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املــتحف الـم�صرى

�شيء من التاريخ
مل يكن بناء املتحف امل�صرى وليد ال�صدفة� ،إمنا مر بناءه بتاريخ طويل .كانت
البداي���ة فى عهد حمم���د على با�شا ،عندما �أمر ب�إن�شاء متحف الأزباكية عام
 1835حت���ت �إ�شراف رفاعة الطهطاوى وال���ذى مت نقله فيما بعد �إىل القلعة

ع���ام  ، 1850ثم �إىل متحف بوالق ال���ذى �أن�شىء فى عهد �سعيد با�شا ،ولكنه
كان �ضيقاً ووقعت خمازنه فري�سة ملياه في�ضان النيل �أكرث من مرة .وفى عام

 1890مت نق���ل جمموع���ات الآثار ب�صفة م�ؤقتة �إىل �سراى �إ�سماعيل با�شا فى
اجليزة حتى الإنتهاء من بناء املتحف اجلديد الذى �أفتتح عام  1902وكان قد

و�ضع تخطيطه و�أ�شرف على بناءه املعمارى الفرن�سى «مار�سيل دورنيو».

ويقع املتحف احلاىل فى و�سط القاهرة ويحوى بني �أروقته املتعدده وخمازنه

�أك�ث�ر م���ن مائة �ألف قطعة �أثرية ،كما يحظ���ى الزائر ال�شغوف باملعرفة وحب

الإط�ل�اع بفر�ص���ة ن���ادرة للتمتع باحل�ض���ارة الفرعوني���ة القدمي���ة �أحد اهم
ح�ضارات العامل القدمي.

حديقة املتحف

زينت واجهة املتحف امل�صرى بحديقة متتد بعر�ض املبنى وتتميز بذوقها
الرفيع �إذ تتو�سطها بحرية �صغرية ينمو فيها زهور اللوت�س والربدى رمزى

م�صر العليا وال�سفلى فى احل�ضارة الفرعونية القدمية ،كما تتناثر يف احلديقة
وعلى جانبى املدخل الرئي�سى قطع �أثرية من حجر اجلرانيت يرجع تاريخها

�إىل ع�صور زمنية خمتلفة .وفى الركن الغربى

للحديقة ،نرى قرب عامل امل�صريات الفرن�سى
ال�شهري «�أوج�ست مارييت» ،والذى توفى
بالقاهرة عام 1881م و بجوار قربه يوجد بناء

ن�صف دائرى يعلوه متاثيل ن�صفية خم�ص�صة

مل�شاهري علم امل�صريات وكذلك جمموعة من
امل�ست�شرقني الذين خلدهم التاريخ.

الطابق الأر�ضى
يدخ���ل الزائ���ر املتحف لتغم���ره �أحا�سي�س الإنبهار �أمام ه���ذا الكم الكبري من
القط���ع الأثري���ة وال يج���د كالم يعرب به ع���ن ثراء هذه احل�ض���ارة فيملأ قلبه
وعقل���ه بعبق املا�ض وال ي�ستطيع �إال �أن يعل���و ويرتقى مبعرفته لإكت�شاف هذه
الآث���ار وكيف ومت���ى �أتت �إىل هذا املكان ،فينكب عل���ى بطاقات تعريف الأثر
ويلتهما بعيناه عله ي�شبع حب املعرفة والإ�ستطالع امل�سيطرين عليه.
وم���ن �أهم مامييز الطابق الأر�ض���ى الذى ي�ضم فى
جناح���ه الأي�سر مقتنيات يرجع تاريخها �إىل الدولة
القدمي���ة مث���ل متثال املل���ك «من���كاورع» )– 2705
 2155ق.م( الذى يقف �شاخماً بني الإلهة «حاحتور»
و�إله���ة �إقليم «�سينوبولي�س» �أى مدينة �أ�سيوط حالياً
وهو ما ي�سمى بالثالوث وقد عرث عليه بجوار هرمه
باجليزة.
متث���ال الق���زم �سن���ب و�أ�سرت���ه وهو رم���ز للرتابط
الأ�س���رى ف���ى الدولة القدمي���ة )الأ�سرت���ان الرابعة
واخلام�سة( قاعة .32
متثال امللك «بيبى الأول» و�إبنه من النحا�س وهو من
�أن���در و�أقدم التماثيل النحا�سية فى الدولة القدمية
)الأ�سرة ال�ساد�سة( قاعة .32
متث���اىل «رع حت���ب» و»نفرت» م���ن احلجر اجلريى
املل���ون وهما من �أجمل التماثيل الفرعونية كما يتميزا �أي�ضاً ب�شدة م�صداقية
الفن���ان امل�ص���رى وتفوقه فى �إبراز مالمح الزوج�ي�ن وك�أنهما مازاال على قيد
احلياة )الأ�سرة الرابعة( قاعة .32
متث���ال املل���ك «خف���رع» ،م�ؤ�س�س اله���رم الثان���ى باجليزة ،وهو فخ���ر �صناعة
الفن���ان امل�ص���رى الق���دمي ال���ذى نحت���ه م���ن حج���ر الديوري���ت ال�صل���ب
امل�ستخ���رج م���ن حماج���ر �أ�س���وان وقد �أب���دع النحات ف���ى تطوي���ع وتوظيف
ل���ون احلج���ر وملم�س���ه ف���ى �إب���راز مالم���ح الفرع���ون وتقا�سي���م ج�سم���ه
)الأ�سرة الرابعة( قاعة .42
متث���ال الكاهن «كاع�ب�ر» واملعروف «ب�شي���خ البلد»
وه���و م���ن �أحل���ى التماثي���ل اخل�شبية الت���ى تعك�س
براع���ة الفنان امل�صرى فى نح���ت الأخ�شاب والتى
كان���ت التقل عن براعته فى نحت الأحجار ال�صلبة
)الأ�سرة اخلام�سة( قاعة .42
متثال «الكاتب اجلال�س» جمهول اال�سم وهو مميز
بنظرت���ه الأبدي���ة التى ت�شع من عيني���ه الكحيلتني،
وقد عرث عليه فى جبانة �سقارة )الأ�سرة اخلام�سة( قاعة .42

متث���ال املل���ك «زو�سر» �صاحب �أول بناء هرمى من احلجر فى تاريخ الب�شرية
وقد عرث عليه فى ال�سرداب امللحق بهرمه املدرج فى �سقارة )الأ�سرة الثالثة(
قاعة .43
ويل���ى متاثيل الدولة القدمي���ة ،جمموعة �آثار الدولة الو�سط���ى وامل�شار �إليها
بالئح���ة تو�ضيحية .يرج���ع تاريخ الدول���ة الو�سطى للفرتة ماب�ي�ن )– 2134
 1781ق.م( ،وق���د تل���ت فرتة طويل���ة من الفو�ضى والإ�ضطراب���ات الداخلية،
ومتي���زت الدول���ة الو�سطى ب�إزدهار الف���ن والأدب ولعل خري �شاهد على ذلك
م���ا تبقى لن���ا من �إرث ه���ذه الف�ت�رة التاريخية والتى
من �أهمها:
متثال املل���ك «منتوحتب الثانى» م���ن احلجر الرملى
وال���ذى فيه يظه���ر امللك ب���رداء �أبي�ض ق�ص�ي�ر ويعلو
ر�أ�سه تاج م�صر ال�سفلى الأحمر وتتنا�سق هذه الألوان
مع اللون الأ�سود الذى �إختاره الفنان جل�سم الفرعون
)الأ�سرة احلادية ع�شرة(.
متاثيل املل���ك «�أمنمحات الأول» والتى عرث عليها فى
جبان���ة الل�شت بالفيوم والتى حتت���وى على هرم امللك
ومعب���ده اجلنائ���زى )الأ�س���رة الثاني���ة ع�شر( قاعة
.22
�أم���ا عن اللوح���ات اجلدارية امللون���ة ،هناك منظر
يظهر بنات حاكم الإقليم «العمدة» «جحوتى حتب»
والتى كانت تزين مقربته فى دير الرب�شة) .الأ�سرة
الثانية ع�شرة( قاعة 22
متثال للملك «�أمنمحات الثالث» من اجلرانيت الرمادى على �شكل �أبو الهول،
عرث عليه فى تاني�س )الأ�سرة الثانية ع�شرة(.
جمموع���ة متاثيل على هيئ���ة �أبو الهول من اجلرانيت الرم���ادى الداكن وهى
جت���ذب الزائر نظ���راً لغرابتها بالن�سب���ة لقواعد الفن امل�ص���رى ،وترجع هذه
التماثيل فى الأ�صل لع�صر امللك «�أمنحتب الثالث».
تنقلن���ا ه���ذه التماثي���ل الغريبة والتى تع���رف بتماثيل ع�ص���ر الهك�سو�س رغم
وج���ود �أ�سم���اء فراعن���ة م�ص���ر عليها �إىل حقب���ة تاريخية م�ضيئ���ة من حقب
التاري���خ امل�ص���رى القدمي وهى «الدولة احلديثة» والتى ب���دات ب�إنت�صار امللك
احم����س عل���ى الهك�سو�س وتتويج ملحم���ة طيبة بالن�صر
والإ�ستقالل.
متت���د الدول���ة احلديث���ة فى الف�ت�رة م���ن ) 1580ق.م
�إىل 1070ق.م( ،ومم���ا ال�شك فيه �أن هذه احلقبة تعترب
م���ن �أكرث ع�ص���ور احل�ض���ارة امل�صرية القدمي���ة �أهمي ًة
و�إزدهاراً ،و م���ن جهة �آخرى ف�إن عظماء فراعنة م�صر
مث���ل «�أحم�س» و«حتتم����س الثال���ث» و«رم�سي�س الثانى»
ينتم���ون �إىل ه���ذا الع�صر ،ومن بني روائ���ع هذا الع�صر
ن�ستطيع م�شاهدة «لوحة �أحم�س» والتى يتقدم من خالل

ن�صه���ا بال�شكر جلدته تتى �شريى) .الأ�سرة الثامنة ع�شرة( قاعة  ،12وكذلك
متث���ال على هيئة �أبو الهول مللكة م�ص���ر ال�شهرية «حت�شب�سوت» والتى حكمت
م�صر ملدة  22عاماً ويعترب ع�صرها من �أزهى الع�صور فى احل�ضارة امل�صرية
القدمي���ة .وهناك �أي�ض���اً متثال من حج���ر البازلت الأ�س���ود للملك «حتتم�س
الثال���ث» وقد عرث عليه ف���ى معبد �آمون-رع بالكرنك )الأ�سرة الثامنة ع�شرة(
قاعة  ،12ومتثال من حج���ر اجلرانيت الأ�سود للملك
«�أمنحت���ب الثان���ى» حتت�ضن���ه الإلهة «م���رت – �سجر»
�إله���ة ال�سكون وال�صمت التى تقب���ع �أعلى جبانة طيبة
الغربية.
وهناك متثال �آخر حلاكم �إقليم طيبه «�سننفر» وزوجته
«�سنتن���اى» وال���ذى يعك�س �إهتم���ام علية الق���وم �أي�ضاً
بالفن فى ذلك الوقت .ومن التماثيل الهامة واجلديرة
بالت�أمل ،متثاىل الكاتب املعمارى االعظيم «امنحتب بن
هابو» وال���ذى عا�ش فى بالط امللك وكان م�سئوالً عن
اعظم �أعمال البناء فى الأق�صر� ،أحد هذين التمثالني
ميثل���ه وهو �شاب والآخر وه���و فى �سن متقدمة قاعة
.12
�أما عن ع�صر امللك «�إخناتون» وزوجته امللكة «نفرتيتى»
فق���د خ�ص�صت له���م �صال���ة ب�أكملها ت�ض���م جزء مما
تبقى من ع�صره وال���ذى �إمتد حلواىل ع�شرون عاماً،
وبالرغ���م من ق�صر م���دة حكم���ه �إال �أن التيار الدينى
الق���وى �ض���د عبادة �آم���ون جرف معه تي���ار فنى بدى
وا�ضح���اً من خالل �إرث ه���ذه الفرتة .ومما مييز هذه
ال�صالة التماثي���ل العمالقة من احلجر الرملى للملك
�أمنحتب الرابع �أو املعروف بـ «�إخناتون» وقد عرث علي
ه���ذه التماثيل فى معبده �شرق الكرنك ،وهناك �أي�ضاً
ر�أ�س امللكة «نفرتيتى» وكذلك لوحة ملونة عليها نق�ش
يظهراملل���ك مع زوجته نفرتيتى وبنات���ه «مريت �آتون»
و « ماكت �آتون» فى �إطار عائلى وهم يقدمون القرابني
للإله �آتون ،وهن���اك منظر �آخر طريف للأمريه وهى
ت����أكل بطه �صغرية .وفى و�س���ط القاعة رقم  3يوجد
تابوت للأمرية «كيا» �إحدى زوجات امللك من اخل�شب
املطعم بالذهب وال���ذى ه�شم جزء من وجهه وكذلك
الأ�سم���اء امللكية التى رمبا يكون ق���د �أعيد �إ�ستخدامه
فى ع�صر الحق.
وبخالف هذه الثورة الفنية والتى ال تقدر بثمن ،ميتلك
املتح���ف امل�ص���رى جمموعة �أخ���رى من �أن���در و�أجمل
القط���ع الأثرية الت���ى ترجع لع�ص���ر الرعام�سة والذى
ميت���د على مدى حكم )الأ�سرة التا�سعة ع�شر والأ�سرة

الع�شرين( والتى من �أهمها متثال للملك «�سيتى الأول»
من الألب�سرت قاعة . 14
متث���ال للمل���ك رم�سي�س الثانى على �ش���كل طفل يرقد
ف���ى ح�ضن الإله احلام���ى ال�صقر «ح���ورون» )الأ�سرة
التا�سعة ع�شر(.
متث���ال ن�صف���ى للملكة «مرييت �أم���ون « �إبنة رم�سي�س
الثان���ى ومتثال للملك «رم�سي����س الثالث» والذى يعترب
�آخ���ر امللوك ف���ى الدولة احلديثة العظ���ام وهو يحمل
�أحد الألوية الدينية.
�أما عن �آثار الع�صر املت�أخر ) 332 – 750ق.م( والذى
تعر�ض���ت البالد خالله لعدة �أزم���ات داخلية وغزوات
متك���ررة ،حتى عرفت م�ص���ر نه�ضة ثقافية على يد مل���وك الأ�سرة ال�ساد�سة
والع�شري���ن ،ومن �أهم متاثيل هذا الع�صر :متثال من احلجر اجلريى البلورى
للكاهنة «�أميناردي�س» ور�أ�س من اجلرانيت الأ�سود مل�ؤ�س�س )الأ�سرة ال�ساد�سة
والع�شرون( امللك «طهرقا» قاعة  24ومتثال «منتو �إم حات» عمدة �إقليم طيبه
وحاك���م �صعي���د م�صر باكمله قاعة  24ومتثال م���ن ال�ش�ست الأخ�ضر للإلهه
«ت���اورت» �إلهة اخل�صوبة وال���والدة عند امل�صرى القدمي على �شكل �أنثى فر�س
النهر قاعة .24
وم���ن القط���ع االتى ترج���ع للع�صر اليونان���ى الرومان���ى ) 332 – 395ق.م(
ن�شاهد:
تاب���وت من خ�ش���ب الأرز للكاهن «بتوزيري�س» ،كاه���ن الإلهة «جحوتى» يرجع
�إىل الق���رن الراب���ع قب���ل امليالد وعل���ى غطائه �أ�سط���ر من الأدعي���ه املكتوبة
بالهريوغليفية منقو�شة بالزجاج امللون والأحجار الكرمية.

الفناء

وفى الفناء الوا�سع الذى يتو�سط الطابق الأر�ضى ،جند

�أك�ب�ر متثالني باملتحف امل�صرى وهم���ا للملك �أمنحتب

الثالث وزوجته امللكة «تى» واللذان نقال من معبد امللك

نف�سه بالرب الغرب���ى بالأق�صر ،وفى قلب الفناء ،هناك

خزان���ة زجاجية حتتوى على �أر�ضي���ة ملونة فريدة من
نوعه���ا ،عليها زخ���ارف لنباتات وطي���ور م�ستوحاة من

الطبيعي���ة امل�صرية القدمية وقد كان���ت هذه الأر�ضيه
جزء من ق�صر امللك «�إخناتون» فى تل العمارنة.

الطابق الأول
�إنف���رد املتحف امل�صرى ب�إقتناءه �أ�شهر املجموعات اجلنائزية التى عرث عليها
فى مقابر وجبانات م�صر املختلفة ومن �أعرقها جمموعة امللكة «حتب حر�س»
�أم امللك «خوفو» �صاحب الهرم الأكرب باجليزة ،وجمموعة التماثيل اخل�شبية
الت���ى عرث عليها فى مقربة «م�سحتى» ب�أ�سيوط والتى متثل اجلنود امل�صريني
ورماة ال�سهام النوبيني ،وجمموعة �أخرى مت العثور عليهم فى مقربة «مكرتع»
فى طيبة من الدولة الو�سطى ،متثل الن�ساجون ،النجارون ،وال�صيادون ورعاة
الغنم واملا�شيه .
يوجد �أي�ضاً فى املتح���ف امل�صرى قاعات متخ�ص�صة� ،إحداها للكنوزالذهبية
واملجوه���رات امللكية و�أخرى لعر�ض املومي���اوات امللكية والتى ت�ضم جمموعة
م���ن مومي���اوات فراعنة م�صر مثل «�سق�ن�ن رع» القائد امل�صرى الذى قتل فى
دفاع���ة عن م�صر �ض���د الهك�سو�س و �آخرين مثل�« :أمنحتب الأول» و«حتتم�س
الثال���ث» و«�سيت���ى الأول» و«رم�سي����س الثانى» والتى
وجدت ف���ى خبيئة املومياوات بالدي���ر البحرى التى
�أخفى فيها كبار كهنة �آمون وعدد كبري من املومياوات
امللكية بغر�ض حمايتها من ال�سرقة والإنتهاكات التى
تعر�ضت لها مقاب���ر وادى امللوك فى �أواخر الع�صور
الفرعوني���ة .وفى و�س���ط هذه القاع���ة يوجد تابوت
امللك���ة «مرييت �آمون» زوجة املل���ك «�أمنحتب الأول»
وهى فى غاية اجلمال والروعة.
ً
ويوج���د فى الطاب���ق الأول �أي�ضا �إثن�ي�ن من �أ�شهر
املجموعات اجلنائزية وهى جمموعة امللك ال�شاب
ت���وت عن���خ �آم���ون والتى ع�ث�ر عليها ف���ى مقربته
ب���وادى املل���وك ع���ام  .1922واملجموع���ة الثاني���ة
وه���ى املعروفة «بكن���ز ملوك تاني����س» والتى عرث
عليه���ا فى مدينة تاني����س بالدلتا عام  1940وقبل
الإنته���اء من زيارة املتحف امل�ص���رى ين�صح بزيارة
القاع���ة  ،14حيث يوجد بها لوحات خ�شبي���ة مر�سوم عليها وجوه لها �سمات
خا�ص���ة ،وتع���رف ه���ذه اللوح���ات ب�إ�س���م «بورتريهات
الفي���وم» وترجع للع�ص���ر الرومانى والت���ى كان الكهنة
ي�ستخدمونها لتزيني التوابيت ملا فى نق�شها من حيوية
ون�ض���ارة وترج���ع ت�سميتها ب�إ�سم الفي���وم �إىل �أن عدد
كب�ي�ر منه���ا مت الع�صور عليه فى منطق���ة الفيوم على
الرغ���م من �أن مدينة طيبة هى التى كانت ت�شتهر بهذه
ال�صناعة اخل�شبية.

رحلةعالج مومياء رم�سي�س الثانى�إىل فرن�سا
وعل���ى هام����ش زيارة املتح���ف امل�صرى،
وجدنا �أن���ه من الطريف تذك�ي�ر الزائر
برحل���ة الع�ل�اج ال�شه�ي�رة ملومي���اء ملك
م�ص���ر العظي���م رم�سي����س الثان���ى �إىل
باري�س .ف�إن���ه بعد العديد من حماوالت
ال�سرق���ة والنه���ب الت���ى تعر�ض���ت له���ا
املومي���اء ،والتى رمبا يرج���ع �أقدمها لع�صر الفراعنة حي���ث كانت �أول �سرقة
تعر�ضت لها مقربة امللك ،قرر امل�سئولون عن الآثار �إنت�شالها من هذا اخلطر
ونقله���ا �إىل املتح���ف امل�ص���رى بعيداً ع���ن �أعني الطامعني .وف���ى عام ،1976
الحظ �أمناء املتحف واملرممون تدهور حالة مومياء رم�سي�س الثانى ،فعقدوا
الع���زم عل���ى �إنقاذها من هذا التدهور .وعلى �صعيد �أخ���ر وفى �إطار �إهتمام
احلكوم���ة امل�صرية ب�إرثها الثقافى وحر�صها على �صونه واحلفاظ عليه ،فقد
�أمر الرئي�س الراحل /حممد �أنور ال�سادات بعمل الالزم لنقل مومياء رم�سي�س
الثان���ى �إىل فرن�س���ا ،والتى كانت تعترب حينذاك م���ن الدول املتقدمة فى مثل
هذا املجال ،فخرجت املومياء من املتحف امل�صرى يوم � 26سبتمرب 1976فى
موك���ب م�ؤمن حتى مطار القاهرة ،حي���ث �إ�ستقلت طائرة خا�صة �إىل فرن�سا.
وبه���ذه املنا�سب���ة الفريدة من نوعه���ا ،فقد �أمر الرئي����س الفرن�سى « «فالريى
ج�س���كار د�ستان» ب�إ�ستقبال املومياء �إ�ستقب���االً ملكياً ،وخرج بنف�سه لإ�ستقبال
ه���ذا الفرعون العظيم عل���ى الأرا�ضى الفرن�سية .وفى و�س���ط �إهتمام عاملى
ً
معم�ل�ا خا�صاً جمهزاً ب�أحدث
برحل���ة عالج مومي���اء امللك ،خ�ص�صت فرن�سا
ً
ً
الأجهزة وقد �شارك �أكرث من مائة من املتخ�ص�صني يتناوبوا ليال ونهارا لعالج
املومي���اء و�إرجاعها �إىل م�صر فى �ص���ورة جيدة بعد حتليل �أ�سباب تدهورها.
وبع���د ثمانية �أ�شهر من العالج فى فرن�سا ،عاد رم�سي�س الثانى �إىل م�صر فى
�شهر مايو من عام  1977وقد تخل�ص من كل �آالمه وجدد �شبابه.
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