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العدد السابع

داخل العدد...
كنـــوز الدولــــة الحديـثـة
مواعيد الزيارة� 9 :ص  6.30 -م
مواعيد العمل الر�سمية� 9 :ص  3 -ظهر ًا
هيئة التحرير:
�أ .د .زاهـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوا�س
د .وف ـ ـ ــاء ال�ص ـ ــديق
تحرير و �إعداد:
م�آثر �إبراهيم �أبو عي�ش
م ــنة الـل ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــدري
الإخراج الجرافيكى :مجدى عزالدين
ا�شراف طباعة� :أمــال �صـف ـ ــوت

تليفون25782452 :
فاك�س25796974 :
�إت�صل بنا عبر البريد الإلكتروني:
emcnewsletter@gmail.com

ت�صدر الن�شرة ثالث مرات بال�سنة
جميع المعلومات بالن�شرة �صحيحة
حتى وقت الن�شر

�أ�سعار التذاكر
الأجانب 60 :جـ
الطلبة الأجانب 30 :جـ
الم�صريين و االخوة العرب 4 :جـ
الطلبة الم�صريين و العرب  1 :جـ
ا�سعار تذاكر المومياوات:
الأجانب 100 :جـ
الطلبة الأجانب 60 :جـ
الم�صريين و االخوة العرب10 :جـ
الطلبة الم�صريين و العرب 5 :جـ
هذه الأ�سعار �سارية حتى وقت الن�شر وقابلة للزيادة
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كلمة العدد
�أثبتت الإح�صائيات التى
قامت بها مجلة الفنون
العالمية �أن المعار�ض الم�صرية
ت�أتي على قمة المعار�ض الدولية
ب�شكل عام والمعار�ض الأثرية
ب�شكل خا�ص ،من حيث عدد
الزوار والذى ي�صل فى بع�ض
الأحيان �إلى  8مليون زائر كما
هو الحال فى معر�ضى «توت عنخ
�آمون» بالواليات المتحدة الأمريكية حاليا .يلى المعار�ض الم�صرية
ب�أعداد �أقل بكثير ،المعار�ض الخا�صة بح�ضارات �أخرى مثل معر�ض
ال�صين «الأمبراطور الأول» الذى ي�شتمل على عدد من تماثيل لجنود
وخيول وعربات جميعها من الفخار ،وكذلك معار�ض من المك�سيك وبيرو
والتى من �أهمها «ذهب المايا».
في �إطار هذا النجاح والتفوق الكبير للمعار�ض الم�صرية والذي
ي�ؤكد على �شغف �شعوب العالم بالح�ضارة الم�صرية القديمة لما تمثله

من �سحر و�إعجاز فى الإنجازات العظيمة ل�شعب م�صر منذ فجر التاريخ
و�إرجاع الف�ضل للم�صريين القدماء فى بدايات العلوم المختلفة مثل
الطب والفلك والهند�سة والعمارة وتفوقهم المذهل فى فن التحنيط
والنحت والنقو�ش ذات الألوان المبهرة ت�ست�ضيف دولة ال�صين جانبا من
مقتنيات المتحف الم�صري �ضمن فعاليات معر�ض �شنغهاي في الفترة
من �أول مايو وحتى � ٣١أكتوبر ٢٠١٠م .والمعر�ض الآخر المزمع �إقامته
في فيالدلفيا ،معهد فرانكلين ،في الفترة من ٥يونيو وحتى يناير ٢٠١١م
�سيطوف خاللها �أربعة مدن ب�أمريكا ال�شمالية والذي من المتوقع له �أن
يجذب �أعدادا كبيرة لم�شاهدة الملكة كليوباترا �آخر ملكات م�صر.
�إن ال�شعور بالفخر واالعتزاز ب�إنتمائنا لح�ضارة تعد �أم الح�ضارات
الب�شرية يزداد كل يوم بقراءتنا الدائمة لنجاح معار�ضنا بالخارج
بالإ�ضافة �إلى ر�ؤية الأعداد الغفيرة التى تزور المتحف الم�صرى يومي ًا
من مختلف دول العالم التي تبدى �إنبهار ًا عظيم ًا بما يحتويه متحفن ًا
العظيم.
د .وفاء ال�صديق
مدير عام المتحف الم�صري

�شخ�صية العدد
فرديناند أوجست مارييت باشا
١٨٨١ -١٨٢١م
الأثري الفرن�سي الجن�سية م�ؤ�س�س هيئة الآثار الم�صرية ،حاليا المجل�س
الأعلى للآثار.
كان مولعا بالآثار الم�صرية بعد �إطالعه على المخطوطات القديمة ،وكانت
رحلته الأولى لم�صر في عام ١٨٥٠ -١٨٤٩م بهدف البحث عن المخطوطات
القبطية والعربية لتكوين المجموعات الخا�صة بمتحف اللوفر .و�أثناء �إقامته في
م�صر تمكن من اكت�شاف ال�سرابيوم ب�سقارة الذي يعتبر �أول اكت�شافاته العديدة
التي توالت بعد ذلك .عاد �إلى م�صر تحت �إلحاح الخديوي �إ�سماعيل و�شرع في بناء
متحفا للآثار الم�صرية بالقاهرة.
في عام ١٨٥٨م �أ�س�س م�صلحة الآثار الم�صرية ،و�أ�صبح هو �أول من �أن�ش�أ متحفا
للآثار في ال�شرق الأو�سط بهدف الحماية للآثار من التلف .افتتح متحفه الأول في
منطقة بوالق بالقاهرة عام ١٨٦٣م ،متزامنا هذا الحدث مع رائعة فيردي " �أوبرا
عايدة".
من �أهم اكت�شافاته تل اليهودية في الدلتا ،معبد الكرنك ،الدير البحري،
تاني�س ،تل ب�سطا ،ثم كانت �أعظم ما عثر عليه دفنة الملكة �إيع -حتب ومجوهراتها
الثمينة.
وفاء حبيب
�أمين �أول بالمتحف الم�صري.

تمثال مارييت باشا بحديقة المتحف المصري (تصوير منة هللا الدري).

�أنظر �صفحة  7لمقالة عن الن�ص التذكاري لمارييت با�شا.
صور الغالف

 -قناع لممومياء سيدة من القرنة باألقصر ترجع إلى العصر الصاوي ،حوالي  ٥٢٥ -٦٨٨ق.م (تصوير سامح عبد المحسن).

المع ــار�ض
معرض إيبوليتو روزيلليني
*

جان لوكا ميان�سي

السفير اإليطالي بمصر السيد كالوديو باسيفيكو خالل
إفتتاح المعرض ويصاحبة د .زاهي حواس ود .مارلينا
بترو (تصوير سامح عبد المحسن).

عمل البعثة والر�سامين الم�صاحبين لها .و�أخيرا
كان التركيز على النتائج العلمية للبعثة بناء على
المادة الغنية التي ا�ستطاع جمعها من م�صر
و�أوردها في كتابه الذي �ألفه من ت�سعة �أجزاء
�إلى جانب قامو�س اللغة الهيروغليفية الذي لم
يتمكن من �إتمامه قبل وفاته� ،إال �أنه كان قد
اعتنى بترتيب الكلمات الهيروغليفية به ترتيبا
�صوتيا .وبهذه المنا�سبة فقد �صدر كتالوج �ضخم
ملون ي�ضم جانبا من �أعماله وعنوانه يحمل نف�س
عنوان المعر�ض "ايبوليتو روزيلليني".
* جان لوكا ميان�سي طالب بجامعة بيزا و�أحد منظمي
العر�ض.

منظور عام للمعرض بقاعة  44بالمتحف( .تصوير سامح عبد المحسن).
العالمة المائية عبارة عن رسم بريسة اليساندرو ريتشي ويظهر منظر لحديقة من
المقبرة رقم  96بطيبة( .تصوير سامح عبد المحسن).

أحد خزانات العرض بها مجموعة من الرسومات المائية من نتاج أعمال البعة الفرنسية
اإليطالية توضح رسم لقطة بريشة جيسبي أنجليلي وهي من مقبرة خنومحتب الثالث
ببني حسن بالمنيا ،منظر لصيد الطيور من نفس المقبرة ،ورسم لطيور من مقبرة رقم
 78بطيبة وهي أيضاً بريشة جيسبي أنجليلي( .تصوير سامح عبد المحسن).
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للمرة الأولى يعر�ض خارج �إيطاليا اللوحات
الت�صويرية والمخطوطات الخا�صة بالعالم
الأثري “�إيبوليتو روزيلليني” وفريقه ،والتي
كانت �ضمن �أعمال البعثة الفرن�سية الإيطالية
التي عملت بم�صر عام ١٨٢٩ -١٨٢٨م،
برئا�سة جون فرن�سوا �شامبليون وروزيلليني.
وقد افتتح المعر�ض �أ.د .زاهي حوا�س الأمين
العام للمجل�س الأعلى للآثار و�سعادة ال�سفير
الإيطالي بم�صر ال�سيد كالوديو با�سيفيكو
ولفيف من كبار ال�شخ�صيات وعلى ر�أ�سهم
ال�سيدة الدكتورة وفاء ال�صديق مدير عام
المتحف الم�صري ود .مارلينا بترو الم�شرف
العام على المعر�ض الذي هو ثمرة من ثمرات
التعاون بين المتحف الم�صري وجامعة بيزا
الإيطالية ،وذلك في  ٢٧يناير ٢٠١٠م على �أن
ي�ستمر حتى يوم  ٢٣فبراير من نف�س العام.
ففي رحاب المتحف الم�صري بالقاعة
� ٤٤أر�ضي تم عر�ض  ٧٢مخطوط من �أر�شيف
روزيللني بمكتبة جامعة بيزا؛ ت�ضمنت مجموعة
من اللوحات الت�صويرية بالألوان المائية
وبالقلم الر�صا�ص .تلك التي ا�ستخدمت �ضمن
كتاب "�آثار م�صر والنوبة" لروزيللني ،الذي
ن�شر بين عامي ١٨٤٤ -١٨٣٢م .والجدير
بالذكر �أن جامعة بيزا هي الوحيدة التي
تمتلك المجموعة ال�شبه كاملة للبعثة الفرن�سية
الإيطالية .وتمثل هذه اللوحات جانبا من �أجمل
المناظر بالمقابر والمعابد الم�صرية القديمة.

هذا �إلي جانب عدد من
الخطابات والمالحظات
والتعليقات لروزيلليني نف�سه
وبخط يده .وي�ضم المعر�ض
�أي�ضا مجموعة �أوراق لم
تن�شر من قبل لمقبرة
الفرعون �سيتي الأول ت�شمل تخطيط المقبرة
وقطاع منها ،وكذلك مناظر من مقبرة �إمري
بالجيزة .بينما مخطوطاته الخا�صة بوادي
الملوك �أ�ضافت بعدا جديدا للمعر�ض.
وقد ركز المعر�ض على اظهار النتائج العلمية
للبعثة الفرن�سية الإيطالية  ،ففي المقام الأول
�ألقي ال�ضوء على بداياتها وال�شخ�صيات الرئي�سية
في البعثة مثل روزيلليني الذي كان وقتئذ �أ�ستاذا
للغات القديمة وتاريخ ال�شرق الأو�سط بجامعة
بيزا ،ثم لقائه مع �شامبوليون،الذي تمكن من فك
رموز اللغة الهيروغليفية ،والحلم الم�شترك بينهما
القيام برحلة ا�ستك�شافية �إلى م�صر .ومن جهة
�أخرى فقد ركز المعر�ض على خطوات البعثة على
طول وادي النيل ،وقد عر�ضت اللوحات بناء على
مو�ضوعاتها ولي�س مواقعها الأ�صلية ،وهو النظام
الذي اتبعه روزيلليني
نف�سه في كتابه عن
�آثار م�صر والنوبة.
والق�سم الثالث من
المعر�ض كان التركيز
فيه على طرق و�أ�ساليب
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�أخبار المتحف
أخبار المتحف
نظم قطاع المتاحف وم�ؤ�س�سة لفنتاين الدولية الدورة التدريبيةلأمناء المتاحف والمرممين ،حول حفظ وترميم و�صيانة المقتنيات
التراثية الثقافية ،في الفترة من  ٢٠/٤حتى ٨/٥/٢٠١٠م ،تحت
�إ�شراف الأمين العام للمجل�س الأعلى للآثار ودار الكتب والوثائق
القومية .وقد ح�ضر فعالياتها من المتحف الم�صري ال�سيد محمود
الحلوجي ،وال�سيدات هالة المهدي ،و�سها محمود ،ونهلة نبيل،
وم�آثر �أبوعي�ش ،ومجموعة �أخرى من ق�سم الترميم بالمتحف
الم�صري.
�أقيم بالقاعة  ٤٤بالطابق الأر�ضي ،معر�ض " كنوز م�سروقة ،ا�ستعادةتراث م�صر" في الفترة من � ٣٠-٧أبريل ،حيث تم عر�ض حوالي
�إحدى ع�شرة قطعة �أثرية تم ا�ستردادها بالفعل .ينطوي المعر�ض
على عدة محاور� :سلوك طيب� -إعادة الآثار تطوعا ،العون ي�أتي
دائما من الأ�صدقاء حول ق�ضيتي �شولت�س و�أواني المعادي وا�ستعادة
عين تمثال و�أواني على هيئة بطة لأمنحتب الثالث ،ثم المحور
الثالث حول ال�سلوك الغير طيب كق�ضية :كا نفر نفر ،والمهربون
ق�ضية تابوت ميامي .و�أخيرا محور مكافحة �سرقة الآثار في المواقع
النائية مقبرة حتب كا ،وفي المخازن كمخزن �سقارة ومخزن معبد
منتو.

نشرت عدة قطع أثرية من الماحف
المصري بالمقاالت والكتب التالية:
Baligh, Randa. Three Middle Kingdom Stelae from the
Egyptian Museum in Cairo.” JARCE 44 (2008): 169.
Lodomez, Guy. Un buste anonyme saïte retrouve son
propriétaire”, in: W. Claes - H. De Meulenaere - St.
Hendrickx (ed.), Elkab and Beyond. Studies in Honour of
Luc Limme (OLA 191), Leuven, 2009, p. 427-438.
Manuelian, Peter Der. Mastabas of Nucleus Cemetery 2100.
Part 1: Major Mastabas G 2100–2220.
Giza Mastabas Series volume 8. Boston: Museum of Fine
Arts, 2009.
Metawi, Rasha. “The Stela of the Chief Interior-Overseer to
the Treasurer Irw-nfr (Cairo
Museum CG 20563).” JARCE 44 (2008): 141
Miniaci, Gianluca and Stephen Quirke. “Reconceiving
the tomb in the Late Middle Kingdom. The burial of the
accountant of the main enclosure Neferhotep at Dra Abu
el-Naga.” BIFAO 109 (2003): 339-384.
Veldmeijer, Andre J. Tutankhamun’s Footwear. Studies of
Ancient Egyptian Footwear. With contributions by A.J.
Clapham, E. Endenburg, A. Gräzer, F. Hagen, J.A. Harrell,
M.H. Kriek, P.T. Nicholson, J.M. Ogden and G. VogelsangEastwood. Norg, DrukWare, 2010.

مومياء للمدعو «جد حر»

الع�صر المت�أخر ،حوالي  343-522ق.م .من �أخميم �سجل عام 26030
عثر على هذه المومياء داخل تابوت �شخ�ص
يدعى "جد حر" مقطوعة الر�أ�س وربما حدث
ذلك �أثناء محاولة الل�صو�ص في الع�صور
القديمة �سرقة القناع الذي يغطي الر�أ�س و�سرقة
الحلي المو�ضوعة مع المومياء ونتج عن هذه
ال�سرقة انف�صال للر�أ�س وتمزق اللفائف الكتانية
في بع�ض الأجزاء مما �أدى بدوره �إلى تحلل بع�ض تقوى �سيد �سليمان – �أمين �أول بالمتحف الم�صري
خلود �أحمد عبداهلل – �أمينة بالمتحف الم�صري
�أجزاء المومياء.

والمومياء الآن محفوظة بالطابق العلوي
بالمتحف داخل بالونة خالية من الأك�سجين لوقف
الن�شاط البكتيري .وتم �إجراء عمليات الحفظ لها
بمعمل ترميم المتحف الم�صري .و�سوف نن�شر
العمل كام ًال في ن�شرتنا الحق ًا.

تظهر مومياء "جد حر" مقطوعة الرأس
(تصوير محمد طه  /قسم الترميم).
مومياء "جد حر" داخل الفقاعة الخالية من
األكسجين (تصوير قسم الترميم).

شكــــــر :د� .أندو بيدنار�سكي �أ /ابية ال�شامي �أ� /أ�سماء ح�سن �أ /ايلكا كلوز د .خو�سيه الونزو جار�سيا

اق�سام المتحف
القسم الرابع
وكنوز الدولة الحديثة
ير�أ�س الق�سم الأ�ستاذ �إبراهيم عبد الجواد يعاونه مجموعة من الأمناء
وهم :الأ�ستاذ �سيد عامر كبير �أمناء ،وال�سيدة �سها محمود وال�سيدة �إينا�س عبد
الحميد ،ومجموعة من الأمناء الم�ساعدين وهم الزهراء �سيف
الدين ومحمد ح�سين ونا�صر �سالمة.

طبق من الفخار عليه
نقش هيراطيقي .سجل
عام  ،26386كتالوج
عام ( .25375تصوير
سامح عبد المحسن).

تمثال غير مكتمل للملكة
نفرتيتي يظهر المراحل
المختلفة للنحت بمصر
القديمة( .تصوير هانز
أوللرمان).

وي�ضم الق�سم �أي�ضا لوحة الفرعون تحتم�س الثالث (مو�ضوع هذا العدد) .ومن �أبرز
مقتنيات هذا الق�سم ما يرجع ت�أريخه لع�صر العمارنة الذي �شهد تغيرا وا�ضحا في
النواحي الدينية وال�سيا�سية والفنية .فهناك ر�أ�س الملكة نفرتيتي الغير مكتملة
وهي من الجرانيت وهناك حوالي �أربعمائة قطعة من نف�س الع�صر يعر�ض
معظمها بالقاعة رقم (� )٣أر�ضي.
ومن �أثمن ما يحتويه الق�سم الرابع ما عثر عليه بمقبرة يويا وتويا بتاني�س
وهما والدي الملكة تي زوج���ة الفرعون �أمنحتب الثالث ( ١٣٥٢ -١٣٩٠ق.م)
وق���د احت���وت مقبرتهما الت���ي عثر عليها ب���واد الملوك علي العدي���د من الكنوز
الذهبي���ة ،والجدي���ر
بالذك���ر غ���ن بالرغم من
انه���م لي�س���وا م���ن العائلة
الملكي���ة �إال انه���م دفن���وا
ب���وادي المل���وك ب�سب���ب
ابنته���م الملك���ة .ه���ذا �إل���ى
جان���ب العدي���د م���ن القطع
الأثري���ة التي ترج���ع لع�صور
مختلف���ة مث���ل ذل���ك الطبق
م���ن الفخ���ار وال���ذي �أعي���د
ا�ستخدام���ه للكتاب���ة علي���ه
بالخ���ط الهيراطيق���ي حيث يق���وم المدع���و �إنتف
بتقدي���م ن�صيحة ل�شخ����ص �آخر قائال له �أن يعتن���ي ب�إمر�أته ،و�أن يختار خدمه جي���دا ،وي�أتي من �سقارة
ويعود �إلى الأ�سرة الحادية ع�شرة في الدولة الو�سطى.
يحتوي كذلك الق�سم الرابع على عدد كبير من الأثاث الجنائزي مت�ضمنا �أثاث مقبرتين بالأق�صر
للمدعو ماحربري والمدعو �سنجم.

قناع من الكرتوناج
ومذهب يعرض قاعة
رقم  22علوي،
ومسجل تحت رقم مؤقت
( .26.3.25.5تصوير
سامح عبد المحسن).
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تحتوي قاعة رقم 22
علوي على العديد من
األثاث الجنازي ،وتوضح
الصورة منظر عام
للقاعة( .تصوير منة هللا
الدري).

يحتوي الق�سم على حوالي خم�سة ع�شرة �ألف
قطعة م�سجلة يرجع معظمها �إلى ع�صر الدولة
الحديثة والذي يعتبر الع�صر الذهبي للفن
الم�صري القديم .والجدير بالذكر �أنه حوالي
الثلث فقط من هذا العدد هو المعرو�ض
بقاعات المتحف ،في�ضم العديد من التماثيل الحجرية كتمثال الأميرة
نفرو رع ابنة الملكة حت�شب�سوت مع معلمها �سننموت الذي كان م�ست�شارا
للملكة والمهند�س المعماري الم�سئول عن ان�شاءاتها وقد عثر عليه في
خبيئة الكرنك معرو�ضا في قاعة رقم  ،١٢ومن هناك �أي�ضا نجد نق�شا ي�صور
البعثة التي �أر�سلتها الملكة حت�شب�سوت �إلى بالد بونت لجلب �سلع ثمينة.
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اق�سام المتحف
جنود مجهولة:
ما وراء حديقة المتحف المصري
وجدت نف�سي مهتم ًا بالكتابة عن الجنود المجهولين داخل المتحف
الم�صري ،فمن خالل التفاعل اليومي معهم وجدتهم ي�ستحقون �إلقاء
ال�ضوء علي ما ي�ؤدونه من عمل يبذلون فيه جهدا كبيرا ي�ستحق منا
التقدير والإحترام .من ه�ؤالء؛ االدارة الزراعية بالمتحف الم�صري
الم�سئولة عن حديقة المتحف والتي تت�ألف من مجموعة المهند�سين
الزراعيين والعمال مثبتين وغير مثبتين ي�صل عددهم �إلى اثنين
وع�شرون موظفا باالدارة ،جميعهم يعمل بجدية وتفاني وال يبخلون
بالجهد لكي تظهر حديقة المتحف الم�صري بال�شكل الالئق بمكانة
المتحف والذي هي عليه الآن من تن�سيق ورعاية .و�أ�ضاف المهند�س
عادل لطفي مدير الإدارة الزراعية �أن حديقة المتحف الم�صري تمتد
في حوالي الفان و�ستمائة متر م�سطحات خ�ضراء ومجموعات متنوعة
من النباتات والأ�شجار ،يرجع �أقدمها �إلى �أكثر من مائة عام .وا�ستطرد
�سيادته ذاكرا �أن نباتات الحديقة تنق�سم �إلى عدة �أنواع ما بين �أزهار
و�أ�سوار نباتية و�أ�شجار زينة ونخيل ،فلدينا �أربعة �أنواع من النخيل وهم
الملوكي والبلدي وكوك�س وب�شتاردا .لدينا كذلك �أحوا�ض للزهور،
وثالثة �أنواع من �أ�شجار الزينة وهم بوات�سيانا وكا�سيانودوزا وكوريزيا.
وب�س�ؤال المهند�س عن البركة التي بمدخل حديقة المتحف ،ذكر
�سيادته ب�أنها لزراعة زهرة اللوت�س ونبات البردي ،وهو نبات �ضخم ينمو
حتى ي�صل ارتفاعه �إلى �٤أمتار �إفريقي الأ�صل ينمو �أي�ضا في و�سط �آ�سيا
وجنوب �أوروبا .وقد ذاعت �شهرته في م�صر القديمة فكان رمزا لم�صر
العليا ،وكانت �أهم ا�ستخداماته عند الم�صري القديم هي �صناعة الورق
والمراكب ،وكانوا ي�أكلون ال�سيقان اليافعة ،وا�ستخدموه كذلك في عالج
الجروح .ويزرع نبات البردي الآن حول القرية الفرعونية وفي حديقة
المتحف الزراعي بالدقي وحديقة المتحف الم�صري� .أما زهرة اللوت�س
فهي نبات مائي يرتفع في الأحوا�ض حتى � ٣٠سم عن �سطح الماء .وكان
رمز ًا لم�صر العليا ،كما ا�ستخدمه الم�صري القديم لإ�ستخراج الزيوت،
وقد �أ�صبح نادرا جدا في م�صر وال يوجد �إال في حديقة المتحف
الزراعي وحديقة المتحف الم�صري والقرية الفرعونية .وقد ذكر
�سيادته �أن رعاية النبات بالبركة تتم من خالل عمال الزراعة بالمتحف
من تنظيف و�إزالة الآفات داخل الحو�ض والبركة ،ويتم �صرف المياه
و�ضخ مياه جديدة يوميا.
يوجد كذلك ثالث �أ�شجار من نوع البر�ساء ،وهذا النوع
ظهر على جدران المعابد مما ي�ؤكد زراعته عند قدماء الم�صريين.
والبر�ساء هي �شجرة �ضخمة يبلغ ارتفاعها ثالثون مترا .وقد عرفها
وقدرها الم�صري القديم وعثر على بذورها و�أوراقها في العديد من
المقابر .وترجع �أهميتها في م�صر القديمة لظهورها على جدران
المعابد حيث كتبت الإلهة �سي�شات �أ�سماء الفراعنة على تلك ال�شجرة
التي يمكن و�صفها ب�شجرة العائلة التي �ضمت �أ�سماء الملوك كلهم.
و�شجرة البر�ساء محط �أنظار الباحثين وخبراء الزراعة لما لها من
تاريخ عريق ،وت�أتي بع�ض الجهات العلمية للدرا�سة وعمل �أبحاث على
�أوراق هذه ال�شجرة وخا�صة طلبة كليات الطب وال�صيدلة.
خالد �إبراهيم
موظف ب�شباك التذاكر

أعضاء القسم الـزراعي :م /عادل لطفي ،م /محمد عبد الكريم ،م /حسام الدين مصطفى،
محمد رمضان ،أبو العال صالح ،عبد الناصر السيد ،عبد الستار عبد العاطي ،خالد
إبراهيم ،رجب كمال ،ظريف السيد ،علي محمد علي ،شعبان رمضان ،طارق أحمد
مصطفى .باإلضافة إلى رمضان عبد العزيز ومحمد محي الدين وهم غير مصورون
(تصوير منة هللا الدري).

اللجنة
جاء ذكر اللجان في الأعداد ال�سابقة للن�شرة الإخبارية للمتحف
الم�صري ،ولكن لم نو�ضح ما هي بالتحديد ،خا�ص ًة للقراء من خارج
المجل�س الأعلى للآثار .فاللجنة هي اجتماع لمجموعة من الم�سئولين كل
يعمل في تخ�ص�صه ب�ش�أن مو�ضوع معين .فمن المعروف �أن جميع الآثار
بالمتحف الم�صري موزعة كعهد �شخ�صية علي �أمناء المتحف؛ ففي حالة
فتح �إحدي خزانات العر�ض �سواء كان للبحث �أو لأعمال ال�صيانة والتنظيف،
ف�إن اللجنة يجب �أن ت�شكل من الأمناء �أ�صحاب العهدة والأمناء الم�ساعدين
و�شرطة المتحف والعمال ،وفي حالة ما �إذا كان �سيتم نقل �أثر �أو تغيير
مكانه بالمتحف فيتحتم تواجد �أحد �أع�ضاء مكتب الت�سجيل والتوثيق
بالمتحف .الجدير بالذكر �أن تلك اللجان ت�ستحوذ على القدر الأكبر من
العمل اليومي بالمتحف الم�صري .عد�سة الن�شرة الإخبارية �صاحبت �إحدي
اللجان �أثناء انعقادها مع
رئي�س الق�سم الرابع ال�سيد
�إبراهيم عبد الجواد
والأمين الم�ساعد ال�سيد
نا�صر �سالمة لر�صد عمل
اللجنة لغر�ض الترتيب
والتنظيف.
السيد/إبراهيم عبد الجواد
أثناء عملية التنظيف.
(تصوير منة هللا الدري)

السيد /ناصر سالمة يدون
بالسجل( .تصوير منة هللا
الدري)

مقالة العدد
النصب التذكاري لألثري

مارييت باشا

صورة توضح النصب بعد افتتاحة وقبل
وضع التماثيل النصفية .الساللم الظاهرة
معاد استخدامها من قصر إسماعيل باشا
بالجيزة.
(الصورة مهداة من ماكس كاركيجي
صاحب موقع www.egyptedantan.com
و )www.kanetayam.com
مزيد من المعلومات حول الموضوع
توجد في:

Ceremonie d’inauguration du
monument eleve par les soins
du gouvernent a Mariette Pasha.
Cairo/IFAO.1904.
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هنا في �أق�صى الجانب الغربي لحديقة المتحف الم�صري ،يقبع تابوتا
�ضخما داخل مق�صورة هائلة ت�ضم تمثاال بالحجم الطبيعي في الو�سط،
ويحوطه من الجانبين  ٢٦تمثاال ن�صفيا .يحمل هذا التابوت رفات مارييت
با�شا "الأب الروحي" للمتحف الم�صري ،والذي من �أجله �أقيم هذا الن�صب
التذكاري .والتماثيل الن�صفية تخلد مجموعة من �أبرز علماء الآثار لأجيال
متعاقبة �سبقت.
وكان مارييت با�شا قد كرم بعد وفاته عام ١٨٨١م بدفنه في مقبرة
بحديقة متحف بوالق .وفي عام ١٨٩٠م ،زادت المجموعات الأثرية و�ضاق
بها المكان هناك والذي �أ�صبحت م�ساحته محدودة ،و�أم�سي من المحتم
لقطة تفصيلية توضح النص التذكاري المكرس لمارييت (تصوير منة هللا الدري)
�أيجاد موقعا جديدا �أكثر ات�ساعا� .أختير موقع �آخر للمتحف الجديد في
مبنى ملحق بق�صر �إ�سماعيل با�شا بالجيزة ،وكذلك انتقلت مقبرة مارييت لي�أخذ الإ�سكت�شات الالزمة لإنجاز عمله معتمدا على اللوحات ال�شخ�صية
(البورتريهات) الخا�صة بمارييت والمعرو�ضة بمتحفه هناك.
�إلى الجيزة �أي�ض ًا.
ظهر مارييت مرتديا الردنغوت (ال�سترة الطويلة
في عام ١٨٩٤م ،و�أثناء التح�ضير والتخطيط لنقل
كان
الر�سمية) والطربو�ش ،وذراعاه متربعان عند ال�صدر،
متحف الجيزة لبناء �أكثر �إت�ساعا من �سابقيه على �أن
مارييت با�شا
قاب�ضا بيده اليمنى على مر�سوم عليه الر�سم
ي�شيد خ�صي�صا لهذا الغر�ض المتحفي؛ تم اختيار
قد كرم بعد وفاته
التخطيطي لمتحف حديقة بوالق ،بوقفة مهيبة بينما
هذا الموقع الحالي بميدان التحرير والذي كان
عام ١٨٨١م بدفنه في
وجهه ملتفتا تجاه واجهة المتحف ،وك�أنه ي�شهد على
يطلق عليه �آنذاك ميدان الإ�سماعيلية ن�سبة للخديوي
مقبرة بحديقة
عمله متمتعا بر�ؤية الآثار الأثيرة لديه.
�إ�سماعيل ،فكر ال�سيد "�شيلي بك" ،مدير المطبعة
متحف بوالق.
بد�أ تنفيذ الت�صميم في نوفمبر ١٩٠٣م  ،وفي �شهر
الحكومية في بوالق ،في �أن يتم نقل رفات مارييت
فبراير ١٩٠٤م و�صل التمثال من فرن�سا ،وفي ال�سابع ع�شر
للمتحف الجديد مع بناء ن�صب تذكاري لتخليد �أعمال
من مار�س عام ١٩٠٤م تم ت�أبين مارييت با�شا في احتفال
و�إنجازات وذكرى مارييت.
ر�سمي مهيب ح�ضره لفيف من كبار رجال الدولة ومن زمالء و�أ�صدقاء
�آنذاك ،حتى عام ١٩٠٠م لم تكن االدارة العامة للآثار تتبع
وزارة الأ�شغال العامة بحيث يتم تخ�صي�ص الدعم المادي الالزم لبناء مارييت الذين قاموا برثاء ذلك الأثري الراحل وفا ًء وعرفان ًاُ .قدمت الكلمات
هذا الن�صب التذكاري ولعمل التمثال الخا�ص المزمع �إقامته .وفي عام باللغة الفرن�سية ،تكريما له ،و �سرد �أعماله و�إنجازاته ودوره الفعال في حماية
١٩٠٢م �أخذ النحات الفرن�سي ال�شهير "داني بي�ش" �إ�شارة البدء في �آثار م�صر ،وعالقته الوطيدة بم�شروع �إن�شاء متحف الآثار الم�صرية.
منة اهلل الدري
عمل التمثال حيث �سافر �إلى مدينة بولونيا بفرن�سا م�سقط ر�أ�س مارييت
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مو�ضوع العدد
لوحة
تحتمس الثالث

د .جاري �شو

*
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يزخر المتحف الم�صري بالعديد من الروائع
بحاجة �إلى �إلقاء ال�ضوء عليها ،منها هذه اللوحة
من الجرانيت الأ�سود للفرعون تحتم�س الثالث
بالقاعة رقم � ١٢أر�ضي وهي �ضمن مجموعات
�أخرى من روائع فن الأ�سرة الثامنة ع�شرة؛ حيث
تعر�ض تماثيل للفرعون تحتم�س الثالث و�أمنحتب
الثاني وكذلك المهند�سين والمعماريين
�سننموت و�أمنحتب ابن هابو .وكان قد عثر على
هذه اللوحة بمعبد �آمون بالكرنك مك�سورة �إلى
جز�أين ،طولها الأ�صلي � ١٧٠سم  ،وهذه اللوحة
م�سجلة تحت رقم �سجل عام  3425وكتالوج عام
.34010
تحتوي اللوحة على ن�ص هام يظهر العالقة
الحميمة بين الملك والإله ،فتبد�أ اللوحة من
�أعلى بالمنظر الرئي�سي الذي ي�صور الفرعون
واقفا يقدم القرابين للإله �آمون وتظهر خلفه
�إلهة.
ويعلو هذا المنظر قر�ص ال�شم�س المجنح،
ثم الن�ص الذي هو عبارة عن حديث لآمون وهو
يرحب بالفرعون داخل مق�صورته بالكرنك،
ملقبا تحتم�س الفرعون بلقب "ابنه المنتقم له"
وهو يحت�ضنه قائال له� :أنه هو �آمون الذي �سوف
يعطيه الن�صر على كل البالد و�أنه هو ال�سبب في
كل انت�صارات الفرعون تحتم�س الثالث ال�سابقة.
وي�ضيف الن�ص المكتوب على ل�سان الإله �آمون
ب�أنه قيد النوبيين و�أهل ال�شمال حتى يتمكن
تحتم�س الثالث من هزيمتهم ،وهو �أي�ضا الذي
جعل كل الأعداء تحت �أقدام الفرعون حتى
يتمكن من ده�سهم ،هذه الهيمنة الإالهية �سببت
مجىء كل الأجانب للفرعون وهم يحملون الهدايا
على ظهورهم .ثم يعبر الإله �آمون عن �سعادته
بانت�صارات الفرعون الحربية ،م�ستخدما عدة
جمل منظومة �شعرا بها �سجع ،ولهذا �سميت هذه
اللوحة با�سم "لوحة ال�شعر" ،وفي كل جملة يذكر
فيها �آمون للفرعون �أنه هو الذي �أعطى له القوة
والهيمنة على بالد العالم المختلفة ،و بكل جملة
ي�صف الفرعون ب�صفة تتفق مع �أهل تلك البلدة،
فعلى �سبيل المثال منطقة جاهي وهي في لبنان
الحالية ،يرى �أهلها الفرعون ك�ضوء �ساطع مثل

اللوحة وقت تسجيلها بالمتحف ،مأخوذة عن السجل
العام للمتحف المصري.

�شعاع ال�شم�س� ،أما �أهل البالد ال�شرقية فيرونه
كنجم �ساطع ير�سل اللهيب كالنيران ،بينما
�أهل ال�شمال يرون الفرعون ك�أن له �أجنحة ن�سر
في�ستطيع الح�صول على كل ما يريد� .أما البدو
فيذكر �آمون �أنهم �سوف يرون الفرعون تحتم�س
الثالث على هيئة حيوان ابن �آوى لأنه يت�صف
بال�سرعة الفائقة.
كل هذا للفرعون مقدما من الإله �آمون مقابل
خدمة الفرعون للإله ،بت�شييد البوابات ال�ضخمة
الجديدة للمعبد تكريما لآمون .ومن هذا يت�ضح

Photograph taken from the Catalogue
Générale of the Egyptian Museum showing
the showing the poetical stela.

�أن العالقة بين الملك والإله في الدولة الحديثة
كانت على �أ�سا�س التبادل ،و�أن ي�ؤدي كل منهما
دوره لتمجيد وارتقاء �ش�أن م�صر.
ومن هنا ت�أتي �أهمية هذه اللوحة ال�شعرية
من جهة �أنها نموذج وا�ضح للفكر الم�صري
القديم ،ومن جهة �أخرى تظهر العالقة الخا�صة
بين الملك والإله.
* د.جاري �شو حا�صل على الدكتوراة من جامعة �أوك�سفورد
بانجلترا ،في قوة الحكم خالل ع�صر الأ�سرة الثامنة ع�شرة.
ويعمل بالتدري�س في الجامعة الأميريكية بالقاهرة.
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The Poetical Stele
of Tuthmosis III

T

he Egyptian Museum contains many
wonders, so many in fact that most
are passed un-noticed by the thousands of
visitors that enter each day. Some of the
most important objects in the Museum
are unobtrusive, silently waiting to be
rediscovered.
Take for example the Poetical Stele of
Tuthmosis III; originally from the Temple
of Amun at Karnak, it is now in Room
12 of the Museum’s ground floor among
other objects from the 18th Dynasty.
Although not as immediately impressive
as the nearby statues of Tuthmosis III,
Amenhotep II, and Senenmut, it bears
an inscription that highlights the close
personal relationship between king and
god. The scene at the top of the stele, in
the lunette, emphasises this message for
those unable to read the content; beneath
the winged sun-disc there are two images
of the king accompanied by a goddess,
both offering to the god Amun.
The inscription below is presented as
a speech of Amun, who welcomes the
king into his sanctuary at Karnak, calling
Tuthmosis “his son, his avenger,” and
embracing him. Amun states that he will
give Tuthmosis victory over all lands and,
in fact, has already made his previous
victories possible. He tied up the Nubians
and northerners for the king to defeat, and
caused them to fall beneath his feet to be

Map of the
Museum showing
the location of
the stela.

trampled. Due to his divine action, Amun
continues, all foreigners will come to the
king bringing tribute on their backs.
Amun then relates his happiness
at Tuthmosis’ military victories, before
making a series of poetical statements,
each following the same general structure.
With each line Amun gives Tuthmosis
dominance over a different part of the
world, and causes the people of each
area to witness him as a particular
phenomenon or creature, each vividly
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described. Thus, the people of Djahy (in
modern Lebanon) see the king as radiant
light shining down upon them as the sun’s
rays; while those in the Eastern Land and
in God’s Land see the king as a shooting
star that scatters its flame as fire. Those at
the limits of the north were to see the king
as falcon-winged, as one who could seize
what he sees as he desires, while those
who lived in the borderlands, and the
Bedouin, would see the king as an Upper
Egyptian jackal – a possessor of speed.
Amun performs these wonders for
Tuthmosis because he, in return, does
all that the god desires; the text relates
how Tuthmosis had performed work
within the temple at Karnak, including
building large new pylons in honour of
his god. It thus highlights the nature of the
king’s relationship to Amun in the New
Kingdom: it is reciprocal. Both act for one
another for the greater glory and benefit of
Egypt. This stele is a powerful and poetic
insight into the nature of New Kingdom
thought, and illustrates a very personal
moment between the king and his god.
By Garry Shaw

The poetical stela as it is displayed today in the Museum. It is registered as JE 3425 and
CG 34010 (photo by M. El Dorry).
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