، «طيبة»
وهي «بوبسطة»، ببلدة أرسة لتأسيس الفرصة حانت أن يف سببًا البني وضعفهما ملكهما
قليًال إال ذلك بعد تلبث ولم الدلتا، يف سلطانها توطيد يف تنجح فجعلها لوبي أصل من

النيل. وادي عىل نفوذها بسطت حتى
كانوا العظام «آمون» كهنة أن من الرغم عىل أنه سبق مما نعلم أننا القول وخالصة
الدلتا، يف والقوة النفوذ أصحاب كانوا «تانيس» وملوك العليا مرص يف السلطان أصحاب
كانوا الذين هم وأنهم كلها، البالد يف الحقيقيني الفراعنة هم كانوا «تانيس» ملوك أن
نفسه األكرب الكاهن وأن أرستهم، أفراد بني من األحيان معظم يف األكرب الكاهن يعينون
أكرب كاهنًا يويل أن بعد ولكن بالوراثة، العرش إليه آل إذا أحيانا كلها البالد يحكم كان
أوًال، «طيبة» يف العظام الكهنة عن سبق فيما نتحدث أن آثرنا وقد مكانه. يف نسله من
الجزء مستهل يف عليهم الكالم وسيكون «تانيس»، ملوك عن بالحديث ذلك نشفع ثم

هللا. شاء إن املؤلف هذا من التايل
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