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   • يحدث في غرفة المومياوات •                

  

يوم   سيُقام يتحدث العالم بشكل عام ومصر خاصةً عن حدث هام 
وهو موكب نقل المومياوات الملكية   2021أبريل  3السبت الموافق 

و ألنني أدرس في كلية الحاسبات والمعلومات فال أفقه شيئًا عن  
أهمية الحدث المسبق ولكن بمجرد علمي أن هذا الحدث سيُغطى من  

قنوات عالمية وأن العالم بأكمله ينتظره شعرت باإلحراج لكوني  
قررت زيارة المتحف المصري القديم في ميدان  مصريًا وال أهتم ف

التحرير إللقاء نظرة على تلك المومياوات التي تبهر العالم قبل أن  
  تغادر مكانها.

أُدعى معاذ ، دخلت في عامي العشرين للتو ، أدرس البرمجة في  
قسم علوم الحاسب في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين  

سوى أن أجدادي هم من بنوا   شمس وال أعلم عن حضارة مصر 
  األهرامات وأنهم كانوا بارعون في جميع مجاالت العلوم.

نهضت مبكًرا وبحثت عن المومياوات وتاريخها فحصلت على  
معلومات ال بأس بها ولكن ما أثار فضولي حقًا هو مقال من صحفي  

أجنبي يّدعي أنه زار المتحف عدة مرات وفي كل مرة كان يسمع 
س له في حجرة المومياوات وعندما سأل الحراس  أصواتًا تهم
هذه األمور بل أن في المساء وبعد رحيل    مثل  اعتادوا  أخبروه أنهم



الجميع يسمعون صرخات وأنين وال يعلمون مصدره سوى أنه يخرج  
    من هذه الغرفة !

أستقلت سيارتي الخاصة حتى ظهر من بعيد مبنى ضخم يبدو أنه  
يدور بذهني هل سأجد إجابةً لما ورد في    المتحف المصري وكل ما

يُضفي بريقًا على مقاله ! ،     مقال الصحفي أم أنها هراءات لكي
دخلت المتحف وقطعت التيكت الخاص بالطلبة المصريين وحقيقةً  
أبهرني تصميمه فكانت المرة األولى التي أدخله ناهيك عن رحلة  

   المدرسة االبتدائية المعتادة.

دت تماثيالً ضخمة تستقبلني وعندما قرأت الورقة  بمجرد دخولي وج
التعريفية علمت أنها للملك رمسيس الثاني ثم تجولت في أنحاء  

المتحف انظر للتماثيل و أتأمل مالمحها وأبدي إعجابًا ليد الفنان الذي  
نحتها حتى صعدت الدرج الثاني وشعرت أنني وسط مقبرة جماعية  

وما إن التفت يمينًا حتى   حيث تحيط بي التوابيت من كل جانب 
وجدت غرفة مكتوب على يمين بابها غرفة المومياوات ، شعرت 
برهبة وسعادة في آٍن واحد فقد وجدت مقصدي ، سريعًا أخرجت  

المال من جيبي وحصلت على التيكت الخاص بالغرفة وما إن دخلت 
في الممر المؤدي للمومياوات حتى استنشقت أنفي رائحة غير زكية  

على يميني برديات أعتقد أنها تشرح عملية التحنيط ، ثم   ، وكان
تُعرض بعض رموز وأدوات التحنيط التي استخدمها المصري القديم  

خلف جدار زجاجي ثم لوحة كبيرة تحمل عنوان التحنيط ثم تشرح  
  الخطوات التي أُجريت على المومياء. 

ال يفصلني عن المومياوات سوى بضع خطوات ، أزداد حماسي  
  سرعت خطواتي حتى وجدت نفسي ُمحاًطا بالمومياوات. وأ

رفعت القبعة تقديًرا لمجهود أجدادي الذي أراه أمام عيني كيف لهذه  
المومياوات أن تظل باقية حتى يومنا هذا !! أنها حقًا أروع حضارة  



في العالم بأكمله ، ما كدت أكمل كالمي حتى سمعت همًسا في أذناي 
 ُمسن خلف ظهري ينظر إلّي فسألته من  فارتعشت خوفا ألجد رجالً 

يكون ؟ أخبرني أنه العم صابر يعمل هنا منذ أكثر من خمسين عاًما ،  
فسألته عما إن سمع طوال مدة عمله هنا عن أية أصوات غريبة  

فضحك وقال أزميله أنت ؟؟ فبدا على مالمحي عالمات 
ذ منى  وقلت أي زميل تقصد ؟ فضحك ثانيةً وقال الذي أخ  االستفهام

 المعلومات ثم نشرها لصالحه .. 

فعلمت حينها أن الصحفي استدرك العم صابر ليكتب مقاالً يزيده   
شهرةً ، فأقسمت للعم صابر أني مصري الهوية وال أنوي نشر أي  

  كلمة سيخبرني بها أنا فقط أسير وراء فضولي.

فقال لي ستعلم الجواب في الوقت المناسب ، لم أفهم كالمه ولكني  
تأذنته أن يحدثني عن هوية كل مومياء خصوًصا تلك التي سوف  اس

يتم نقلها ، فلم يعارض وعلت مالمحه ابتسامة خفيفة وأخبرني في 
  4مومياء لملوك و  18  مومياء منهم  22  البداية أنه سوف يتم نقل

لملكات ، ثم جلس على األرض وقال لي سأترك كل مومياء تخبرك  
أن أندهش من جملته حتى وجدت الغرفة   قصتها ، لم يسمح لي الوقت

تُغلق ولم يكن هنا سواّي والعم صابر ، وجاءت رياح مجهولة  
المصدر حجبت الرؤية أمامي حتى وجدت مومياء واقفة أمامي  

فصرخت بأعلى صوت أمتلكه ولكنها صرخة مكتومة لم تتجرأ أن  
  تتخطى حنجرتي

مومياء مخيفة ملفوفة بلفائف  ال اعلم ماذا حدث فعليًا ولكنني وجدت  
كتانية وتظهر أسنانها ، يدها موضوعة بشكل غريب وهناك ثقب  
كبير أعلى رأسها وكانت جمجمته مليئة بالجروح ، ارتجفت خوفًا  
من الكائن الموجود أمامي ثم وجدته يتحدث بلغة غريبة واألغرب  

   حقًا أنني فهمتها بدون مجهود !! 



ياء الغريبة أنه يدعي "سقنن رع تاعا  ما فهمته من لغة هذه الموم
الثاني" ابن الشمس الشجاع وأن هذا االسم يطلق عليه في قائمة  

أرباب الغرب في مقبرة "خع بخت" وهو أحد ملوك األسرة 
أنه فخوًرا  و  -األقصر حالياً -وكان يحكم من العاصمة طيبة   17  الـ

  ألنه أول من بدأ القتال الفعلي لطرد الهكسوس .

ما سألته عن الجروح التي تمأل راسه أخبرني أنها السبب في  وعند
وفاته ، فسألته كيف توفي ولكنه توقف عن الحديث فنظرت للعم  

صابر متسائالً ، فقال لي أنه لغز من ألغاز التاريخ المصري وهناك  
بعض العلماء يذهبون إلى أنه تم أسره وقُيدت يداه خلف ظهره وتم  

ت ، والرأي اآلخر يقول أنها إصابات  قتله وسط أجواء االحتفاال
تعرض لها أثناء معركته ضد الهكسوس قبل أن يلقى حتفه ببلطة  
أعلى جبينه ، ولكن أغلب العلماء يتفق أن هذا الملك تم تحنيطه  

سريعًا ربما ألنه كان في ساحة المعركة وُدفن سريعًا دون طقوس  
   جنائزية.

تى ظهرت هيئة مومياء  ما كادت مومياء هذا الملك أن تتالشى ح
  أخرى ولكن من الواضح أنها تعود لسيدة.

تُدعى "أحمس نفرتاري" وأخبرتني أنها ابنة الملك "سقنن رع" أول  
من تصدى الهكسوس وأنها تزوجت من أخيها المحارب الملك  

 "أحمس". 

حينها ضربت كفًا على كف ونظرت إلى العم صابر هل كان  
 هم !!المصريون قديًما يتزوجون إخوان 

فأجابني بالنفي ، لم تكن من صفات المصري القديم أن يتزوج من  
تحدث في البيت المالك للحفاظ    استثنائيةمحارمه ولكن هناك أمور  

األسرة المالكة أو اختالطها بدم  انهيارعلى الدم الملكي وعدم 
  العامة.



عادت المومياء لتستكمل الحديث وقد علت مالمح الفخر وجهها  
أنها الزوجة اإللهية آلمون ، نظرت للعم صابر هل كان  وأخبرتني 

  أيًضا الزواج من اثنين في نفس الوقت أمًرا استثنائياً !!

 فضحك كثيًرا وقال لي آمون هو المعبود الرسمي للدولة الحديثة .. 

حينها أردت أن أطلق صرخةً تهز أرجاء المتحف فهل كان أيًضا  
   المعبود الذي خلقها!!! أن تتزوج سيدة من استثنائيًا أمًرا 

الزوجة اإللهية آلمون او "حمت نتر إن آمون" كما ذكرها المصري  
القديم هو منصب سياسي ديني كانت تحمله إما زوجة الملك أو االبنة  

الكبرى للملك واستمر هذا اللقب حتى أصبح يُورث وأصبحت  
ن  الزوجة اإللهية تظهر في االحتفاالت وتقدم الطقوس الالزمة وكا 

لها قصر خاص بها وموظفون وكانت تمتلك سلطة ربما ال تقل عن  
  سلطة الملك ذاته. 

تالشت المومياء كسابقتها وتكونت مومياء أخرى أخبرني أنه  
الملك"أمنحتب األول" ثاني ملوك األسرة الثامنة عشرة و ابن الملك  

"أحمس" ولكنه انحنى تقديًرا للمومياء السابقة "أحمس نفرتاري"  
ه عن السبب فأخبرني أنه عندما تولى العرش كان صغيًرا  فسألت 

فأصبحت زمام الحكم في يد والدته "أحمس نفرتاري" الن أخيه  
الوريث الشرعي للعرش قد توفي    األكبر األمير "سابا إيري"

  صغيًرا فانتقل الحكم "ألمنحتب."

وأثناء حديثه نظر نظرة غاضبة إلحدى المومياوات النائمة فأخبرني  
عم صابر أنها تخص الملكة "حتشبسوت" فسألته عما كان بينه  ال

وبينها ؟ فأخبرني أن الملك "أمنحتب األول" قد قام ببناء معبد صغير  
في الدير البحري فجاء "سنموت" مهندس الملكة "حتشبسوت" بعد  

  ذلك وأزال المعبد من مكانه ليقيم معبد الملكة الشهير .



خبرتني أنها "ميريت آمون" االبنة  ظهرت هيئة أنثوية مرة أخرى وأ
  الرابعة للملك "رمسيس الثاني" وتزوجته بعد وفاة والدتها.

، وأخبرتني أيًضا أنها   استثنائًيالم اندهش فقد علمت مسبقاً أنه أمًرا 
كاهنة للمعبودة حتحور وألنني ال أمتلك معلومات كافية سألت العم  

   صابر من هي المعبودة حتحور؟ 

أخبرني أنها معبودة السماء والحب والجمال واألمومة وكثيًرا ما  
كانت تظهر في هيئة بقرة تخرج من أحراش الدلتا وُسميت حتحور  

بمعنى بيت حور أي "حورس" ألنها أوت "حورس ابن إيزيس"  
  وأرضعته فبذلك أصبحت أًما له.

ي  ظهرت مومياء أخرى طويلة القامة متينة البنية أخبرني أنه يُدع
الملك "تحتمس األول" فاستنتجت أنه أبن الملك "أمنحتب األول"  
ولكن العم صابر قال لي أن هذا لغز إضافيًا من ألغاز الحضارة  

   المصرية حيث هناك من يدعي أنه ابن الملك "أحمس األول!" 

كالعادة تالشت هذه المومياء ولكن هذه المرة ظهرت ثالثة مومياوات  
صف كانت المومياء اليمنى غير ثابتة وغير  لرجلين وسيدة في المنت

صامدة وعندما سألته عن السبب أخبرني العم صابر أنها مومياء  
الملك "تحتمس الثاني" وسبب عدم صموده أنه لم يكن الوريث  

الشرعي للبالد حيث لم تكن أمه والتي تدعى "موت نفرت" زوجة  
الملك  شرعية ولكي يعتلي العرش تزوج من اخته "حتشبسوت" بنت 

"تحتمس األول" ولكن في الواقع كانت "حتشبسوت" هي المسيطرة  
  على البالد ألنها الوريثة الحقيقية للعرش . 

فعلمت أن المومياء اليسرى الممشوقة القوام الواثقة في نفسها تخص  
الملك "تحتمس الثالث" ألنني سمعت تكراًرا ومراًرا عن الخالفات  

والملكة "حتشبسوت" وجاء الحين   التي بين الملك "تحتمس الثالث" 
   ألعلم حقيقة هذه الخالفات.. 



توسلت للعم صابر أن يقّص عليه الخالف بكافة تفاصيله فهذا هو  
الموضوع الدارج على مواقع السوشيال ميديا فطلب منى أن أجلس  
ليسرد روايته روًيًدا روًيًدا فأخبرني أن الملكة "حتشبسوت" كانت  

لعقل تقود وال يقودها أحد كانت تسعى  قوية الشخصية راجحة ا
لتحصل على حقها الشرعي في تولي العرش وقد علم الملك "تحتمس  
الثاني" حقيقة نواياها عندما أنجب الملك "تحتمس الثالث" من زوجة  

إيزة" أراد أن يهيئ له الطريق  -غير رئيسية تُدعي "إيزيس" أو "إيسة
قد اتفاقًا مع كهنة آمون  ليصبح الوريث الحقيقي للعرش هو قال أنه ع 

وينص االتفاق على أنه في حفلة خاصة للمعبود آمون يتم وقف تمثال  
وذلك بواسطة الكهنة حتى يضفي    آمون أمام الملك "تحتمس الثالث" 

"لتحتمس الثالث" صبغة دينية الختياره كملك قادم وهو أن االختيار  
   تم من المعبود آمون ذاته.

 فالطبع صار الملك "تحتمس الثالث" الملك  فقاطعت العم صابر قائالً 
القادم ، لكنه أخبرني أنه كان للملكة "حتشبسوت" رأي آخر فعندما 

فعل"تحتمس الثاني" هذه الخدعة قامت هي بعمل حجرة الوالدة 
 االلهية المقدسة .. 

فسألته عما تعني هذه الحجرة فأخبرني أنها حيلة يلجأ إليها الملوك   
عي في الحكم وهي تعني أن المعبود آمون تزوج  ليؤكدوا حقهم الشر

من أم الملك أو الملكة وأنجب الملك الذي قام بعمل هذه الحجرة و 
هذه الحيلة يلجأ اليها الملوك في حال قيام صراعات على الحكم أو  
في حال أنهم ليسوا الحكام الشرعيين أو إلضافة صبغة دينية على  

  حكمهم.

ني" أراد أن يخبر الشعب أن المعبود  تعني أن الملك "تحتمس الثا
آمون هو من اختار الملك "تحتمس الثالث" فأرادت "حتشبسوت"  

   إخبارهم أنها ابنة المعبود آمون أليس كذلك؟



 ابتسم العم صابر وقال لي لقد أخبرنا هللا تعالى أن كيدهن عظيم .. 

هي ابنة    عندما مات الملك "تحتمس الثاني" أصبحت وريثة العرش
ملكة "حتشبسوت" التي تُدعي "نفرو رع" بجانب الملك "تحتمس  ال

ولكنهما كان صغيران فأخذت أمر الوصاية الملكة    الثالث" 
"حتشبسوت" وأصبحت هي المتحكم الفعلي في البالد و قيل عنها أنها  

كانت ترتدي مالبس الرجال وتظهر بلحية الرجال حتى ال يُضعف  
ذُكرت في إحدى النصوص بالضمير  أحًدا من شأنها كامرأة حتى أنها 
  المخصص للذكر وليس األنثى. 

وبعدما حكمت مع الملك "تحتمس الثالث" لمدة خمسة أعوام انفردت 
بالحكم لمدة عشرون عاًما ، أدرت رأسي للعم صابر وأخبرته هل  

صمت الملك "تحتمس الثالث" على فعلتها ضحك ساخًرا وقال لي أنه  
ه العام السادس وعشرون من حكمه فلم  عندما استعاد العرش كتب أن 

  أستطع أن أمنع قهقهتي من الخروج.

وعندما بحثنا في اآلثار الخاصة بالملكة "حتشبسوت" ُوجدت مهشمة 
حتى النقوش وكأنها بفعل فاعل حتى أن بعض العلماء يعتقدون أنها  

  اختفت في ظروف غامضة وأن لغز وفاتها لم يُحل بعد !! 

انت تخص الملك "أمنحتب الثاني" وهو ابن الملك  المومياء القادمة ك
"تحتمس الثالث" والذي تولى العرش دون مشاكل كما أخبرنا القائد  
"أمنمحات" عندما قال أن الملك "من خبر رع" أي الملك "تحتمس  

الثالث" صعد للسماء واتحد مع الشمس وتربع "أمنحتب الثاني" على  
  عرش والده وتلقب باأللقاب الملكية.

ظهرت مومياء صغيرة السن وكأنها حالمة ربما ترى رؤية اآلن  
فسألت العم صابر عن هذا المظهر فأخبرني أنها تريد إخباري بلوحة  

  الحلم.



هذه المومياء تخص الملك "تحتمس الرابع" هو ابن الملك "أمنحتب  
الثاني" ولكنه لم يكن الوريث الشرعي للحكم حيث كان "ألمنحتب  

بناء يتسابقون على الوصول لعرش مصر ، فلجأ  الثاني " خمسة أ
 الملك "تحتمس الرابع" للصبغة الدينية السياسية .. 

فيُقال أنه عندما كان في رحلة للصيد عند أبو الهول نام ، فزعم أنه  
رأى المعبود حور إم آخت خبري رع آتوم حيث أخبره أنه والده وأنه  

استيقظ الملك  سيمنحه عرش مصر إذا أزاح الرمال عنه فعندما 
"تحتمس الرابع" أزاح الرمال عنه وأقام لوحة الحلم ووضعها أسفل  

رأس أبو الهول وبذلك أصبح الملك الفعلي للبالد بعدما أضاف لحكمه  
   صبغة دينية.

المومياء القادمة تخص الملك "أمنحتب الثالث" ويرى الباحثون أن  
الثالث" ابن الملك "تحتمس الرابع" وهذا خطأ حيث   الملك "أمنحتب 

عندما تم فحص مومياء الملك "تحتمس الرابع" وجدوا أنه توفى ربما  
في السادسة والعشرين من عمره وعندما تولى الملك "أمنحتب  

الثالث" العرش تزوج في السنة الثانية من حكمه بالملكة "تي" والتي  
أن يكون ابنه وربما كان أخاه   كانت من عامة الشعب فمن المستحيل 

وألن أم الملك "أمنحتب الثالث" التي تُدعي "موت تويا" لم تكن من  
دم ملكي خالص لذلك اضطر الملك أن يقوم بتمثيل والدته المقدسة  

  على جدران معبد األقصر .

ثم جاءت مومياء لسيدة يحتفظ شعرها بحالته الصحية حتى  
  زوجة الملك "أمنحتب الثالث." بالطبع تخص الملكة "تي"    اآلن،

أخبرتني أنها كانت من عامة الشعب وأبوها كان مستشار الملك  
تُدعي "تويا" تزوجت من    "أمنحتب الثالث" ويُدعي "يويا" وأمها

الملك وأنجبت الملك "أمنحتب الرابع" المعروف بـ "اخناتون" الذي  



ًدا وهي جدة تزوج من الملكة "نفرتيتي" والتي يعنى اسمها الجميلة ج
  الملك "توت عنخ آمون."

ظهرت مومياء جديدة أخبرتني أنها تخص الملك "سيتي األول" والد  
"وأخبرني العم صابر أنه ربما تم تأليه هذا    الملك "رمسيس الثاني

-   الملك حيث ُعثر على سبع مقاصير في معبده بأبيدوس آللهة
خصيًصا   مختلفة وكانت إحدى هذه المقاصير صممت  -معبودات

  "لسيتي األول" كمعبود.

ازداد الغبار حتى صعبت الرؤية ورأيت مومياء توحي بأن صاحبها  
رجل عظيم ذو شأن ولكن يده اليسرى مرفوعة بشكل يقشعر األبدان  

فعندما تفوهت بذلك ضحك   -عليه السالم  -فعلمت أنه فرعون موسى 
 ّي .. العم صابر كثيًرا وأخبرني أنه لو سمعني اآلن ألنقض عل

،على األقل في بداية    في البداية نعلم أن فرعون موسى لم يكن ينجب
أما رمسيس الثاني فله   -عليه السالم-حياته عندما أخذ سيدنا موسى 

ابن ، أما عن سر الملح الكثير في مومياؤه الذي ربطه   111حوالي 
البعض بمياه البحر الذي غرق فيه فرعون فإن من إجراءات عملية  

يوًما وهناك مومياوات   40أن يظل الجسد في الملح حوالى  التحنيط
جلست أكثر ، أيًضا أخبرنا القرآن الكريم أن آثار فرعون موسى قد 

 هُدمت أما آثار رمسيس الثاني باقية حتى اآلن. . 

إذا كنت تهتم بحدث تعامد الشمس على وجهه فهذه ظاهرة فلكية 
لفلك ، والكثير من  توحي بمدى تقدم العلماء المصريين في علم ا

األدلة التي تثبت عكس المزعوم أما عن فاجعة تحريك يده اليسرى  
فربما كانت موضوعة بشكل غير مريح فعندما فك ماسبيرو اللفائف  

  الكتانية عنها ارتفعت ليس أكثر. 

تعجبت من أمر العم صابر فكيف يتحلى بكل هذا المنطق ونحن وسط  
   أن نعرفه!!  مومياوات متحركة تحدثنا عما تريد 



اندهشت عندما أخبرني العم صابر أن الملك "رمسيس الثاني" قام  
ببناء معبد للملكة "نفرتاري" زوجته بجانب معبده في أبي سمبل  
وكتب لها هي التي من أجلها تشرق الشمس ، فأحفاده المصريين  
  اليوم يجلبون قطعة جبن لزوجاتهم ويكتبون عليهن إيصال أمانة. 

أخرى أخبرني أنه الملك "مرنبتاح" وهو االبن الثالث   ظهرت مومياء
عشر للملك "رمسيس الثاني" وهو رابع ملوك األسرة التاسعة عشر  

وكان الكاهن األعظم للمعبود "بتاح" وكان يشغل وظيفة الكاتب  
  الملكي وكان القائد األعظم للجيوش. 

  تكونت مومياء أخرى يعلو القلق واالضطراب وجهها ، تخص الملك
"سيتي الثاني" وكان ابن الملك "مرنبتاح" وكان خامس ملوك األسرة  
التاسعة عشر ولم تكن فترة حكمه هادئة بل كانت مليئة بالصراعات  

  على العرش وربما ذلك السبب يفسر القلق الظاهر على وجهه.

ظهرت مومياء غامضة أخبرني العم صابر أنها تعود للملك "سبتاح"  
   أسمع باسم هذا الملك من قبل!فأظهرت غرابتي فلم 

فأخبرني العم صابر أن البعض أعتقد أنه الملك "رمسيس الثالث"  
ولكن هذا خطأ فالملك هو سادس ملوك األسرة التاسعة عشر ، ُوجد  

محراب صغير يعود لـ " سبتاح" وهو اآلن بالمتحف البريطاني  
  وُوجد له عدة نقوش في بالد النوبة. 

ص الملك "رمسيس الثالث" هو أحد ملوك  ظهرت مومياء أخرى تخ
األسرة العشرين ويعتبر هو آخر ملوك الرعامسة األقوياء وترك لنا  
معبده العظيم الذي يُدعى معبد هابو ولكن لألسف تعرض هذا الملك  

لمؤامرة أودت بحياته ُعرفت باسم مؤامرة الحريم فكان هناك صراع  
لثانويات وابنائه وكان  على العرش بين زوجاته الرئيسيات وزوجاته ا

له زوجة ثانوية تُدعى "تي" دبرت له مؤامرة بالتعاون مع بعض 



نساء القصر الغتياله حتى تضع ابنها المدعو "بنتاؤور" بدالً من ولي  
  العهد الشرعي .

ظهرت مومياء أخرى تخص الملك "رمسيس الرابع" وكان يظهر  
ق في مؤامرة  عليه عالمات الفخر وعندما سألته فقال لي أنه حق

الحريم وبالفعل كشف الفاعل وتمت معاقبتهم حتى أن "بنتاؤور"  
أُجبر على االنتحار ، حيث هناك عالمات للحبال موجودة على رقبته  

ولم يتم تحنيط جثته حتى ال يبعث مرة أخرى وتم لف جسده بجلد 
  الماعز الذي كان يعتبر ُمدنّس وغير طاهر في مصر القديمة.

ص لم يتعدى العقد الثالث من عمره تظهر بثور  ثم مومياء لشخ
صغيرة بارزة على الرقبة والصدر والوجه تخص الملك "رمسيس  
الخامس" وربما كان مصابًا بمرض الجدري وهو من أرسل بعثات  

استكشافية لجلب النحاس والفيروز من سيناء ولم ينجب وريثاً للعرش  
.  

السادس" الذي  ظهرت مومياء لشخص آخر يُدعى الملك "رمسيس 
تولى العرش بعد وفاة أخيه "رمسيس الخامس" حيث لم يكن هناك  

وليًا للعهد وقد أرسل هذا الملك حمالت عسكرية ضد الليبيين  
ولألسف في عهد هذا الملك خسرت مصر سيطرتها على العديد من  

  أسعار الحبوب وانهار االقتصاد.  ارتفاعالمناطق وشهدت فترته 

يرة في هذا الموكب وربما كانت لديها مشكلة  ظهرت المومياء األخ
في األنف وهي تخص الملك "رمسيس التاسع" كان أحد ملوك  

األسرة العشرون و أنتشر الفقر في عهده مما أدي لظهور سرقات 
المقابر حتى أن مومياء الملك تعرضت للتخريب وُكسرت أنفه ثم  

  وأعادوا لفها بالكتان.  21عالجها كهنة األسرة الـ 

م جاءت رياح شديدة حتى اختفت غرفة المومياوات بالكامل ولم  ث 
يتبَق سواّي أنا والعم صابر فسألته عما حدث فلم يجب ثم سمعت 



صرخات عالية بالخارج فنهضت ألرى منظر يتعجب له الزمان  
والمكان رأيت جميع المومياوات التي تحدثت إليها كل منها جالًسا  

يهتفون باسمه ثم خرجوا  على كرسي عرش ومعه كهنة ورجال 
للعامة وأعلنوا سيطرتهم على شعب مصر بحيث قُسمت الجمهورية 

محافظة كل محافظة تخص مومياء وكل مومياء لها تاج    22  إلى
خاص بها ورموز خاصة بها بل وكل محافظة أُحيطت حدودها 

بأسوار وتحول الشعب بالكامل للشكل الذي نراه في األفالم الخاصة  
ة ، العمال في كل مكان هنا وهناك ، يبنون األهرامات  بهذه الفتر

وأخرون يرممون المعابد ، هناك من يصنع ورق البردي  
والعجيب هنا حقًا أنه ليس هناك من يعترض بل تظهر مالمح    ..إلخ

الرضا واالقتناع على وجوههم إال العم صابر الذي رافقني هذه  
   ه ال يرد.الرحلة الغريبة ولكن كلما تحدثوا ونظرت إلي 

ذهبت إلى منزلي القديم وصاحبني العم صابر فلم أجده بل وجدت  
إناث يصنعون مواد تجميلية! ال أعلم ماذا حدث أو أين أنا هل حدث 

فبدأ عقلي    لي مثل سمير وشهير وبهير ؟ هل لم آخذ كفايتي من النوم
ماذا يحدث    أعلم  بالهراءات؟ حقًا ال 

فوجدت    بأكمله   دوى لها العالمعالية    صرخةً    صرخت  ولكنني
جميع من حولي وضعوا أيديهم على آذانهم وامتنعوا عن الكالم أو  

الحركة كأنهم كانوا ينتظرون صرختي التي ستخرجهم من ذاك 
   العناء .. 

 وماذا قلت للبشر أجمعين حتى يتحولون كالتماثيل الصماء !! 

لم يكن    يق معيالجدير بالذكر أن كل مومياء قامت باستدعائي للتحق
التحقيق المتعارف عليه اآلن ولكن وجدت أشخاص بهيئة آدمية ولكن  

يرتدون رؤوس حيوانية قاموا بتكبيل يدي خلف ظهري وقاموا  
بجّري مطأطئ الرأس ، لم يكن الملك هو الذي يوجه لي األسئلة ، بل  



كان يجلس على كرسي العرش الخاص به وبجانبه كاتب يسجل كل 
وعلى جانبه اآلخر شخص ينظر إلّي نظرات حادة   فعل وكل حركة

وليست أسئلة !! وكلما انتهى ملك من التحقيق   اتهاماتويوجه لي 
معي يأمر بأخذي للملك القادم ، كنت أشبه الطفل الذي يُقام له عقيقة  
و يتم تمريره على أشخاص مختلفين لم يراهم من قبل وال يفهم ماذا  

  يريدون منه ..

  -عليه السالم-  عندما وقفت أمام فرعون موسى  شيء غريب  حدث
عفًوا أقصد الملك "رمسيس الثاني" ، ارتجفت وفقدت وعيي وسقطت  

أرًضا وما إن فتحت عيني حتى وجدتني في فناء المتحف المصري  
بميدان التحرير يلتف حولي الناس يسعون لتقديم المساعدة فقد غبت  

لحجرة المومياوات   عن الوعي لفترة ، انتفضت من مكاني وهرعت
ألسأل عن العم صابر فلم أجده فحمدت هللا شاكًرا أنه كان ُحلًما بل  

كابوًسا ليس حلًما ولكنني لم أعلم أن للكابوس تكملة إال عندما رأيت  
فتى يحرس غرفة المومياوات ُكتب على البطاقة التعريفية الخاصة به  

  "علي حسن صابر" ففقدت الوعي ثانيةً .

  
 
 

                        

 تمت بحمد هللا.                                                   
 


