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  )١(تمثال من الجرانیت األشھب من تل المسخوطة 

  عادل أحمد زین العابدین. د
  

  :تمثال من الجرانیت األشھب عثر علیة فى تل المسخوطة ، ومقاساتــھ 
  سم  ٣٢: سم       الطول    ١٩: سم             العرض   ٤١: قاعدة التمثال  

  سم  ٢٨: سم           طول الناووس  ١٣:  عرض الناووس 
  بالمخزن المتحفي لتل بسطا : محفوظ                    ٩:  رقم السجل  

ل        ة للت ة الغربی ة ( وقد تم اكتشافھ فى الجھة الجنوبی ى منطق د ف ، )١شكل() ٢() المعب
ق  ى عم ام  ٧٠وعل ائر ع ى حف م  ف ذا ،  )٣( ١٩٧٠س تم نشر ھ م ی ھ ل ح ان وبالبحث اتض
ال ،  و ل التمث ا قبی ى م یة حت وط رأس ة بخط ھ طویل دى نقب خص یرت ن ش ارة ع و عب ھ

ي یرتكز " الكعبین وجاثیا على ركبتیھ  ساقاه مثنیة وتستند على األرض بینما جزؤه الخلف
دم ط الق ى مش ً " ین عل ا ھ ناووس ین یدی ن ب ان  ویحتض ھ مفقودت خص ومؤخرت ورأس الش

ً على القاعدة  ى )   ٢شكل  (  )٤(مستندا ى أعل ، والناووس یمیل الى الداخل كلما ارتفعنا ال
ب  ن الجان ھ م ع ان ، وھو مستطیل الشكل ذو جوانب قائمة وسقف مقبى نصف مستدیر  م

واقفا فى ) ٦(ویظھر من األمام المعبود آتوم  ، ویوجد بداخلة )٥(كصندوق ذو واجھھ مائلة 

                                                        
كم من  ١٥ھى قریة تقع على الضفة الشرقیة لترعة اإلسماعیلیة ، وعلى بعد : تل المسخوطة ) ١(

ابتداء من من عصر الملك رمسیس " pr Atm  "مدینة اإلسماعیلیة  ، ویعتقد ان المدینة عرفت باسمھا 
وفى عاصمة اإلقلیم الثامن من أقالیم مصر السفلى ، الثانى حتى نھایة العصور الفرعونیة حیث كانت 

، وكان "  pr tm"  إحدى قوائم المقاطعات فى العصر المتأخر ومنھا بردیة انسطاس ورد بھا اسم 
ومعناھا تقیم الخطاف الشرقى ، وقد عبد بھا المعبود " wa iAbty"  اإلقلیم یسمى بالمصریة القدیمة 

  . ع آتوم فى صورة من صور المعبود ر
Naville,E.,The story-city of Pithom and the route of the Exodus,in the Egypt Exploration Fund  

         1903,P.40                                                                                                        
De Rougé ,J .,Géograghie Ancienne de la Basse –Egypte ,Paris1891,P.54                                     
Gauthier,H. ,Dictionnaire des nomes geographiques ,contenus dans les textes Hieroglyphiques 

,II,Le  Caire  1929,P.60                                                                                         
 عادل أحمد زین العابدین، كلیة اآلداب، قسم اآلثار، جامعة طنطا. د.  
  محفوظ  بمنطقة آثار ،  ١٩٧٠ - ٦٩، تقریر  مجسات تل المسخوطة  محمد عبد الحق رجب)  ٢(

  ٦ص  غیر منشور،،شرق الدلتا                          
  ١خریطة رقم )   ٣(
  ١صورة رقم )   ٤(
الناووس یشبھ المقصورة التى استخدمھا المصریون كرمز لمصر السفلى ، والتى عرفت فى )  ٥(

، والتى تأسس تصمیمھا فى عصور ما قبل التاریخ ویحتمل ان "   xm" او "  itrt"  المصریة القدیمة 
     ویتضح ذلك من متون "  Letopolis" تكون على صلة بعبادة الصقر الخاص ببلدة اوسیم الحالیة 

األھرام والتى كانت تستخدم المصطلح كرمز لمقصورة مصر السفلى ، ومن األسرة الثامنة عشرة 
  .استخدم كمصطلح عام على مقاصیر مصر العلیا والسفلى 

Spancer,P.,The Egyptian Temple ,a Lexicographical study , London 1984,Pl.104-8                      
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در ،  ى الص دل حت ذى ینس زز  ال تعار المح عر المس دى الش دة یرت ى قاع ریة عل ة بش ھیئ

 Sndyt"  ویرتدى الذقن المستعارة ، ویرتدى نقبھ قصیرة ) ٧(وتظھر األذنان من تحتھا  
النقش "  ائر واضحة حول ویداه منسدلتان الى جانبھ  ، ویوجد نصوص على التمثال ب الغ

  .قاعدة التمثال من الجھات األربع ، وعلى عمود الظھر وجانبي الناووس من الخارج  
ى منتصف األسرة        ویرى بعض العلماء ان  ھذه التماثیل المقدمة للناووس ظھرت ف

ا . )٨(الثامنة عشرة ، وقد شاع استخدامھا فى الدولة الحدیثة   ا م ة منھ ویوجد أنواع مختلف
درة  اك ن ظ أن ھن ن المالح ن م ً ولك ا كا ناووس ا ماس ً او راكع ا ال واقف احب التمث ل ص یمث

  .)٩(للتماثیل الملكیة المقدمة للناووس
ت       رى بونی ل فی ذه التماثی ن ھ دف م ول الھ ة ح اك آراء مختلف ا "  Bonnet" ھن أنھ

ھ أن ن رغبت ر ع ب والتعبی ى المواك ود ف ورة المعب املین مقص حابھا ح ر أص ون  ُتظھ یك
ب  ذا الموك من ھ د ض دونج ،   )١٠(لالب رى فیل ا ی ال "  Wildung" كم احب التمث ان ص

ذلك یضمن رضا  ال وب ھ التمث یھدى الناووس كقربان رمزى الى رب المعبد الذى یوجد ب
ھ  ھ وحمایت د عن احب ، و )١١(رب المعب ین ص ة ب ادل الحمای ى تب دف ال ل تھ ذه التماثی ھ

یس التمثال والمعبود الكائن فى دا ة طقسیھ ول خل الناووس مع مالحظة أنھا شعیرة وخدم
  .)١٢(حمایة القوى للضعیف

ل         ر حم ا یعب ود ربم ة المعب ذى بداخل اووس ال ذا الن خص لھ ان الش ن احتض ا ع أم
ان االحتضان  ا ك ة ، وربم رام والتبعی ر للقداسة والحب واالحت الرمز واحتضانھ ھو تعبی

                                                                                                                                                  
یعتبر المعبود الخالق فى مذھب ھلیوبولیس ، الذى أوجد ذاتھ من العدم ، ورأس : المعبود آتوم )  ٦(

التاسوع ، وقد عبد فى ھذا اإلقلیم ، وقد أقیم لھ معبد فى تل المسخوطة ، وغالبا ما یظھر فى شكل 
  بشرى یرتدى التاج المزدوج 

Myśliwie,K.,Studien zum gott Atum , Band II,Hildsheim 1977,P.1-5                                            
  : وعن شكل المعبود آتوم وبخاصة الوجة والشعر المستعار أنظر )  ٧(

                    cf. Cairo Mus. JE. 89624 = Myśliwie,K., op cit.,P.311-313,Taf.VII,XIII         
)٨        (Vandier,J.,Manuel d’archéologie Égypteienne , III,Paris 1958,P.468; Otto,E., Zur 

Bedeutung der Ägyptschen tempelstatue seit dem Neun Reich ,in  Or Ns   17,1948,P.457           
  واقدم تماثیل ھذا النوع ربما كان تمثال سننموت من عھد الملكة  حتشبسوت 

Cairo Mus. CG 42117 = Legrain,G.,Statues et statuettes de rois et de particuliers , I, Le Caire 
1906, P.65-66                                                                                             

)٩ (Cairo Mus. JE 53679 = Hamza,M.,The Statue of Menephtah  I  Found at Athar En-Nabi  
and the route of   Pi- aankhi  from Memphis to Heliopolis in ASAE  37,1937,P.231-242,      

Pl. I-IV                                                                                           
)١٠        (Bonnet,H.,Herkunft und Bedeutung der Naophoren statue , in  MDAIK   17,1961, 

P.91-98                                                                                          
)١١  (Wildung,D., LÄ  IV,3,7                                                                                                        
)١٢              (Posener,G.,La premiére domination Péerse in Egypt ,BdE  11,1936,P.11 ;   

Ranke, H., Eine spätsaïtische statue in Philadelphia , in MDAIK  12,1943,P.107 ;            
Otto,E.,op cit,P.448                                                                   
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دو یعبر عن ان صاحب التمثال یحمى  ة طقسیھ ویب اووس حمای داخل الن ائن ب ود الك المعب

ن  ب م وفى یرغ ھ وان المت ود ووالدت ث المعب ة ببع عیرة مرتبط ى ش ة ھ ذه الحمای ان ھ
ود  ھ المعب ود أن یحمی ھ للمعب ك   )١٣(حمایت رى دیج ا ی ان "   Dijk" ، بینم ا ك ھ ربم ان

ث  د حی ى المعب ؤدى ف ة االحتضان مرتبط بطقوس الخدمة الیومیة التى ت اھن نیاب وم الك یق
ود ویحرق  ال المعب عن الملك بفتح الناووس ثم یسجد ویؤدى عدد من التراتیل ویدھن تمث

  . )١٤(البخور أمامھ ثم تأتى أھم طقسھ حیث یحتضن الكاھن تمثال المعبود لكى یحبھ
ى        ت توضع ف ل كان العثور على ھذا التمثال فى مكان المعبد یدل على أن ھذه التماثی
  .  )١٥(ابد، كما یوضح أیضا ان المعبود آتوم ھو المعبود الرئیسى لھذه العاصمة المع

  أما بالنسبة للنصوص الموجودة على ھذا التمثال 
  الجانب األمامي للقاعدة نصوص القاعدة  ، 

ا ، جزء         ن المنتصف تقریب ى ینقسم م ف افق د نص فى ص دة نج ھ القاع ى واجھ فف
  .یتجھ ناحیة الیمین والجزء اآلخر یتجھ ناحیة الیسار 

                 )١٦                         ( 

            <<    r-pat  Hry  tp  tAwy  n …..   >>.              

          . >> ……األمیر الوراثي ، الذى على رأس االرضین  <<
               <<    sxm  nTrw  Dd  >>. 

  . >> . …االلھھ یقول ) صولجان ( قوة<< 
  الجانب األیمن للقاعدة 

  )١٧(ونجد النص فى صف افقى على قاعدة التمثال         

                                                        
، التماثیل المقدمة للناووس من األسرة السادسة والعشرین وحتى األسرة  حسن أحمد حسن سلیم )  ١٣(

  ٣٤، ص ١٩٩٠الثالثین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، آداب سوھاج 
)١٤  (Dijk,J.,A Ramesside Naoporous Statue from the Teti Pyramid Cemetery, OMRO  64,    

1983 , P.54                                                                        
ً كرسھ لعبادة المعبود آتوم الذى اعتبر المعبود الرئیسى للمدینة ، )  ١٥( شید الملك رمسیس الثانى معبدا

ً ، حیث كان ال یشغل سوى مساحة صغیرة من البلدة ویقع فى الناحیة الجنوبیة  والمعبد مخرب حالیا
ا ، والمعبد مستطیل تقریبا أقیمت حوائطھ الداخلیة من الحجر الجیرى األبیض ، وقد عثر الغربیة منھ

                                                          . داخل المعبد على آثار عدیدة 
Naville,E.,The story – city of Pithom and the Route of the Exodus,London 1885,P.1,2,10            

)١٦     (Wb IV,P.244;Badawi,A.&Kees,H.,Handwörterbuch der Aegyptischen sprache ,kairo 
1958,P.229                                                                                      

    ٢صورة رقم  )  ١٧(
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                                         )١٨(   
 
                

            <<  nTr…..pr (I)tm  sS  nsw  imy- r  wr  sA nsw  >>.  
  . >> بر آتوم ، الكاتب الملكى ، قائد الجیش العظیم ، ابن الملك   ……<<

  الجانب األیسر للقاعدة 
  یوجد تھشیر فى بدایة ھذا الصف        

  << ……( imy – r ….. ) sS nsw  imy – r mSa wr  sA nsw >>. 
  .>>، الكاتب الملكى ، قائد الجیش العظیم ، ابن الملك.. ) …مالحظ (  ……<< 

  )  ٣شكل  ( الجانب الخلفى للقاعدة 

                                                           )١٩(  
          <<  sms  Ra mssw mr ptH  >> . 

  . >> االبن البكر رعمسسو محبوب بتاح  <<
  نقوش الناووس المقدم 

  الجانب األیسر الخارجي للناووس 
   )٢٠(یوجد بقایا نص فى صف رأسى بجوار الید الیمنى لصاحب التمثال          

         
     <<   tm  xpr  nTr  aA  nb  pt  HqA  iwnw >> . 

  .       >> رى  ، اإللھ العظیم ، رب السماء ، حاكم ایونو آتوم  خب ……<< 

                                                        
)١٨ (imy – r  mSa  wr    :بیل من األمراء                    ھذا اللقب كان بتقلده  نWb  II,P.155   
)١٩ (sms   :  وھو یعنى اكبر أوالد الملكWb  IV,P.142                                                                   
    ٢صورة رقم  )  ٢٠(
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  الجانب األیمن الخارجى للناووس 
  یوجد بقایا نص فى صف رأسى بجوار الید الیسرى لصاحب التمثال          

  

 
        <<   sA  nsw  r-pat  Ramssw  mr  n  ptH   >> .                

  .   >> راثى رعمسسو محبوب بتاح ابن الملك ، األمیر الو<< 
  نص عمود الظھر 

ود        ن العم وي م ود الظھر ، إال ان الجزء العل ى عم یوجد نص فى صف رأسى عل
  )   ٣شكل  ( مھشم 

  

        

     << …….  Wr  sA  nsw  sms  mry  n  ptH >> .  
  

          .   >>  العظیم ، إبن الملك البكر ، محبوب بتاح) مالحظ الجیش (  ……<< 
  

ھ          كل أو وج ة ش عوبة مقارن ى ص ك أدى ال م وذل ال مھش وى للتمث ف العل النص
ن یكون صاحب  ة م صاحب التمثال بتماثیل أخرى ولكنى اعتمدت على النصوص لمعرف

  .التمثال 
ال         احب التمث م ص و " اس ال " رعمسس ى التمث ى وردت عل اب الت الل األلق ن خ وم

ا  ھ ربم د ان ن نج ك م رت وذل ة إست نف ن الملك انى م ك رمسیس الث ن البكر للمل ان االب ك
  .خالل األلقاب التى وردت على التمثال 

  

  األلقاب التى وردت على التمثال 
  "األمیر الوراثى "  pat-rلقب 

ب          ان لق ى     r-patك ى ول ق عل ك حور محب یطل د المل ذ عھ وراثي من ر ال األمی
ر  )٢١(العھد أو نائب الملك  ذا األمی ر ان ھ ى قنتی ا ف م الكشف عنھ ، ویتبین لنا من لوحة ت

                                                        
)٢١ (Gardiner,A., Ancient Egyptian Onomastica ,I,Oxford  1947,P.47ff                                       
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 ٦شكل(، كما كان یحمل ھذا اللقب على لوحة من أسوان ) ٤شكل ( )٢٢(یحمل ھذا اللقب 

 . (  
  

  "ابن الملك البكر "         sA nsw smsلقب
ل والخل        ث المحتم بح الوری ھ اص رش وان ة الع ة لوراث ب ترتیب ذا اللق س ھ ة یعك یف

ة األم ،  ن جھ المرتقب ، وانھ األول من بین األبناء الملكیین األحیاء بعد تداخل الذریات م
ھ  )٢٣()  ٥شكل ( وكان یتخذ  ھذا اللقب من قبلة االمیر آمون حرخبشف  ن بوفات ، ، ولك

  اصبح األمیر رعمسسو االبن البكر لرمسیس الثانى ویحق لھ شرعا أن 
  .)٢٥(  ٣٩ذلك كان فى العام  ، وربما  )٢٤(یحمل ھذا اللقب 

ف         ة إست نفرت وھى تقف خل ولذلك نجدة على لوحة حجریة من أسوان تظھر أم
ى الصف السفلى  ر رعمسسو ف د صور األمی الملك رمسیس الثانى أمام المعبود خنوم وق

اح  غر مرنبت ا األص ا أخوھ ات ومعھ ت عن رة بن ھ الكبی ھ أخت كل (تتبع ن ) ٦ش د م ، ونج
  .  )٢٦(ابن الملك  ضمن ألقابھ

ة إست          ة الملك لة نجد عائل ل السلس ى جب وعلى لوحة فى معبد الملك حور محب ف
ى  رتم وف ة نف اح وخلف ود بت ى المعب ت ال ان ماع دم قرب ذى یق ك ال حبة المل ى ص رت ف نف

ب بلقب  د تلق دا وق ھ متعب ا یدی ر رعمسسو رافع د األمی ن البكر " الصف السفلى نج " االب
  ) .  ٧شكل ( )٢٧(األصغر مرنبتاح  ویتبعھ اخوة

ن         ر رعمسسو االب ى أسوان نقش یصور األمی رة سھیل ف وعلى أحد صخور جزی
  .)٢٨(البكر للملك 

یس       ك رمس ع المل رت م ت نف ة إس د الملك وفر نج ف الل غیرة بمتح ة ص ى مجموع وف
  . ) ٢٩(وأخیھ خع ام واست  الثانى واألمیر رعمسسو  

  

   wr  r  mSa –imyلقب   
                                                        

)٢٢  (Habachi,L., Khatana – Qanter, in ASAE 52,1952,P.501-507,Pl.XXVIII                             
 المنظر موجود فى صالة االساطین بمعبد الرمسیوم ، الحائط الغربى ، الجانب الشمالى  ) ٢٣(

Leblanc,Ch., Nefertari  “ L’aimée – de – Mout  “ Épouses,filles et fils de Ramsès II,Le Caire 
1999,P.76                                                                    

)٢٤   (Gomaa,F.,Chaemwese sohn Ramsés II und Hoherpriester von Memphis , in  ÄA 27, 
,Wiesbaden 1973, PP.15-17; Desroches Noblecourt,Ch., dans fragments of                  
shattered,visage    P.131  ;Vandersleyen,C., Egypt 2,1995,P.521                                    

)٢٥         (Gomaà,F.,op cit., P.16                                                                                               
)٢٦         ( Gomaà,F.,op cit., P.16                                                                                                 
)٢٧ (Sourouzian,H.,Les Monuments du roi Merenptah, Mainz 1989, PP.3-4,fig2 ; 

Gomaà ,F.,op cit.,P.129,Abb.29                                                                     
)٢٨  (Mariette,A.,Monuments divers recueillis en Égypte et en Nubie , Paris 1889,Pl.72,no.51   
)٢٩  (Pierret,P.,Musée Louvre, Catalogue de la salle historique de la galerie égyptienne,          

      Paris 1873, N 633                                                                                                  
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ن " رعمسسو " كان األمیر         د م ل العدی ك مث ى ذل منخرطا فى  سلك الجندیة شأنھ ف

ھ األمراء  ع أخوات أشقائھ ، فمثال نجدة فى المنظر الموجود اسفل قصیدة بنتاؤر بالكرنك م
ادون األسرى  م یقت ون وھ رى آم ف وم ون حرخبش ل آم دار  )٣٠(مث ى الج اھده عل ، ونش

ھ الحصار المفروض  الجنوبى الصالة الكبرى ب أبی بمعبد أبو سمبل وھو یشارك الى جان
  .    )٣٢(كما نجدة فى لوحة أسوان یحمل لقب قائد الجیش.  )٣١(على مدینة أسیویة 

  
  "الكاتب الملكى "      nsw  sSلقب     

ى لوحة أسوان         ك عل ذا اللقب وذل ر بھ ذا األمی ذا   )٣٣(تلقب ھ ب بھ دة تلق ا نج ، كم
  ضا فى منظر على الحائط الغربى ، الجانب الشمالى بصالة األساطین اللقب أی

  .   )٣٤()  ٥شكل ( بمعبد الرمسیوم 
  

  معا    r  mSa  wr –imyولقب  pat-rلقب و    sA nsw smsلقب
  ابن الملـــك ، " وفى متحف فلورنســـا توجد واجھھ مقبرة نقش علیھا        

  .)٣٥(" رعمسسو " لجیش ، ومدیر جاللتھ األمیر الوراثي ، القائد األعلى ل
  

  mry ptHلقب   
ا الرئیسى         ان ربھ ى ك نجد ان امة الملكة إست نفرت ربما كانت من منطقة منف الت

ى  ى األسرة التاسعة عشرة ف ھو المعبود بتاح ، كما حضر مراسم دفن أول عجل أبیس ف
ات ا یس ھو أحد مظاھر تجلی اح جبانة منف ونعلم ان العجل أب ود بت ا كل  )٣٦(لمعب ، ربم

  .ذلك یدفعنا الى التفكیر بارتباطھ بالمعبود بتاح 
ن اجل        انى م ك رمسیس الث وربما دفن ھذا األمیر فى المقبرة التى أمر بإعدادھا المل

اذا ؟  درى لم  )٣٧()٨شكل(أبناءه ، فنشاھد لھذا األمیر منظر ولكنة مشوه تشویھا بالغا ال ن
  .  
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ت ا*  ة إس ة الملك انى وأم یس الث ك رمس ن المل و اب ر رعمسس ي لألمی ال ینتم ذا التمث ن ھ

ود األول  ان المول ھ ك ة اال ان انى للملك ود الث ان المول ھ ك م ان ذكر" نفرت ، ورغ ث " ال حی
  .كانت االبنة البكر بنت عنات ، لذا كان یطلق علیة االبن البكر للملك 

ر آمون حرخبشف تلقب األمیر رعمسسو بلقب االبن الب*  ن (كر للملك بعد وفاة األمی االب
ارى  ام ) البكر للملك رمسیس الثانى من زوجتھ الملكة نفرت ى الع ا ف د استمر   ٣٩ربم وق

د أھدى   ٥٢یحمل ھذا اللقب حتى العام  ال ق ذا التمث ان ھ ا ك ذلك ربم ك ، ول من عھد المل
  .أنشأه والدة الذى "  pr tm" فى ھذه الفترة الى معبد المعبود اتوم فى 

ى تنتمي *  كل األلقاب التى نجدھا على التمثال تلقب بھا ھذا األمیرعلى اآلثار األخرى الت
  .لھ 
ب *  ر لق ذا األمی اذ ھ ا اتخ اح " ربم وب بت رة " محب قط رأس أس ى ان مس ع ال ا یرج ربم

  . والدتھ كانت منف وكان معبودھا المعبود بتاح 
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