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  مصر سرزمین رازھا
  

"  سـاله  ٣۵٠٠ معبـد  ,یکی از باشکوه ترین اثار تاریخی مصر باستان که توجه بسیاری را بخود معطوف داشته      
بعـد از دھھـا سـال کـاوش     .  کیلومتری شـھر قـاھره قـرار دارد    ٧٠٠است که در امتداد رود نیل و در     " لوکسور

. مکان از ھر لحاظ مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت  این ,سخت کوشانه باستان شناسان و پژوھشگران جھان
 بازرسان وابـسته بـه میـراث    ١٩٨٩در سال .  حفظ این معبد از تجاوز تمدن نوین بود       –تنھا چالش باقی مانده     

شالوده ھای ایـن  ,و رود نیل" لوگسور " فرھنگی مصر ھشدار دادند که رسوخ اب از سیستم مجاری فاضالب     
انان تصمیم گرفتند نمونه ھایی از خاک این ناحیه را جھت تعیین ابعاد . ھدید قرار میدھند   اثر تاریخی را مورد ت    

 ناگھان به یک مجـسمه  –گارگران در محوطه شروع به حفاری و نمونه برداری کردند . این مشگل باخود ببرند   
ی دسـت یافتـه    انھـا بـه کـشف مھمـ    .برخورد کردند و پس از کمی جستجو دو مجسمه دیگر نیز نمایان شد            

 از اینرو حفره ایجاد شده را پر کردند و منتظر دریافت دستورالعملھایی پیرامون شیوه ادامه کار از سوی          ,بودند
را " لوکـسور  "  رئیس سازمان باستان شناسی ,سازمان میراث فرھنگی مصر . مرکز سازمان در قاھره شدند      

 پیکره ٢١ان ھیجان زده کارگر. آغاز شد "  کار مجددامسئول حفاری قرار داد و
 ,در بین این پیکره ھـا . دیگر یافتند که ھمگی در وضعیت عالی بسر میبردند         

کتیبه ھـا نـشان میدادنـد      .  عظیم وجود داشت     متری٢/ ۵یک پیکره ایستاده    
 او ھمـان پادشـاھی بـود کـه     ,سوم است " امن حوتپ" این پیکره متعلق به   

 قبـل از مـیالد در   ١٣۵٣ تـا  ١٣٩١ی معبد را ساخته بود و در حد فاصل سـالھا       
حالی حکم میراند که قدرت مصر در اوج خود بود و قلمرو ان از سودان تا عراق 

 کارشناسان اعالم داشتند که , با بررسی مجسمه پادشاه    .را در بر میگرفت     
این مجسمه یکی از گرانبھاترین اشیایی است که تـاکنون در سـرزمین مـصر      

انجا پیش رفتند که اعالم نمدند اھمیت باسـتان      برخی تا   . یافت شده است    
 قطعه شاھکار مزبور کـه متعلـق بـه دوران طالئـی مـصر              ٢۴شناسی کشف   

 سـال پیـشتر صـورت گرفتـه بـود       ۶٧که  " توت عنخ امن    " بودند با کشف گور     
علت دفن مجسمه ھا در محوطـه معبـد بـر کـسی روشـن       . برابری می کند    

ان محلی در قرن چھارم پس از میالد به یک نظریه این است که کاھن. نیست 
 زیـرا رومیـان   ,قصد پنھان ساختن انھا از چشم رومیان بدین کار دست زده اند  
اگر جریان بر . قصد داشتند محوطه معبد را به یک اردوگاه نظامی بدل نمایند     

زمین مـصر از  سـر .  چه بسا اشیاء دیگری نیز در انجا دفن شده کـه ھنـوز کـشف نـشده انـد      ,این منوال باشد 
 سرزمینی اسـت کـه بقـول یکـی از باسـتان شناسـان       ,مرداب دلتای شمالی ان گرفته تا مرزھای بایر جنوبی 

این کشور با چنین گنجینه عظیمـی   » امکان ندارد بیل خود را در خاک فرو کنید و چیزی بیرون نیاید «  معاصر
  ,افراد کسانی بوده اند که به قصد کسب ثـروت  در بین این  . قرنھاست افراد کنجکاو را بخود جلب کرده است       

 جـز  , اما بـر اسـاس معیارھـای امـروزی    –به حفاری پرداخته و دیگرانی که خود را باستان شناس می نامیدند     
 بیش از ان کـه بـه حـال    ,بدترین این افراد کسانی بودند که بخاطره طمع خویش    . مشتی افراد مبتدی نبودند     

 قرائن با ارزشی را ,انان برای تخیله سریع یک گور یا یک معبد. ضر واقع شدند باستان شناسی مفید باشند م
البتـه  . ھایی که ھنوز ھـم در مـورد ایـن اشـیاء وجـود دارد کمـک مینمـود        نابود کردند که چه بسا در حل معما 

شودند انان درھایی را گ. افرادی ھم بودند که دوست داشتند این میراث جھانی برای نسل امروز حفظ شود          
میتوانیم در سرزمین شگفت امروز که میان زمان حال و مصر باستان قرار داشت و به مدد و ھمت انھاست که 

با .  بیشتر انچه جھان در اغاز کار از مصریان اموخت ناشی از وسوسه یافتن گورھا بود .انگیز فراعنه قدم بزنیم 
اد داخل گورھـا پـس قرنھـا تـا حـدودی دسـت        اجس,توجه به شرایط اب و ھوایی و خشک بودن این سرزمین       

نخورده باقی مانده بودند و اشیاء بسیاری از داخل انھا پیـدا شـد کـه اطالعـات ارزشـمندی را در مـورد تمـدن                
حتی زمانی که گوری به دلیل دستبرد دزدان باستانی در روزگاران . ھزاران ساله فراعنه را اشکار می ساخت 

 باز ھمین گورھا اطالعات گرانبھـایی را  –  دچار صدمه می شد,ه در عصر حاضر  بسیار دور یا جویندگان گنجین 
 باسـتان شـناس مـوزه    ١٩٢٠ ھمین  مسئله باعث شد تـا  در سـال   .داد  در اختیار باستان شناسان قرار می  

شـکار  اتالش کند تا اسرار دیگری از تمدن فراعنـه را   " ھربرت ایوستیس وینالک" نیویورک   "  متروپلین "ھنری  
. " ھزار ساله کار میکرد   بر روی یک گور  چھار " تبس" و نزدیک شھر از بین رفته  " دیرالبحری" او در . سازد 

 او امیـد  , مـورد کـاوش قـرار گرفتـه اسـت     ١٩٠٢ و ١٨٩۵ نوبت در سالھای  ٢در  " اگاه بود که گور قبال    " وینالک  
 ٢ تا از این طریق -ند که پیشتر نادیده گرفته شده بودندداشت تا گروه وی بتوانند برخی از کتیبه ھایی را بیاب         

دانش او از باستان شناسی وی را بر ان داشت تا دست به کاری زند که قبل . پادشاه را با یکدیگر مرتبط سازد 
اگر چه .  و پاکسازی گورھا  یعنی ترسیم یک نقشه از داالنھا و حفره ھا,از او کسی به ان مبادرت نورزیده بود

بـه سـواالت تـاریخی پاسـخ     بتوانند  که  و شواھدی یا قرائنی–وه او مجسمه مفقود شده دیگری را نیافتند   گر
گـور مزبـور کـه    . باشـند  " وینالک "  اما داالنھای خالی ھم میتوانست بزگترین یافته سالھای اخیر برای  ,گویند

 مدتھا پیش از سـوی  ,بود " مکتره "زمانی محل جسد مومیایی شده یکی از درباریان سلسله یازدھم به نام        
زمانی که .  چیزی جز سنگھای خرد شده و اشغال بجا نمانده بود " وینالک " دزدان غارت شده بود و در زمان 

. به اتمام رسیده بود "  کار پاکسازی تقریبا,به ھیات اعزامی در محل گور پیوست " ھری برتون" عکاسی بنام 
. حال مرخصی بودند که ناگھان فضا دگرگون شد و ھیجانی به ھمـه دسـت داد    در غروب افتاب بود و کارگران  

یکی از کارگران از دیدن خرده سنگھایی که از یک شکاف میان کف و دیـواره بـر روی زمـین فـرو میریخـت یکـه           
 شـروع بـه ریخـتن   " او به کمک یکی دیگر از کارگران خرده سنگھایی را که بعد از پاکسازی مجددا . خورده بود   

 او کبریتـی را  ,رسـید  " ھـری برتـون  " خبر کشف این حفره به .  تخلیه کرد,کرده و شکافی را نمایان میساخت  
در پس تاریکی نھفتـه بـود چنـان    " امید به انچه احتماال. افروخت تا حفره را روشن کند که البته بی فایده بود        

 "ویـنالک  "  او نامه ای برای -گران برساند  که تصمیم گرفت موضوع را بالفاصله به اطالع دی     گیز بود نوسوسه ا 
که چند لحظه پیش از محل " وینالک  " . خواست تا به گور امده و با خود چراغ قوه بھمراه بیاورد اوفرستاد و از 

.  از این خبر با شک و تردید استقبال کرد - به محل اصلی استقرار خود بازگشته بود,کار خود در نقطه ای دیگر
 . ند او و ھمراھانش برای بازدید به محل گور رفتدر ھر حال 

  

 –ھربـرت ایوسـتیس ویـنالک    
باستان شناس مـوزه ھنـری      
متروپلین نیویورک مـردی کـه      
ماکت ھـا و مـدلھای زیبـایی        

کـشف  " مکتره  " را از مقبره    
ــار دوســتداران   ــرا در اختی و ان

  تمدن فراعنه قرار داد
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 اما ھنگامیکـه  ,چیزی برای دیدن وجود نداشت مگر یک سوراخ پر از خرده سنگ«  :دارداظھار می  "وینالک " 
 یکی از تکان دھنده ترین صحنه ھا را ,خرده سنگھا از انجا تخلیه گشت و نور چراغ به داخل شکاف تابیده شد

مـن خـود را در حـال تماشـای      . چـشمم دیـدم   بخت مشاھده انرا پیدا کنـد در جلـوی   – که شاید یک کاوشگر 
 یک «:  او بعدھا چنین نوشت » یافتم ,ھزاران مرد کوچک اندام نقاشی شده که به این سو و ان سو میرفتند

 مـردان  . از ان سو به مـن خیـره شـده بـود     ,ن عیب و نقص نقاشی شده بودودختر بچه بلند باال و الغر که بد       
 مشغول ھدایت گاوه ھای نر با پوست –کوچک اندام در حالیکه در دستھای برافراشته خویش چوبھای داشتند 

  یکی از کشتی ھا .  پاروزنان با تالش و کوشش در دسته ای از کشتی ھا در حال پارو زدن بودند .لکه دار بودند
تمـام ایـن امـد و    . د را در ھوا حفظ کرده بـود   تعادل خو,درست روبروی من بود و دماغه ان به شکلی ناموزون       

 قرن می شـد چنـان   ۴٠ گویی فاصله من تا ان تصاویر که بیش از –شدھا در سکوتی اسرارامیز در جریان بود      
شـب  » .زیاد بود که ھیچ پژواکی نمیتوانست به گوش من برسد

ــنالک "  از اینــرو –فــرار رســید  و ھمکــارانش تنھــا کــاری کــه  " وی
ــستند  ــشیدن     میتوان ــار ک ــاندن شــکاف و انتظ ــد پوش ــام دھن انج

روز بعـد انھـا بـه گـور بازگـشتند و      . مضطربانه تا دمیدن افتاب بود  
 میـز  , اسباب اندازه گیری–ھمراه خود ابزار مورد نیاز را نیز اوردند     

کار خود " ھری برتون . "  االت انعکاس نور و  ایینه ,نقشه کشی 
 یک شیوه ابتکاری را بکار گرفت او. را برای عکسبرداری اغاز کرد      

ایینه برای انعکاس نور خورشید از بیرون گور به داخل استفاده از : 
 , سال۴۵٠٠افراد نگران ان بودند که پس از .  متری٣٠ تا ٢٧داالن 

حجاری شـده   " ھجوم ھوای تازه به داخل این اتاق باریک و تماما         
 قایقھای باعث جدا شدن سنگھای سقف اتاق شده و پیکره ھا و

انان به اھستگی موانـع را از سـر را     . شگفت انگیز را نابود سازد      
 خوشـبختانه سـقف اتـاق      ,برداشتند و منجمله یک تیغه خـشتی      

عاقبـت توانـستند نگـاھی دقیـق بـه داخـل            . مشگل سـاز نـشد      
 انجا محل دفن کسی نبـود بلکـه       –بر خالف انتظار انان     . بیفکنند  

"  از سـوی عـزاداران بـرای    ,در ان لوازم زندگی خوشایند پـس از مـرگ  یک اطاق مخفی محسوب می شد که   
مصریان به زندگی عشق می ورزیدند بنحوی که سعی می نمودند تا ان را با خود . قرار داده شده بود " مکتره 

ی  انان بھمراه غذا و نوشیدنی دفـن مـ  ,در ایام اولیه تاریخ طوالنی مصریان   . به داخل گور و جھان بعدی ببرند        
 از رختخواب گرفته تـا ایینـه و   –بعدھا متعلقات و وسایل بیشتری را در محل دفن خویش قرار میدادند         . شدند  

ثروتمندان و توانگران خدمتکاران را نیز با خود بـه گـور   . عطر و ھر چیز که در ھمین دنیا از ان استفاده میکردند   
" مکتره . "  که بتوانند از انان در دنیای دیگر مراقبت نمایند   بلکه پیکره ھای چوبی,البته نه انسانھا را. میبردند 

ایـن بزرگتـرین   .  قادر بود مجموعه کاملی از یاران کوچک را در اختیار گیرد ,به دلیل داشتن ثروت بیش از اندازه     
 جعبه کوچک که تـداعی کننـده اتاقھـا و محوطـه     ٢۴در  . مجموعه ای میباشد که تاکنون کشف گردیده است         

 نجـاران و کاتبـان وجـود    , نخ ریسان و بافندگان, نانواھا و تولید کنندگان آبجو    , گاوچرانھا و قصابان   ,ور بودند محص
 تـصویر کـاملی از زنـدگی در    ,مجموعه مزبـور .  به سختی مشغول کار بودند , که طبق وظایف خویش   -داشتند

 در داخـل خمـره ای ایـستاده مـشغول ورز     بطور مثال نانوا در حالیکـه    . را به نمایش می گذارد      " مکتره  " زمان  
  "  تداعی کننده قایقھایی ھستند که ,قایقھای مدل که دور تا دور جعبه ھا وجود دارند. اوردن خمیر با پاست 

برای سفر و تفریح خویش بھنگام امد و شـد در رودخانـه     " مکتره  
در داخل . نیل و بازدید از مایملک خویش مورد استفاده قرار میداد 

با حالتی اسوده در ان نشسته اسـت و       " مکتره  "  از قایقھا    یکی
در کنار او کوچکترین پسرش . شکوفه نیلوفر ابی را بو می کشد        

و یک خواننده قرار دارند که خواننده با دست بر دھان خود می زند 
در قایق دیگری یک نوازنده کـور در  . تا صدای لرزانی را بوجود اورد  
 از , ان را در میان زانوھایش قرار دادهحال نواختن چنگی است که

 این قایقھای باریک نیاز به خدمه و پارو زنان ,انجا که در عالم واقع
 از اینــرو بــرای ,داشــته و مــسافرانی را نیــز ســوار میکــرده اســت

و ھمراھانش امکان  " مکتره  " داشتن یک اشپزخانه و پذیرائی از       
 در –نبـوده اسـت   ساخت اشپزخانه ای بر روی قایق امکان پـذیر         

نتیجه حتی در گور نیز یک اشپزخانه شناور برای ارباب مھیا شده 
متوجـه مقـوالت   " ویـنالک  " با بررسی مدل ھا و ماکتھا  .!!  است

 ,ماھیگیری فاقد یک بازو. مختلفی شد که تعجب او را برانگیخت    
. رخی دکلھای از جـا کنـده شـده    و ب,  قسمتھای گمشده ای از قایقھا,اثر سوختگی بر روی تعدادی از قایقھا

 و نیز تار عنکبوتھـای مـرده در البـه الی پیکـره ھـا وجـود       ,بعالوه لکه ھای ناشی از حشرات و سرگین موشھا       
 و رد یـا  –مطمئن بود ھیچگاه اتش سوزی در ان اتـاق کوچـک رخ نـداده بـود        " وینالک  " با وجود این    . داشتند  

او نتیجـه  ! ؟.پس راز این نشانه ھـا چـه بـود   . ر کف اتاق وجود نداشت   موشھا یا عنکبوتھا ب  ,اثاری از حشرات  
 مدلھای مربوط به تدفین را مھیا کرده بود و انھا را در بخـش  ,از مدتھا پیش از مرگ خویش" مکتره " گرفت که  

چنین " وینالک . "   عنکبوتھا و حشرات بود ,بال استفاده ای از خانه خویش نگھداری میکرد که جوالنگاه موشھا
تصور میکرد که بچه ھا برای بازی با قایقھا و مجسمه ھا بـه داخـل اتـاق امـده و در نتیجـه بـازوی مـاھیگیر را              

 بیرون اوردن قایقھای مـدل و  ,وظیفه سخت دیگر. شکسته یا برخی دکل قایقھا را سوزانده یا شکسته بودند  
. رای عکسبرداری از اشیاء انھا را لمس کرده بودند و یکی از ھمکارانش ب" وینالک " فقط . جعبه ھا از اتاق بود 

با این حال در روشنائی بیرون انھا متوجـه اثـار   . کار جابجایی با ظرافت و با استفاده از دستکش صورت گرفت     
 ۴۵٠٠دریافت که این اثار انگشت متعلق به مـردی اسـت کـه      " وینالک  . " انگشت بر روی این گنجینه شدند       

حمل کرده بود تا در انجا برای سـالیان دراز بـاقی   " تبس " از داخل خانه به این گور در شھر  سال پیش انھا را     
کـشوری بـا   . دریچه ای به گذشته باشگوه مصر باستان گـشود         " ایوستیس وینالک  ھربرت" کشف  . بمانند    

 . ساله که یکی از شگفت انگیزترین تمدنھای باستانی جھان در ان بناء شده است ۵٠٠٠تمدن 

  
 – ھمانگونه کـه در تـصویر نـشان داده شـده اسـت       

باریـان  مدلھای یک انبـار غلـه متعلـق بـه یکـی از در        
ــام   ــازدھم بن ــسله ی ــره " سل ــن –میباشــد " مکت  ای

مــدلھا از مقبــره او قــرار داشــته و نــشان از زنــدگی  
ایـن  . روزمره مصریان باستان را به ما نشان میدھد    

  . گرفته شده است١٩٢٠عکس در سال 
  

  
عکسی دیگر از ماکتھا و مـدلھای درون مقبـره         

ھــا وگااینبـار طویلـه ای کـه درون ان    " مکتـره  " 
  .نگھداری میشودند 
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  بلزونی جیوانی باتیستا
  

ایـن جمعیـت تحـت    .  میلیون نفر تخمـین میزننـد    ۵ جمعیت مصر باستان را حدود       ,باستان شناسان و محققان   
تعداد شاھان یا فراعنه ای که بر این کشور حکم میراندند چنان زیاد . ھدایت حکام خداگونه ای زندگی میکردند 
.  سـالھا پـیش از بـین رفتـه انـد      ,است و ابنیه و قـوانین یادگـار انـان   بود که امروزه فقط نامی از انان باقیمانده     
.  منظور انان شجره نامه ھا و سلسله ھای سلطنتی انھا میباشد   ,ھنگامی که مورخین از مصر یاد می کنند       

 و دورھای میان مدت غم انگیز تحوالت سیاسی و بـی      ,اعصار طوالنی مصر  ,این مورخین ھمچنین به دودمانھا    
انرا " اگوستوس " نقطه پایانی تمدن مصر ھنگامی است که سزار . اشی از تجاوز بیگانگان اشاره دارند ثباتی ن

  یادگار ان تمدن بزرگ .  پیش از میالد فتح کرد و مصر به یکی از استانھای امپراطوری روم تبدیل شد ٣٠در سال 
بیرحمانه و به اھستگی در میان شنھا از بین رفت و طولی نکشید که زبـان مردمـان ان دیـار نیـز بفراموشـی                 

خاموش باقی "  مصر باستان یک فرھنگ تقریبا,تا قرنھا بعد کسی از تمدن مصر سراغی نگرفت   . سپرده شد   
 بسیاری از گنجینه ھا را مکشوف ساخت و ١٧٩٨به مصر در سال  " پارتناپلئون بنا" لشکر کشی ارتش. ماند 

 و خط یونـانی را  ** "دیموتیک"  خط ,* " ھیروگلیف" قرار داشت که کتیبه خط  " روزتا" در راس ھمه انھا لوح     
 مردی – مراجعه شود به مطلب قبلی با نام (.در کنار ھم در خود جای داده بود و قفل حل عالئم باستانی را گشود       

ــه مــصر اشــنا کــرد    ــا فراعن   ) کــه مــا ب
گویی بار دیگـر مـصریان قـادر بـه          
ــده بودنـــــد و    ــرف زدن شـــ حـــ
ــز نوشــته     ــشف رم ــه ک ھنگامیک

 فرھنـگ  ,ھای انان شتاب گرفـت   
  نیرومنـد و  ,انان در شکلی مھـم    

ــراورد   ــا ســر ب ــال  . پوی ــن ح ــا ای ب
گذشته انان توسط افرادی طماع    

 –غارت گورھا . لگدمال می شد   
 و شـھرھای مـدفون شـده      معابد

انان که از اوایـل دوران یونانیھـا و         
ــرن    ــود در ق رومیھــا اغــاز شــده ب
نــوزدھم بـــه اوج جنـــون امیـــزی  

 ,ھر شئی را که دینامیت. رسید 
 دژگوب یا انگـشتان انـسان    ,دیلم

 بـه غـارت     ,قادر به کندن انان بود    
ــق اشــیاء   . رفــت  ــر رون تجــارت پ

  عتیقه پا گرفت و بسیاری 
ای ھنـری اروپـایی     از مجموعه ھ  

از قبال این تجارت غنی تر گشت 
یکی از کسانیکه از این تجـارت       . 

 وزنه بردار ,زیان بار به ثروت رسید
" قوی ھیکل متولد ایتالیا بـا نـام         

او . بود  " بلزونی جیوانی باتیستا
 , متر داشت٢که قامتی بلندتر از 

او در انگلستان و شھر لندن به کار نمایش اشتغال . د عالوه بر بدنی عضالنی از سیمایی نیکو نیز برخوردار بو   
 در انجا او با حمل اھـن پـاره ای سـنگین بـر روی شـانه        .شھرت یافته بود     " سامسون پاتاگونیا " داشت و به    

 نفر از ھیکل او بدون انکه از حالت ساکن خارج شود و سپس قدم زدن در صحنه نمایش ١٢ھایش و باال رفتن 
.  تماشـاگران را متعجـب میکـرد    , بدون انکه از وزنی که بر دوش او بود خم به ابرو بیاورد,و تکان دادن دو پرچم    

 بـرای فـروش یـک چـرخ چـاه      ١٨١۵ او را بر ان داشت تا در سـال       ,به علم مھندسی مایعات   " زونی  بل" عالقه  
اطمینان خاطر داشت که " بلزونی . "  به ان کشور سفر کند ,حکمران مصر" محمد علی " اختراعی خودش به 

زمانیکه .  د رساند وسیله اختراعی او شیوه منسوخ کشاورزی مصر را دگرگون خواھد کرد و او را به ثروت خواھ
از چرخ چاه مزبور ثمری حاصل نشد به تالش دیگری دست زد که امید داشت در فاصله زمانی انـدک بـه ثمـر         

از طریـق  " بلزونی .!  "  یعنی کشف گنجینه ھای باستانی پراکنده در میان شن زارھای صحرای مصر   ,نشیند
در واقـع تنـدیس فرعـون     (" ممنـون  " ی بنام دانشمندان و زبان شناس سوئیسی مطلع شد سر مجسمه فرعون       

به گفته یکی از مقامات ان .   در محلی رھا شده است , که از سنگ خارا ساخته شده بود)  بزرگ رامسس دوم
یکی از زیباترین و کاملترین تندیسھای مصری بود که در سرتاسر کشور یافت می "  این اثر تاریخی مطمعنا,ایام

یک گروه از .  تن وزن داشت ٧ بیش از , متر پھنای شانه ان بود٢ متر ارتفاع و   ۵/٢سر این مجسمه که     . شد  
 اما از عھده , تالش کرده بودند که سر مزبور را جابجا کنند–فرانسویان که از اھمیت این پیکره اگاھی داشتند 

که این اثر باستانی که یک او میدانست . مصمم بود که به این کار مبادرت کند " بلزونی . " ان برنیامده بودند    
 «: او بعدھا اظھار داشت . تلقی میشود " بریتانیا "  گوھر گرانبھایی برای موزه     ,گنج ھنری محسوب میشود   

از اینکه " من در حالی سر مجسمه را در نزدیکی بقایای بدن ان یافتم که چھره ان رو بمن قرار داشت و ظاھرا
با استفاده از یک چھارچرخه نامناسب و جمعی از " بلزونی " » .د می زدلبخن,قرار بود به انگلستان برده شود 

ھفته ھا طول کشید تا پیکره را .  پیکره را به کرانه رود نیل برساند ,کارگران محلی موفق شد پس از چندین روز
شور و " ونی بلز" در انگلستان تالش شایان . به انگلستان حمل کند " سوار بر کشتی کرده و به قاھره و نھایتا

او فردی مشتاق بود و بـا کمـال   . بسیار خوش امد " بلزونی " این کار به مذاق . ھیجان بسزایی را برانگیخت    
او حتـی مـدت بـسیاری بـا     . رضایت به داخل و خارج گورھا می خزید و گاه تمام شب را در انھا سپری میکرد            

براستی  (.  زندگی کرد ,ک انگشتر طال ویران میکردند که گورھا را برای بدست اوردن ی,دزدان و غارتگران بومی
اخـر چگونـه ممکـن اسـت یـک ملتـی چنـین ظلـم         . انسان با خواندن این مطالب اندوھگین و در حـین حـال شـگفتزده میـشود       

 شگفتا که . یک مقبره و یک مومیایی سالم ھزاران اطالعات مختلف در دل خود دارد . عظیمی به میراث گرانبھای خود کند

  
ین نقاشی را بر روی  ا– در جامه مخصوص مصریان قرن نوزدھم   جیوانانی باتیستا بلزونی  

این کتاب شرح خاطرات او از اھـرام  .  قرار داد , چاپ کرد١٨٢٢جلد کتاب خود که در سال     
(  یـافتن سـر ممنـون    –در میـان اقـدامات متھورانـه او    .  معابد و گورھا در مـصر میباشـد       –

بود که این تصویر نشان دھنده انتقال مجسمه به رود نیل توسط کارگران     ) رامسس دوم 
  . پیش از انتقال به انگلستان میباشد–
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شـما خـود    در ادامـه . این میراث عظیم  ھم در عھد باسـتان مـورد دسـتبرد دزدان ان ایـام  قـرار میگرفتـه و ھـم در عـصر جدیـد               
در " بلزونـی  "  این دزدان دور بر ارامگاه ھای بزرگ منزل گزیده بودند و ).ھولناکی خواھید شدماجرای  شاھد چنین   

او حتی لباس مردم مصر را بر تن میکرد و ریشی مثـل  . د غیر بھداشتی با انان ھم غذا می ش   " شرایط کامال 
 یکی دو مرغ را سر بریده و ,ھرگاه دزدان فکر میکردند که او ممکن است شب را نزد انھا بماند. انھا میگذاشت 

. انھا را داخل اجاقی سرخ میکردند که سوخت ان از تکه ھای صندوقھای چوبی مخصوص اجساد مومیایی بود 
بلزونی .!! " گاھی سوخت اجاق از طریق استخوانھا و پوشاک مومیایی ھا تامین می شد" لزونی ب" به گفته 

  وی انان را قانع ساخت تا او را به داخل گورھای عمیق و . اشکارآ اطمینان میزبانان خود را جلب کرده بود " 
یرغم ھوای غیر قابل تحمل و گرد عل. سنگی ببرند که انان اشیاء باستانی را از انجا بدست اورده و میفروختند 

با شوق و ذوق به کار خود ادامه " بلزونی  " ,و غبار خفه کننده ای که از اجساد مومیایی به ھوا برمی خاست
او نوشته ھای روی پاپیروس و متون مصوری که نشان دھنده محتویـات تابوتھـا بـود و ھمچنـین پوشـاک      . داد  

 زیرا خزیدنھای خسته کننده از میان داالنھای , گورھا کار ساده ای نبودرفتن به داخل. اجساد را بر می داشت 
 ,حضور طوالنی مـدت در کنـار دزدان مقبـره ھـا    .  براستی عذاب اور بود –خفقان اور که پر از شن و سنگ بود      

 سـانتیمتر ھـم جـا نبـود و     ٣٠ در برخی مکانھـا حتـی   « :مینویسد " بلزونی . " مستلزم شجاعتی خاص بود 
 .بور بودم مانند یک حلزون بر روی سنگھای نوک تیز که مانند شیشه برنده بودند بصورت خزیده به جلو بروم مج
 موجـب  , خود را در محاصره انبوھی از اجساد مومیایی یافتم که بر خـالف گذشـته  « : در جای دیگر میگوید »

ھـوا باعـث مـی شـد اشـیاء مختلـف        نور کم شمع ھا و مشعلھا بدلیل نبـود  ,تاریکی دیوارھا. وحشتم شدند  
وجود عربھای مشعل بدسـت کـه تمـام     .بنظر میرسید تصاویر با یکدیگر گفتگو می کنند. پیرامونم جان بگیرند 

  خود بی شباھت به مومیایی ھای زنده نبودند و ھمه اینھا صحنه ای ,بدنشان پوشیده شده بود از گرد و غبار
تجارب خود در میان اجساد مومیـایی  " بلزونی " با وجود این » . تشریح کردرا پدید اورده بودند که نمیتوان انرا

او نوشت که ضعف قوه شامه امتیـازی  . ھای مصری را در کتابی ترسناک با شرح جزئیات تشریح کرده است         
اما زمانیکه او مشغول زیر و روکردن اجساد بود و درمیان غبـار مـتعفن نفـس مـی     . برای او محسوب می شد     

در یک مورد وقتی برای استراحت بر روی یکی .  دریافت که بوی اجساد براستی غیر قابل تحمل است ,کشید
وزن فوق العاده سنگین او سبب شکسته شدن تابوت و خورد شدن جسد مومیایی داخل , از تابوتھا نشست

  لباسھای ,استخوانھا, در میان اجساد مومیایی خرد شده,او بدون انکه بتواند به چیزی چنگ بیندازد    . ان شد   
بنحوی که ناچار شد یک ربع ساعت به حالت سکون باقی بماند تا گرد .  فرو رفت ,مندرس و صندوقھای چوبی 

وقتی برخاست و تصمیم به خروج از گور گرفت باز گرد و غبار به ھـوا    . فروکش کند   " و غبار ایجاد شده مجددا    
  مجبور " زونی بل" در جایی .!! بلند شد و با ھر قدمی که بر می داشت یک جسد مومیایی را زیر پا خرد میکرد 

داالن «: او مینویـسد  . د با دشواری از میان یک داالن باریک عبور کند که پھنای ان به انـدازه ھیکـل او بـود         ش
در قسمتی که . مملو از اجساد مومیایی بود و من ناچار بودم صورتم را به اجساد بمالم تا از میان انھا رد شوم 

در ھر حال نمیتوانستم از غلتیده شدن .  می شد   عبور من به دلیل وزن بدنم اسانتر,داالن سراشیبی میافت
در نتیجـه از سـردابی بـه    .  دستھا و سرھا به طرف پـائین و در اطـراف خـودم ممانعـت کـنم              , پاھا ,استخوانھا

 برخی دراز ,برخی ایستاده. ھمه جا مملو از اجساد مومیایی شده در حاالت مختلف بود . سرداب دیگر میرفتم 
  اما چندین کشف مھم در مصر ,اگر چه فردی غیر حرفه ای بود" بلزونی " » .انه بودندکشیده و برخی نیز وار

طـولی نکـشید کـه اروپائیـان      " . دوم  رامـسس "پدر   " ستی اول"  منجمله کشف گور جالب توجه ,انجام داد 
ستان شناسان حرص و طمع انان چنان بود که به گفته یکی از با .دیگری برای صید گنجینه ھا به او پیوستند 

احترام به دوران گذشته ای که " ھیروگلیف " اما با کشف رمز خط  ". حالت وحشیانه ای یافته بود "فرانسوی 
اما دردناکترین حادثه این بود که خود مصریان . اکنون در خطر نابودی قرار داشت در میان دانشمندان پا گرفت          

بھـای خـود   نیز مدتھای مدیدی عالقه ای چندان بـه میـراث گران    
نشان نمی دانند و با القیدی بـه رقابـت بـا بیگانگـان برخاسـته        

مصریان نه فقط اماکن باستانی را برای فروش اشیاء ان . بودند 
 بلکه برای بدست   -به جھانگردان در اختیار  انان قرار می دادند        

 (.  به کندن بناھای تاریخی پرداختند ,اوردن بلوکھای ساختمان 
 برای ساخت یک کارخانه شوره پـزی بکـار   دندرهقع در یک چھارم معبد وا   

ــترفــت و ســنگھای معبــدی واقــع در      در ســاخت یــک پاالیــشگاه  ارمان
   ) !!.چغندر قند مورد استفاده قرار گرفت

  
  ) .مردی که برای نجات تمدن فراعنه ایثار کرد( -  آگوست ماریت

  
ــود کــه قبطــیعالقــه بــه کتــب خطــی    , "آگوســت ماریــت"  ب

بلزونی  " , به مصر کشاند١٨۵٠ فرانسوی را در سال     دانشمند
را بر ان داشت " ماریت  " ,که در شرف رھا کردن کار خود بود" 

تا از دنبال کردن اثار ادبی دست کشیده و در پی حفاری بر اید   
" او موفق به کسب حمایت یک ھمـوطن بـا نفـوذ خـود بنـام               . 

 چنـد سـال   وی ھمان فردی بود کـه . شد  " پسسفردیناند دول 
کـه از   " دولـسپس  . " بعد طرح ساخت کانال سوئز را ارائه داد      

نسبت به سرنوشـت اثـار تـاریخی مـصر تحـت      " ماریت " توجه  
 " سـعید پاشـا  "  به نزد حـاکم جدیـد مـصر     ,تاثیر قرار گرفته بود   

را مسئول اثار باستانی " آگوست ماریت " رفت و از او خواست 
 بود در قاھره ساخته شـود قـرار    و نیز متصدی موزه ای که قرار      

" سـعید پاشـا   . "   تا انھا بتوانند کشفیات جدید باستانی را در ان جای و برای نسل بعد نگھداری کننـد       -دھد
  .  پشتیبان و نگاھبانی دلسوز یافت تمدن فراعنه مصر باستانموافقت نمود و سرانجام  

 

  
 این مرد فرانسوی حق بزرگی      –اگوست ماریت   

بر گردن عاشقان تمـدن فراعنـه و مـردم کنـونی        
ھر چند بعضی از باسـتان شناسـان        . مصر دارد   

او را بــرای اســتفاده از دینامیــت مــورد ســرزنش 
امــا ھمــین مــرد بــا سرســختی  . قــرار میدھنــد 

  .جلوی غارت میراث کھن مصر باستان را گرفت 

h
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 بر ما واجب است در کمال « :او مینویسد . تالش نمود جلو غارت و حفاریھای غیر قانونی را بگیرد " ماریت " 
پانصد سال دیگر نیز مصر باید بتواند به دانشمندان این امکان را بدھد . دقت از اثار باستانی مصر حفاظت کنیم 

 صرفنظر از بلند پروازی و امال و ارزوھای » .وی خود دارم تا از اثار تاریخی دیدن کنند که اکنون ما انھا را پیش ر
 وی به دینامیت متوسل ,ھر کجا که حفاری امر ساده ای نبود.  خود او ھم مصنون از سرزنش نبود –" ماریت " 

 ,ھیچگونه توجھی به ثبت جزئیات بسیاری که در کار حفاریھا به انھا برخورد میکرد نداشت" او تقریبا. می شد 
 زیرا کوچکترین اثار نیـز میتواننـد اطالعـات    –ی که باستان شناسان امروزی با وسواس زیاد دنبال می کنند        کار

البتـه امـروز بیـشتر از نـام      "( سـقاره "  گور را در ٣٠٠٠بیش از " ماریت . " ارزشمندی در اختیار انان قرار دھد      
 " جیزه" بود که در نزدیکی  " ممفیس" ی سقاره گورستان شھر باستان. خالی کرد ) سگارا استفاده میشود  

 ھـزار شـئی باسـتانی را     ١۵بـه تنھـایی     " ماریت. " قرار داشت    " اھرام ثالثه " و   " ابولھول" جایگاه مجسمه   
  . کارگر را در حفاری ھا بکار گرفت ١٧٨٠کشف کرد و بیش از 

  
   دزدان و متجاوزین باستانی

  
 متوقف کردن غارتگریھایی که از زمان خود فراعنه در ,دریافتند" و جانشینان او سریعا" ماریت "   ھمانگونه که 

بندرت گوری یافت می شد که توسط دزدان به ان نقبی زده نشده باشد . مصر ادامه داشت کار ساده ای نبود 
 حال انکه سازندگان این مقبره ھا کلیه احتیاط –

ای الزم را بـرای حفاظــت از ایـن آرامگاھھــای   ھـ 
احتیــاط ھــای انھــا . ابــدی را بخــرج داده بودنــد 
بکارگیری زبانه ھای   : شامل این موارد میگردید     

ھای سنگی   دریچه   ,  داالنھای انحرافی   ,قفلی
کــشویی و تلــه ھــایی کــه بھنگــام حفــر گورھــا 
باعث فرو ریختن قلـوه سـنگھای بـزرگ بـر سـر             

یک نمونه وحشتاناک از این تله . دزدان میگردید 
  توسط یـک باسـتان شـناس فرانـسوی در       -ھا  

 ھنگام کار در یک « .کتابش نوشته شده است 
 یک جفت بازو را مشاھده کردم کـه بـر        –مقبره  

ــود    ــاده ب ــران شــده افت ــابوت وی ــاحب . روی ت ص
دستھای قطـع شـده بخـاطره جراحـت وارده در           

ی او در ھمان مقبـره جـان سـپرده و اسـتخوانھا      
این باستان شناس بـر     . کنار تابوت قرار داشتند     

این گمـان اسـت کـه دزد در حالیکـه قـصد بلنـد              
کردن جسد مومیایی را از داخـل تـابوت داشـته           
است سقف فرو ریخته و سنگ بـزرگ و برنـایی       

متاسفانه دزدان احترامی برای مردگان قائـل  » .ضمن قطع ھر دو بازوی او سسب مرگ متجاوز گردیده است 
 از انھا به عنوان مشعل استفاده میکردند ,یک گروه از دزدان با اتش زدن اجساد کودکان مومیایی شده. نبودند 

 ,دزدان بھنگام پاره نمودن پوشاک فراعنه و ملکه ھا در پی یـافتن طـال  .! تا محیط کارشان را روشنایی بخشد      
دست کم میتوان اذغان داشت که این .  دستان انھا را جدا کرده و به گوشه ای می انداختند  بازو و,سر" غالبا

یک دسته از انھا از چنان وقت . در کار خود شتابی نداشتند " برخی از انھا ظاھرا. دزدان افراد بی باکی بودند 
 سال زمان بـرد تـا کـسی بـه ان     ٣۵٠٠ اگر چه –کافی برخوردار بودند که صحنه خنده اوری را نیز بجا گذاردند      

 به ,باستان شناسان به ھنگام حفاری گورھایی که مخصوص حیوانات مقدس مومیایی شده بود. صحنه بخندد 
یک میمون و یک سگ کامل و بدون نقص برخوردند 
ــرون اورده شــده و      ــه بی ــط دزدان از پارچ ــه توس ک
بنحوی روبروی ھم قرار داده شده بودند که گویی        

دزدی و .!!  ن در حال گفتگو با یکدیگرند ان دو حیوا
غارت گورھا در مـصر باسـتان امـری معمـول بـود و       
قــرائن مربــوط بــه پرونــده ھــای دادگــاه ھــا نــشان  

 ,میدھد که چگونه گورھا و آرامگاھھای گذشـتگان       
انھـا  . توسط دزدان مورد دستبرد قرار گرفته است       

ــا    ــل تابوتھ ــساد از داخ ــداختن اج ــرون ان  ,ضــمن بی
 نقره و زیورآالت داخل –ات انان به عالوه طال متعلق

ــد    ــارت میکردن ــا را غ ــابوت ھ ــسیاری از دزدان . ت ب
دسـتگیر شــدند و اکثــر انــان بــه کــار خــود اعتــراف  

دادگاھھــای فراعنــه یکــی از مــدرنترین  . میکردنــد 
اسناد و مدارک نـشان     دادگاھھای زمان خود بود و    

 میدھــد انھــا  مثــل امــروز تمــام حرفھــای مــتھم و  
دریکــی از پاپیروســھای . قاضــی را ثبــت میکردنــد 

بدست امده که متعلق به یکی از ھمین دادگاھھا     
ما طبق «:  متھم خطاب به قضات میگوید ,میباشد

  با . را پیدا کردیم  " سکمره شدتاوی" ما ھرم شاه . عادت ھمیشگی خودمان برای دزدی از گورھا امده بودیم 
سپس از میان قلوه سنگھا گذشتیم و فرعون را . اخلی ترین قسمت ھرم شدیم استفاده از ابزرار مسی وارد د

این جسد مومیایی نجیب زاده در بستری از طال . در حالی که به پشت در گور خود قرار داده شده بود یافتیم   
 , فرعوندر کنار. قرار داشت و تابوت او مزین به طال و نقره بود و ھمه گونه سنگھای قیمتی نیز وجود داشت          

 دزدھا اشیاء ارزشمند متعلق به شاه و ملکـه را  » .ملکه قرار داشت و او نیز به ھمان صورت تزئین شده بود 
  این کار را انجام می دادند تا بتوانند طالھایی که ھنوز "   دزدان معموال-برداشته و تابوتھا را به اتش کشیدند 

  
گور انـسان تـصور مـی کنـد      با دیدن این   – دره شاھان یک مقبره در    

این مکان از ابتدا ویرانه بوده در صورتی که دزدان این بال را سر ایـن        
  .مقبره اورده اند 

  

ھمانگونـه کـه   . یک گور دیگر که مورد چپـاول قـرار گرفتـه اسـت             
مشاھده می کنید چوبی کـه بـرای دیلـم کـردن و گـشودن درب         

  یده میشودتابوت مورد استفاده دزدان واقع شده در عکس د
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"  جواھرات و طلسمھا را میان خود تقسیم کرده و به سمت ,آنگاه طال. به تابوتھا چسبیده بودند را جدا سازند 
 امـا  ,معلوم نیست چه مجازاتی برای انھا در نظر گرفته شـده . نجا دستگیر شدند  رھسپار شده و در ا    " تبس  

سوگندی که یکی دیگر از مظنونین یاد کرده است نشان میدھـد       
به " آمن "  تا زمانی که خدای «. چه مجازاتی در انتظار انھا بوده 

حیات خود ادامه میدھد و تا زمانی که فرمانروای ما در قید حیات         
 شـما  –گر ارتباط من با یکی از موارد دزدی ثابـت شـود          ا –است  

 » .میتوانید دمـاغ و گوشـھایم را بریـده و مـرا بـه سـیخ بکـشید       
 تـداوم دزدی از گورھـا در زمـان    ,دادگاه ھا علیرغم شدت تنبیھات
 و تخریـب  )  قبـل از مـیالد   ٩۴۵ تـا    ١٠٧٠ (سلسله بیست و یکم     

انـت بـه   اجساد سـلطنتی مومیـایی سـه سلـسله قبلـی کـه اھ       
 کاھنــان را بــر ان داشــت تــا اجــساد ,مقدســات تلقــی مــی شــد

ســالطین و ملکــه ھــا را از آرامگاھھــای انــان خــارج ســاخته و در  
 کاھنـان  ,در بـسیاری مـوارد   .مخفـی قـرار دھنـد   " گورھـای کـامال  

مجبور بودند به ترمیم اجساد بپردازند و بازوان و سرھا را در جای   
 انھـا پـیش از قـرار       –اول    "  تسـ "  منجمله سـر     ,خود قرار دھند  

کردند کفن "  انھا را مجددا ,دادن عالئم شناسایی بر روی اجساد     
امـا در اواخـر قـرن نـوزدھم ایـن       . و در تابوت مخصوص قرار دادنـد    

توسـط   " دره شاھان " و تپه ھای     " دیر البحری " مخفیگاه ھا در    
رفت  به غارت  تمام محتوایات گورھا پیدا شد وعصر نوینسارقان  

.  
  

  گرانبھاترین میراث بشری 
  

 و یکی از بزرگترین  جزئیات دقیق مربوط به کشف اولین مخفیگاه     
امـا  .  بسیار مبھم و گیج کننده اسـت         ,گنجینه ھای مصر باستان   
 " احمد عبدالرسول"  چوپانی بنام    ١٨٧١بنظر می رسد در سال      

در پی یافتن پسر گم شده خویش بود که متوجه شد او به داخل 
او داخـل ایـن حفـره رفـت و       .  کـرده اسـت      حفره عمیقی سـقوط   

او . متوجه شد که این حفـره بـه شـکل چـاه دسـت سـاز اسـت         
 . پیـدا کـرد  ,دریچه ای را که بر روی صخره ای حجاری شـده بـود        

روبرو دید که  " عالء الدین" وقتی داخل شد خود را با غار واقعی   
شید که اعراب ھنگامیکه به  توجه داشته با   (.مملو از اشیاء عتیقه بود      
 طبق افسانه ھای خود انرا گنج یـا غـار عـالء    –گنج بزرگی برخورد میکردند     

بنـده در جـستجوھای خـود ھنـوز نمیـدانم ایـا گـنج        . الـدین مـی پنداشـتند    
" احمد عبدالروسـول  "  ).افسانه است " عالءالدین وجود داشته یا واقعا    

ارھـایش رسـاند و    خـود را بالفاصـله بـه اطـالع پـسر و برد            کشف  
 . سال استخراج گنجینه ھای گـور را اغـاز کردنـد       ١٠جملگی کار   

اما ھمزمان با پدیدار شدن عتیقه ھایی با کیفیت عالی در بازار از 
قبیل یک پاپیروس و تکه جواھری که حاوی اسامی مصور بـسیار        

ھنگامیکـه  .  مقامات را در مورد منشاء انھا دچـار ظـن کـرد       ,بودند
اگاه شـد کـه      " وگاستون ماسپر  " –" گوست ماریت   ا" جانشین  

 بـه جھـانگردان و کلکـسیونرھای       ,در مصر اشیاء ارزشمند فراعنه    
 بفوریـت متوجـه   ,اروپایی به قیمت بسیار ناچیز فروخته می شود  

گشت که یک مجموعه نفیس حیرت انگیز کشف گردیده است و          
متـی در   تا باقیمانده اشیاء قیمی بایست غارت انھا متوقف شود    

پیگیریھـا بـه اشـکار شـدن ھویـت          . موزه قاھره نگھداری شودند     
انھا . و یکی از برادرانش دستگیر شدند " احمد . " دزدان انجامید 

به چوب و فلک بسته شدند به صورتی کـه پوسـت پاھایـشان از     
" با وجود شکنجه ھای سخت و طاقت فرسـا      . گوشت جدا شد    

احمد . "  ای گنجینه کجاست اعتراف نکرد که محل واقعه" احمد  
 بخاطره تحمل شکنجه ھا و لو ,پس از ازادی از زندان معتقد بود" 

 خانواده اش مدیون او میباشند و خـود را سـزاوار   ,ندادن محل گور 
بین اعضای خانواده اختالف . تصاحب نیمی از غنایم می دانست 

انـداری  با مراجعه بـه فرم " محمد " پیدا شد تا یکی از انھا به نام    
.  بـه مـسئله فیـصله داد        ,محلی و افـشای منبـع درامـد خـانواده         

ماسپرو " المانی را که دستیار  " امیل بروش" فرماندار محلی نیز 
" محمـد  " بابـت ایـن کـار     .  بحساب می امـد را مطلـع سـاخت           "

 پول انقدر بود که این.  پوند نیز جایزه دریافت داشت ۵٠٠شد و " تبس " مباشر عملیات حفاری موزه قاھره در 
 مھارتی را کـه   این خانوادهاگر: اظھار داشت  " وماسپر. " وی سخاوتمندانه ان را میان برادرانش تقسیم کرد        

ھنـوز   (.  ما شاھد کشفیات عظیمـی بـودیم   ,ند بکار می بست درست در راهندسالھا علیه موزه بکار گرفته بود 
 روی ا ھیچ چیز نمیتوانست با تجربه فوق العاده ای که فـر ) رفته استکسی نمیداند چقدر از گنجینه ان گور به یغما          

  "محمد . " قرار داشت برابری کند " امیل بروش " 

  
ــش جـــسد     ــده در پوشـ ــاد شـ ــوراخ ایجـ  سـ

سوم کـار دزدان اسـت    " توتموس  " مومیایی  
کـــه در جـــستجوی جـــواھری بـــر روی قلـــب  

این جواھر طلـسمی بـود کـه    . پادشاه بودند   
بر روی سینه قرار داده مـی شـد تـا از سـفر           
سالمت او به جھـان اسـفل اطمینـان حاصـل       

ــام باســتان مجــددا  . شــود  " جــسد کــه در ای
پوشانده شده است  به کمـک پاروھـایی بـه      

ــت  ــده اســت  حال ــستاده در ام ــرار دادن . ای ق
پاروھا در گور پادشاه به منظور تسھیل سفر       
او بـا کـشتی خورشـید بــه جھـان دیگـر بــوده      

ــاال   . اســت  ــصویر احتم ــود در ت ــاروی موج " ج
مورد استفاده کاھنان باستان بـوده و قبـل از        

 جاھای پا را بـا ان پـاک   ,مھر و موم کردن گور    
  .کردن

  
ــ     ه در ان جـــسد یکــی از دو تــابوت چــوبی ک

بــر . اول قــرار داشــت " توتمــوس " مومیــایی 
روی سطح حکـاکی شـده تـابوت اثـر ضـربات            
تیشه وجود دارد کـه توسـط دزدان باسـتانی          
بــرای جــدا کــردن طالھــای ان صــورت گرفتــه   

بــر اثــر بــی احتیــاطی دزدان " ظــاھرا. اســت 
عھـده باســتانی کـه در پــی یـافتن جــواھرات    

 جــسد ,ریدنـد  بـدن فرعــون را از ھـم د  ,پنھـان 
 ١٨٨١کــه در ســال   " توتمــوس  " مومیــایی  

 .کشف شد فاقد دو دست بود 
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"  خود را از مدخلی باریک عبور داد و بعد از تالش  بسیار مجددا,به کمک طناب" بروش . " او را به مخفیگاه برد 
طولی نکشید نگاھش متوجه یک تابوت بزرگ گچ کاری شد که نام کاھن بزرگ بر ان . خود را وارد داالنی کرد  

شمعی روشن کـرد تـا بھتـر بتوانـد اطـراف را      سپس .  تابوت دیگر قرار داشتند ٣در پس ان . نوشته شده بود    
با گامھای بلند این راھرو را طی کـرد و بـه   .  او وارد راھرویی که مملو از اشیاء تاریخی کوچک بود شد  -ببیند

بعضی از این . در اینجا نیز به چند تابوت بزرگ برخورد . اتاقکی رسید که در دیواره ان حفره ای ایجاد شده بود 
او لرزه بر اندامش . شمع را نزدیک  دستنوشته ھا برد و اسامی را خواند " بروش . " ر بزرگ بودند تابوتھا بسیا

اسامی مربوط .  اسامی را زمزمه میکرد , با لکنت زبانی که گرفته بود–نمیتوانست باور کند " افتاده بود و اصال
 )  قبـل از مـیالد  ١۵۵٠ – ١٠٧٠ (می شدند به فھرسـت بزرگتـرین فراعنـه باسـتان در عـصر پادشـاھی نـوین             

بعـدھا  " امیل بـروش   " !!.) رامسس دوم ( - "رامسس کبیر" اول و مشھورتر از او پسرش       " ستی  " منجمله  
 – با شتاب به سمت بیرون بروم ,نفس در سینه ام حبس شد بطوری که مجبور شدم برای تنفس       «: نوشت  

ین گنجینه بزرگ از چشم علم و دانش و نسل فردا پنھان میترسیدم مبادا مرگ بر من غلبه کند و ا! میترسیدم 
 باعـث شـعله ور شـدن تابوتھـای     , او بیم ان داشت که شمعھای موجود در دست وی و ھمراھانش» .بماند 

در .  با دقت بیشتری به بازدید گور پرداخت ,خود را جمع و جور کرد" بروش " پس از انکه . چوبی خشک شود 
نی به یـک اتـاق غـار ماننـد        انتھای ان راھرو طوال   

 متر بود ۵/۴ متر  و ارتفاع ان    ۶رسید که طول ان     
( " دوره میـانی سـوم      " در انجا تابوتھای کاھن     . 

دوم و  "  پینجم"بنام )   قبل از میالد١٠٧٠ – ٧١٢
در میـان گـرد و   . اعضاء خانواده اش قـرار داشـت       
 منجملـه حلقـه     ,خاک اشیاء فراوانی موجـود بـود      

 ھای کوچک مربوط به مراسم تـدفین   پیکره –گل  
 گلــدانھای برنــزی و اشــیاء ســاخته شـــده از     –

ــسیار      ــاده ب ــصر م ــان در م ــه در ان زم ــشه ک شی
با توجـه بـه ارزش   . گرانبھایی محسوب می شد  

بیم داشت که مـردم  " بروش " زیاد این مجموعه    
محلی از این کشف اگـاھی یافتـه و بـرای غـارت        

ترتیـب تخلیـه سـریع    او . گور به انجا ھجوم ببرند    
 حتی زحمت عکسبرداری از ,محتویات گور را داد   

ایـن  . تابوتھا و ھزاران مصنوع را در محل نکـشید          
کار میتوانست کمک عظیمی بـه دانـش باسـتان         

 ٢ کـارگر و  ٣٠٠. شناسان امروزی از مکـان بکنـد      
فراعنه .  نفر انسان بود ١۵ تا ١٢ز به برای حمل بعضی از تابوتھا بیا. روز وقت الزم بود تا گور را پاکسازی کنند 

ھمزمان با شناور شدن کشتی .  ملکه ھا و گنجینه ھای انان در یک کشتی به سمت قاھره بار زده شدند       –
خبر .  درسکوت و ارامش به تماشای قایق ایستادند, مصریانی که در تخلیه گور یاری رسانیدند,در میان رودخانه

سر نیل پیچیده بود و به ھنگام عبور کشتی از کنار شھرھا ساکنین انھا در کناره انتقال مجموعه مزبور در سرتا
 گـوئی در ان منطقـه عـزای    –غم غریبی در میان مردم منطقه بچـشم میخـورد    . ھای رودخانه ایستاده بودند     

ود بـه  زنان جیغ می کشیدند و موھای خود را چنگ میزدند و مردان با تفنگھای خـ     . عمومی اعالم کرده بودند     
 براستی انھا در ماتم – تمام ملوانان مصری کشتی در سکوت عجیبی فرو رفته بودند –شلیک ھوایی پرداختند 

 ھر کس به انھا نگاه میکرد در این تصور بود که نزدیکترین عزیز خود را از دست –فراعنه خود غرق شده بودند 
 یک اداب تشیع جنازه که قدمت ان به زمان ,ی بودشاھد ان بود یک عزاداری عموم" بروش " انچه .!  داده اند 

 شاید بخاطره اینکـه  –ورود اجساد مومیایی به قاھره مورد احترام چندانی قرار نگرفت     . فراعنه بر می گشت     
.  مامور گمرگ با بی تفاوتی از میان مومیایی ھا گذشت .ھنوز خبر این مھم بگوش ساکنان قاھره نرسیده بود 

 ,او قادر نبود اثار تاریخی را طبقه بندی کند. او وظفیه داشت از ھمه کالھای ورودی به شھر مالیات اخذ کند            
در . ثبـت کـرده بودنـد     " ماھیھای خشک شده" بعدھا مدارک نشان داد که این گنجینه عظیم را تحت عنوان         

 جسد ھمراھشان جدا شده و در ویترینھای مخصوص و مجزایی قرار داده شدند و ۴٠ شاھان از  ,موزه قاھره   
ترتیـب بـاز کـردن    " گاسـتون ماسـپرو   " به مـرور زمـان   . پیکره ھای کوچکتر نیز در جای مخصوصی قرار گرفتند        

. " سوم بود " س توتمو " ,اولین فرعون که مورد بررسی قرار گرفت. پوشش اجساد مومیایی سلطنتی را داد 
و بردارانش لطمات زیادی را به ان وارد ساخته بودند و در پی یافتن جواھرات و طلسمھای " احمد عبدالرسول 

 پادشاھی که روزگاری سپاه ,را گشودند" توتموس " زمانی که پوشش . گوھر نشان کفن را پاره کرده بودند        
خته بود و مصر را بدل به یک امپراطوری قدرتمنـد کـرده   خود را به پیروزیھای بزرگی علیه دشمنان رھنمون سا    

بقایای . سر فرعون را از گردن و پاھای او از بدن جدا گشته بودند .  در معرض پوسیدگی و زوال قرار داشت ,بود
جـرات گـشودن   " ماسـپرو  " چنـدین سـال گذشـت تـا      . پوشش صمغ اندود ھنوز به پوست او چسبیده بودند          

 او و دستیارانش چندین الیه کفن ,سوم  را انتخاب کرد  " رامسس  " او  . ا بدست اورد    پوشش فرعون دیگری ر   
 سال عمر کرد و اثار تاریخی بسیاری را برای مصر ٩٠کتانی را گشودند تا باالخره به جسد فرعون رسیدند که 

قھوه ای خاکی ھمراه  پوست او به رنگ ,سالم بود"  پادشاه کامال–به لرزه افتاد " ماسپرو . " بر جای گذاشت 
 دمـاغ وی حالـت خمیـده    ,  صورت ارام و صـاف بـود  , بازوان او بر روی سینه قرار گرفته بودند   ,با لکه سیاه بود     

دھان او را با .  دھان او کوچک و لبھایش کلفت بودند ,داشت که این امر بخاطره فشار ناشی از باندپیچی بود 
خمیر را از دھـان او بیـرون اورد تـا سـن فرعـون را از روی دنـدانھای       " ماسپرو . " خمیر سیاھی پر کرده بودند      

ماسپرو و یارانش به کار باز کردن پوشش اجساد .  مشخص سازند   –پیشین او که ھنوز سالم و سفید بودند         
که به مجرد تماس ھوا با جـسد وی دچـار گندیـدگی گردیـد و     " احموز نفر تاری " ملکه . مومیایی ادامه دادند   

تمام مومیایی ھا به مرور زمان از " تقریبا.. بود " رامسس کبیر " مومیایی دیگر .  جسم سیاھی در امد بصورت
  . خوشبختانه بسیاری سالم مانده بودند . پوششان خارج گشتند 

   
 

  
چـــپ امـــن ھاتـــپ را در کنـــار  ســـمت –مقبـــره خـــانوادگی یــک  

این مقبره یکی از محدود مقبره    . ھمسرانش مشاھده می کنید     
ھای خانوادگی میباشد که سـالم و دسـت نخـورده بـاقی مانـده            

  است
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 ,وضـعیتی کـه عـزادانش او را تـرک گفتـه بودنـد       درست ھمان , اول در میان حلقه ھای گل بود" امن حوتپ  " 
یک زنبـور  : تکاندھنده ای برخوردند  به کشف ,شناسان در حین جستجو در میان شگوفه ھای پژمرده    باستان  

ه و ھمراه فرعون در تـاریکی  میان برگ گلھا گرفتار گشت دوره باستان که به طرف عطر گلھا کشیده شده و در    
عنـوان مـدیر انـستیتو فرانـسوی باسـتان       که به تازگی به " اوژن لفبور.! "  بود ابدی در داخل تابوت قرار گرفته  

: دارد  وی اظھـار مـی  . تحت تاثیر قرار گرفته بـود    " عمیقا. خود را به عھده گرفته بود        مسئولیتھای ,شناسی
نیلوفرھای ابی پژمرده بودند و ما با   و –ده از حلقه ھای گل خشک شده        پوشی ,ھمه اجساد مومیایی  " تقریبا

 تصویری از یک خواب بی پایـان  " از نظر او این صحنه.  مشاھده این گلھا گویی به گذشته دور می نگریستیم       
اول چنین تصویری را منعکس  " ستی " مومیایی ھیچ جسدی مومیایی بھتر از جسد ,به گفته یک ناظر.  " بود

 ھنـوز بـر لبـانش    , مـوقر زمان زیادی نمیگذرد و لبخندی ارام و ,مرگ این پادشاه بنظر می رسید که از . نمیکرد  
که چشمان سفید  خط مرطوب و درخشنده ای قابل رویت بود ,میان پلکھای نیمه باز اواز  . نقش بسته است    

انسانھا از  ,ست پنج ھزار سال دیگرشاید او می دان  .بدان مسیردوخته شده بود  ,لطیف او بھنگام دفن شدن
  .او خیره میشوند اقوام و ملل گوناگون به دیدار او می ایند و به چشمان

  
 در اختیار شما دوستداران باستان شناسی و بخصوص - مصر سرزمین رازھا - بزودی جلد دوم . پایان جلد اول

  . قرار خواھد گرفت شیفتگان تمدن فراعنه
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