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�شيء من التاريخ

مل يكن بناء �ملتحف �مل�صرى وليد �ل�صدفة، �إمنا مر بناءه بتاريخ طويل. كانت 

�لبد�ي���ة فى عهد حمم���د على با�صا، عندما �أمر باإن�صاء متحف �لأزباكية عام 

1835 حت���ت �إ�صر�ف رفاعة �لطهطاوى و�ل���ذى مت نقله فيما بعد �إىل �لقلعة 

ع���ام 1850 ، ثم �إىل متحف بولق �ل���ذى �أن�صىء فى عهد �صعيد با�صا، ولكنه 

كان �صيقاً ووقعت خمازنه فري�صة ملياه في�صان �لنيل �أكرث من مرة. وفى عام 

1890 مت نق���ل جمموع���ات �لآثار ب�صفة موؤقتة �إىل �صر�ى �إ�صماعيل با�صا فى 

�جليزة حتى �لإنتهاء من بناء �ملتحف �جلديد �لذى �أفتتح عام 1902 وكان قد 

و�صع تخطيطه و�أ�صرف على بناءه �ملعمارى �لفرن�صى »مار�صيل دورنيو«. 

ويقع �ملتحف �حلاىل فى و�صط �لقاهرة ويحوى بني �أروقته �ملتعدده وخمازنه 

�أك���رث م���ن مائة �ألف قطعة �أثرية، كما يحظ���ى �لز�ئر �ل�صغوف باملعرفة وحب 

�لإط���اع بفر�ص���ة ن���ادرة للتمتع باحل�ص���ارة �لفرعوني���ة �لقدمي���ة �أحد �هم 

ح�صار�ت �لعامل �لقدمي.

حديقة املتحف 

بذوقها  وتتميز  �ملبنى  بعر�ض  متتد  بحديقة  �مل�صرى  �ملتحف  و�جهة  زينت 

�إذ تتو�صطها بحرية �صغرية ينمو فيها زهور �للوت�ض و�لربدى رمزى  �لرفيع 

م�صر �لعليا و�ل�صفلى فى �حل�صارة �لفرعونية �لقدمية، كما تتناثر يف �حلديقة 

وعلى جانبى �ملدخل �لرئي�صى قطع �أثرية من حجر �جلر�نيت يرجع تاريخها 

�إىل ع�صور زمنية خمتلفة. وفى �لركن �لغربى 

�لفرن�صى  �مل�صريات  عامل  قرب  نرى  للحديقة، 

توفى  و�لذى  مارييت«،  »�أوج�صت  �ل�صهري 

بالقاهرة عام 1881م و بجو�ر قربه يوجد بناء 

خم�ص�صة  ن�صفية  متاثيل  يعلوه  د�ئرى  ن�صف 

من  وكذلك جمموعة  �مل�صريات  علم  مل�صاهري 

�مل�صت�صرقني �لذين خلدهم �لتاريخ.



يدخ���ل �لز�ئ���ر �ملتحف لتغم���ره �أحا�صي�ض �لإنبهار �أمام ه���ذ� �لكم �لكبري من 

�لقط���ع �لأثري���ة ول يج���د كام يعرب به ع���ن ثر�ء هذه �حل�ص���ارة فيماأ قلبه 

وعقل���ه بعبق �ملا�ض ول ي�صتطيع �إل �أن يعل���و ويرتقى مبعرفته لإكت�صاف هذه 

�لآث���ار وكيف ومت���ى �أتت �إىل هذ� �ملكان، فينكب عل���ى بطاقات تعريف �لأثر 

ويلتهما بعيناه عله ي�صبع حب �ملعرفة و�لإ�صتطاع �مل�صيطرين عليه.

وم���ن �أهم مامييز �لطابق �لأر�ص���ى �لذى ي�صم فى 

جناح���ه �لأي�صر مقتنيات يرجع تاريخها �إىل �لدولة 

�لقدمي���ة مث���ل متثال �ملل���ك »من���كاورع« (2705 – 

2155 ق.م) �لذى يقف �صاخماً بني �لإلهة »حاحتور« 

و�إله���ة �إقليم »�صينوبولي�ض« �أى مدينة �أ�صيوط حالياً 

وهو ما ي�صمى بالثالوث وقد عرث عليه بجو�ر هرمه 

باجليزة. 

متث���ال �لق���زم �صن���ب و�أ�صرت���ه وهو رم���ز للرت�بط 

�لأ�ص���رى ف���ى �لدولة �لقدمي���ة (�لأ�صرت���ان �لر�بعة 

و�خلام�صة) قاعة 32.

متثال �مللك »بيبى �لأول« و�إبنه من �لنحا�ض وهو من 

�أن���در و�أقدم �لتماثيل �لنحا�صية فى �لدولة �لقدمية 

(�لأ�صرة �ل�صاد�صة) قاعة 32.

متث���اىل »رع حت���ب« و«نفرت« م���ن �حلجر �جلريى 

�ملل���ون وهما من �أجمل �لتماثيل �لفرعونية كما يتميز� �أي�صاً ب�صدة م�صد�قية 

�لفن���ان �مل�ص���رى وتفوقه فى �إبر�ز مامح �لزوج���ني وكاأنهما ماز�ل على قيد 

�حلياة (�لأ�صرة �لر�بعة) قاعة 32.

متث���ال �ملل���ك »خف���رع«، موؤ�ص�ض �له���رم �لثان���ى باجليزة، وهو فخ���ر �صناعة 

�ل�صل���ب  �لديوري���ت  حج���ر  م���ن  نحت���ه  �ل���ذى  �لق���دمي  �مل�ص���رى  �لفن���ان 

�مل�صتخ���رج م���ن حماج���ر �أ�ص���و�ن وقد �أب���دع �لنحات ف���ى تطوي���ع وتوظيف 

 ل���ون �حلج���ر وملم�ص���ه ف���ى �إب���ر�ز مام���ح �لفرع���ون وتقا�صي���م ج�صم���ه

(�لأ�صرة �لر�بعة) قاعة 42.

متث���ال �لكاهن »كاع���رب« و�ملعروف »ب�صي���خ �لبلد« 

وه���و م���ن �أحل���ى �لتماثي���ل �خل�صبية �لت���ى تعك�ض 

بر�ع���ة �لفنان �مل�صرى فى نح���ت �لأخ�صاب و�لتى 

 كان���ت لتقل عن بر�عته فى نحت �لأحجار �ل�صلبة 

(�لأ�صرة �خلام�صة) قاعة 42.

متثال »�لكاتب �جلال�ض« جمهول �ل�صم وهو مميز 

بنظرت���ه �لأبدي���ة �لتى ت�صع من عيني���ه �لكحيلتني، 

وقد عرث عليه فى جبانة �صقارة (�لأ�صرة �خلام�صة) قاعة 42.

الطابق االأر�شى



 متث���ال �ملل���ك »زو�صر« �صاحب �أول بناء هرمى من �حلجر فى تاريخ �لب�صرية 

وقد عرث عليه فى �ل�صرد�ب �مللحق بهرمه �ملدرج فى �صقارة (�لأ�صرة �لثالثة) 

قاعة 43.

ويل���ى متاثيل �لدولة �لقدمي���ة، جمموعة �آثار �لدولة �لو�صط���ى و�مل�صار �إليها 

بائح���ة تو�صيحية. يرج���ع تاريخ �لدول���ة �لو�صطى للفرتة ماب���ني (2134 – 

1781 ق.م)، وق���د تل���ت فرتة طويل���ة من �لفو�صى و�لإ�صطر�ب���ات �لد�خلية، 

ومتي���زت �لدول���ة �لو�صطى باإزدهار �لف���ن و�لأدب ولعل خري �صاهد على ذلك 

م���ا تبقى لن���ا من �إرث ه���ذه �لف���رتة �لتاريخية و�لتى 

من �أهمها: 

 متثال �ملل���ك »منتوحتب �لثانى« م���ن �حلجر �لرملى 

و�ل���ذى فيه يظه���ر �مللك ب���رد�ء �أبي�ض ق�ص���ري ويعلو 

ر�أ�صه تاج م�صر �ل�صفلى �لأحمر وتتنا�صق هذه �لألو�ن 

مع �للون �لأ�صود �لذى �إختاره �لفنان جل�صم �لفرعون 

(�لأ�صرة �حلادية ع�صرة).

متاثيل �ملل���ك »�أمنمحات �لأول« و�لتى عرث عليها فى 

جبان���ة �لل�صت بالفيوم و�لتى حتت���وى على هرم �مللك 

ومعب���ده �جلنائ���زى (�لأ�ص���رة �لثاني���ة ع�صر) قاعة 

.22

�أم���ا عن �للوح���ات �جلد�رية �مللون���ة، هناك منظر 

يظهر بنات حاكم �لإقليم »�لعمدة« »جحوتى حتب« 

و�لتى كانت تزين مقربته فى دير �لرب�صة. (�لأ�صرة 

�لثانية ع�صرة) قاعة 22 

متثال للملك »�أمنمحات �لثالث« من �جلر�نيت �لرمادى على �صكل �أبو �لهول، 

عرث عليه فى تاني�ض (�لأ�صرة �لثانية ع�صرة).

جمموع���ة متاثيل على هيئ���ة �أبو �لهول من �جلر�نيت �لرم���ادى �لد�كن وهى 

جت���ذب �لز�ئر نظ���ر�ً لغر�بتها بالن�صب���ة لقو�عد �لفن �مل�ص���رى، وترجع هذه 

�لتماثيل فى �لأ�صل لع�صر �مللك »�أمنحتب �لثالث«.

تنقلن���ا ه���ذه �لتماثي���ل �لغريبة و�لتى تع���رف بتماثيل ع�ص���ر �لهك�صو�ض رغم 

وج���ود �أ�صم���اء فر�عن���ة م�ص���ر عليها �إىل حقب���ة تاريخية م�صيئ���ة من حقب 

�لتاري���خ �مل�ص���رى �لقدمي وهى »�لدولة �حلديثة« و�لتى ب���د�ت باإنت�صار �مللك 

�حم����ض عل���ى �لهك�صو�ض وتتويج ملحم���ة طيبة بالن�صر 

و�لإ�صتقال.

 متت���د �لدول���ة �حلديث���ة فى �لف���رتة م���ن (1580 ق.م 

�إىل1070 ق.م)، ومم���ا ل�صك فيه �أن هذه �حلقبة تعترب 

م���ن �أكرث ع�ص���ور �حل�ص���ارة �مل�صرية �لقدمي���ة �أهميًة 

و�إزدهار�ً، و م���ن جهة �آخرى فاإن عظماء فر�عنة م�صر 

مث���ل »�أحم�ض« و»حتتم����ض �لثال���ث« و»رم�صي�ض �لثانى« 

ينتم���ون �إىل ه���ذ� �لع�صر، ومن بني رو�ئ���ع هذ� �لع�صر 

ن�صتطيع م�صاهدة »لوحة �أحم�ض« و�لتى يتقدم من خال 



ن�صه���ا بال�صكر جلدته تتى �صريى. (�لأ�صرة �لثامنة ع�صرة) قاعة 12، وكذلك 

متث���ال على هيئة �أبو �لهول مللكة م�ص���ر �ل�صهرية »حت�صب�صوت« و�لتى حكمت 

م�صر ملدة 22 عاماً ويعترب ع�صرها من �أزهى �لع�صور فى �حل�صارة �مل�صرية 

�لقدمي���ة. وهناك �أي�ص���اً متثال من حج���ر �لبازلت �لأ�ص���ود للملك »حتتم�ض 

�لثال���ث« وقد عرث عليه ف���ى معبد �آمون-رع بالكرنك (�لأ�صرة �لثامنة ع�صرة) 

قاعة 12، ومتثال من حج���ر �جلر�نيت �لأ�صود للملك 

»�أمنحت���ب �لثان���ى« حتت�صن���ه �لإلهة »م���رت – �صجر« 

�إله���ة �ل�صكون و�ل�صمت �لتى تقب���ع �أعلى جبانة طيبة 

�لغربية.

وهناك متثال �آخر حلاكم �إقليم طيبه »�صننفر« وزوجته 

»�صنتن���اى« و�ل���ذى يعك�ض �إهتم���ام علية �لق���وم �أي�صاً 

بالفن فى ذلك �لوقت. ومن �لتماثيل �لهامة و�جلديرة 

بالتاأمل، متثاىل �لكاتب �ملعمارى ��لعظيم »�منحتب بن 

هابو« و�ل���ذى عا�ض فى باط �مللك وكان م�صئولً عن 

�عظم �أعمال �لبناء فى �لأق�صر، �أحد هذين �لتمثالني 

ميثل���ه وهو �صاب و�لآخر وه���و فى �صن متقدمة قاعة 

 .12

�أما عن ع�صر �مللك »�إخناتون« وزوجته �مللكة »نفرتيتى« 

فق���د خ�ص�صت له���م �صال���ة باأكملها ت�ص���م جزء مما 

تبقى من ع�صره و�ل���ذى �إمتد حلو�ىل ع�صرون عاماً، 

وبالرغ���م من ق�صر م���دة حكم���ه �إل �أن �لتيار �لدينى 

�لق���وى �ص���د عبادة �آم���ون جرف معه تي���ار فنى بدى 

و��صح���اً من خال �إرث ه���ذه �لفرتة. ومما مييز هذه 

�ل�صالة �لتماثي���ل �لعماقة من �حلجر �لرملى للملك 

�أمنحتب �لر�بع �أو �ملعروف ب� »�إخناتون« وقد عرث علي 

ه���ذه �لتماثيل فى معبده �صرق �لكرنك، وهناك �أي�صاً 

ر�أ�ض �مللكة »نفرتيتى« وكذلك لوحة ملونة عليها نق�ض 

 يظهر�ملل���ك مع زوجته نفرتيتى وبنات���ه »مريت �آتون« 

و » ماكت �آتون« فى �إطار عائلى وهم يقدمون �لقر�بني 

لاإله �آتون، وهن���اك منظر �آخر طريف لاأمريه وهى 

ت���اأكل بطه �صغرية. وفى و�ص���ط �لقاعة رقم 3 يوجد 

تابوت لاأمرية »كيا« �إحدى زوجات �مللك من �خل�صب 

�ملطعم بالذهب و�ل���ذى ه�صم جزء من وجهه وكذلك 

�لأ�صم���اء �مللكية �لتى رمبا يكون ق���د �أعيد �إ�صتخد�مه 

فى ع�صر لحق. 

وبخاف هذه �لثورة �لفنية و�لتى ل تقدر بثمن، ميتلك 

�ملتح���ف �مل�ص���رى جمموعة �أخ���رى من �أن���در و�أجمل 

�لقط���ع �لأثرية �لت���ى ترجع لع�ص���ر �لرعام�صة و�لذى 

ميت���د على مدى حكم (�لأ�صرة �لتا�صعة ع�صر و�لأ�صرة 



�لع�صرين) و�لتى من �أهمها متثال للملك »�صيتى �لأول« 

من �لألب�صرت قاعة 14 .

متث���ال للمل���ك رم�صي�ض �لثانى على �ص���كل طفل يرقد 

ف���ى ح�صن �لإله �حلام���ى �ل�صقر »ح���ورون« (�لأ�صرة 

�لتا�صعة ع�صر).

 متث���ال ن�صف���ى للملكة »مرييت �أم���ون » �إبنة رم�صي�ض 

�لثان���ى ومتثال للملك »رم�صي����ض �لثالث« و�لذى يعترب 

�آخ���ر �مللوك ف���ى �لدولة �حلديثة �لعظ���ام وهو يحمل 

�أحد �لألوية �لدينية.

�أما عن �آثار �لع�صر �ملتاأخر (750 – 332 ق.م) و�لذى 

تعر�ص���ت �لباد خاله لعدة �أزم���ات د�خلية وغزو�ت 

متك���ررة، حتى عرفت م�ص���ر نه�صة ثقافية على يد مل���وك �لأ�صرة �ل�صاد�صة 

و�لع�صري���ن، ومن �أهم متاثيل هذ� �لع�صر: متثال من �حلجر �جلريى �لبلورى 

للكاهنة »�أميناردي�ض« ور�أ�ض من �جلر�نيت �لأ�صود ملوؤ�ص�ض (�لأ�صرة �ل�صاد�صة 

و�لع�صرون) �مللك »طهرقا« قاعة 24 ومتثال »منتو �إم حات« عمدة �إقليم طيبه 

وحاك���م �صعي���د م�صر باكمله قاعة 24  ومتثال م���ن �ل�ص�صت �لأخ�صر لاإلهه 

»ت���اورت« �إلهة �خل�صوبة و�ل���ولدة عند �مل�صرى �لقدمي على �صكل �أنثى فر�ض 

�لنهر قاعة 24.

 وم���ن �لقط���ع ��لتى ترج���ع للع�صر �ليونان���ى �لرومان���ى (395 – 332 ق.م) 

ن�صاهد:

تاب���وت من خ�ص���ب �لأرز للكاهن »بتوزيري�ض«، كاه���ن �لإلهة »جحوتى« يرجع 

�إىل �لق���رن �لر�ب���ع قب���ل �ملياد وعل���ى غطائه �أ�صط���ر من �لأدعي���ه �ملكتوبة 

بالهريوغليفية منقو�صة بالزجاج �مللون و�لأحجار �لكرمية.

وفى �لفناء �لو��صع �لذى يتو�صط �لطابق �لأر�صى، جند 

�أك���رب متثالني باملتحف �مل�صرى وهم���ا للملك �أمنحتب 

�لثالث وزوجته �مللكة »تى« و�للذ�ن نقا من معبد �مللك 

نف�صه بالرب �لغرب���ى بالأق�صر، وفى قلب �لفناء، هناك 

خز�ن���ة زجاجية حتتوى على �أر�صي���ة ملونة فريدة من 

نوعه���ا، عليها زخ���ارف لنباتات وطي���ور م�صتوحاة من 

�لطبيعي���ة �مل�صرية �لقدمية وقد كان���ت هذه �لأر�صيه 

جزء من ق�صر �مللك »�إخناتون« فى تل �لعمارنة.

الفناء



�إنف���رد �ملتحف �مل�صرى باإقتناءه �أ�صهر �ملجموعات �جلنائزية �لتى عرث عليها 

فى مقابر وجبانات م�صر �ملختلفة ومن �أعرقها جمموعة �مللكة »حتب حر�ض«  

�أم �مللك »خوفو« �صاحب �لهرم �لأكرب باجليزة، وجمموعة �لتماثيل �خل�صبية 

�لت���ى عرث عليها فى مقربة »م�صحتى« باأ�صيوط و�لتى متثل �جلنود �مل�صريني 

ورماة �ل�صهام �لنوبيني، وجمموعة �أخرى مت �لعثور عليهم فى مقربة »مكرتع« 

فى طيبة من �لدولة �لو�صطى، متثل �لن�صاجون، �لنجارون، و�ل�صيادون ورعاة 

�لغنم و�ملا�صيه .

يوجد �أي�صاً فى �ملتح���ف �مل�صرى قاعات متخ�ص�صة، �إحد�ها للكنوز�لذهبية 

و�ملجوه���ر�ت �مللكية و�أخرى لعر�ض �ملومي���او�ت �مللكية و�لتى ت�صم جمموعة 

م���ن مومي���او�ت فر�عنة م�صر مثل »�صق���ن رع« �لقائد �مل�صرى �لذى قتل فى 

دفاع���ة عن م�صر �ص���د �لهك�صو�ض و �آخرين مثل: »�أمنحتب �لأول« و»حتتم�ض 

�لثال���ث« و»�صيت���ى �لأول« و»رم�صي����ض �لثانى« و�لتى 

وجدت ف���ى خبيئة �ملومياو�ت بالدي���ر �لبحرى �لتى 

�أخفى فيها كبار كهنة �آمون وعدد كبري من �ملومياو�ت 

�مللكية بغر�ض حمايتها من �ل�صرقة و�لإنتهاكات �لتى 

تعر�صت لها مقاب���ر و�دى �مللوك فى �أو�خر �لع�صور 

�لفرعوني���ة. وفى و�ص���ط هذه �لقاع���ة يوجد تابوت 

�مللك���ة »مرييت �آمون« زوجة �ملل���ك »�أمنحتب �لأول« 

وهى فى غاية �جلمال و�لروعة.

ويوج���د فى �لطاب���ق �لأول �أي�صاً �إثن���ني من �أ�صهر 

�ملجموعات �جلنائزية وهى جمموعة �مللك �ل�صاب 

ت���وت عن���خ �آم���ون و�لتى ع���رث عليها ف���ى مقربته 

ب���و�دى �ملل���وك ع���ام 1922. و�ملجموع���ة �لثاني���ة 

وه���ى �ملعروفة »بكن���ز ملوك تاني����ض« و�لتى عرث 

عليه���ا فى مدينة تاني����ض بالدلتا عام 1940 وقبل 

�لإنته���اء من زيارة �ملتحف �مل�ص���رى ين�صح بزيارة 

�لقاع���ة 14، حيث يوجد بها لوحات خ�صبي���ة مر�صوم عليها وجوه لها �صمات 

خا�ص���ة، وتع���رف ه���ذه �للوح���ات باإ�ص���م »بورتريهات 

�لفي���وم« وترجع للع�ص���ر �لرومانى و�لت���ى كان �لكهنة 

ي�صتخدمونها لتزيني �لتو�بيت ملا فى نق�صها من حيوية 

ون�ص���ارة  وترج���ع ت�صميتها باإ�صم �لفي���وم �إىل �أن عدد 

كب���ري منه���ا مت �لع�صور عليه فى منطق���ة �لفيوم  على 

�لرغ���م من �أن مدينة طيبة هى �لتى كانت ت�صتهر بهذه 

�ل�صناعة �خل�صبية. 

الطابق االأول



وعل���ى هام����ض زيارة �ملتح���ف �مل�صرى، 

وجدنا �أن���ه من �لطريف تذك���ري �لز�ئر 

برحل���ة �لع���اج �ل�صه���رية ملومي���اء ملك 

م�ص���ر �لعظي���م رم�صي����ض �لثان���ى �إىل 

باري�ض. فاإن���ه بعد �لعديد من حماولت 

�ل�صرق���ة و�لنه���ب �لت���ى تعر�ص���ت له���ا 

�ملومي���اء، و�لتى رمبا يرج���ع �أقدمها لع�صر �لفر�عنة حي���ث كانت �أول �صرقة 

تعر�صت لها مقربة �مللك، قرر   �مل�صئولون عن �لآثار �إنت�صالها من هذ� �خلطر 

ونقله���ا �إىل �ملتح���ف �مل�ص���رى بعيد�ً ع���ن �أعني �لطامعني. وف���ى عام 1976، 

لحظ �أمناء �ملتحف و�ملرممون تدهور حالة مومياء رم�صي�ض �لثانى، فعقدو� 

�لع���زم عل���ى �إنقاذها من هذ� �لتدهور. وعلى �صعيد �أخ���ر وفى �إطار �إهتمام 

�حلكوم���ة �مل�صرية باإرثها �لثقافى وحر�صها على �صونه و�حلفاظ عليه، فقد 

�أمر �لرئي�ض �لر�حل/ حممد �أنور �ل�صاد�ت بعمل �لازم لنقل مومياء رم�صي�ض 

�لثان���ى �إىل فرن�ص���ا، و�لتى كانت تعترب حينذ�ك م���ن �لدول �ملتقدمة فى مثل 

هذ� �ملجال، فخرجت �ملومياء من �ملتحف �مل�صرى يوم 26 �صبتمرب1976 فى 

موك���ب موؤمن حتى مطار �لقاهرة، حي���ث �إ�صتقلت طائرة خا�صة �إىل فرن�صا. 

وبه���ذه �ملنا�صب���ة �لفريدة من نوعه���ا، فقد �أمر �لرئي����ض �لفرن�صى » »فالريى 

ج�ص���كار د�صتان« باإ�صتقبال �ملومياء �إ�صتقب���الً ملكياً، وخرج بنف�صه لإ�صتقبال 

ه���ذ� �لفرعون �لعظيم عل���ى �لأر��صى �لفرن�صية. وفى و�ص���ط �إهتمام عاملى 

برحل���ة عاج مومي���اء �مللك، خ�ص�صت فرن�صا معم���ًا خا�صاً جمهز�ً باأحدث 

�لأجهزة وقد �صارك �أكرث من مائة من �ملتخ�ص�صني يتناوبو� ليًا ونهار�ً لعاج 

�ملومي���اء و�إرجاعها �إىل م�صر فى �ص���ورة جيدة بعد حتليل �أ�صباب تدهورها. 

وبع���د ثمانية �أ�صهر من �لعاج فى فرن�صا، عاد رم�صي�ض �لثانى �إىل م�صر فى 

�صهر مايو من عام 1977 وقد تخل�ض من كل �آلمه وجدد �صبابه.
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