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تاريخ كنوز م�صر القدمية و�أ�سرارها
�أمين البيماين

لطاملا عرج النا�س والباحثون وامل�ؤلفون وعلماء الآثار �إىل احلديث عن كنوز م�صر القدمية واملخ ّب�أة يف مدافنها ومقابرها منذ �آالف ال�سنني .وبطبيعة احلال تختلف
الروايات والق�ص�ص والكتابات حول �أ�صل هذه الكنوز و�أ�سرارها وخباياها ،ولذلك قد تنت�شر مع تلك الروايات بع�ض الأ�ساطري واخلرافات التي هي نتاج عوامل
اجتماعية �أو �سيا�سية �أو غريها .وهكذا نحلل هنا مقالة عمرو عبد العزيز منري -واملن�شورة يف جملة «التفاهم» -بعنوان( :كنوز م�صر القدمية :الأ�سطورة والتاريخ).
لع ّل من �أق��دم من حت�دّث عن كنوز م�صر هو تقي الدين
املقريزي ،حيث ذكر � ّأن �أحد �أه ّم العلوم التي ن�ش�أت بف�ضلها
هو «علم الكنوز» ،وهو عبارة عن الوثائق والأد ّلة والروايات
عن �أ�سرار و�أماكن تخزين الأموال والكنوز والذخائر �إ ّبان
حقب م�صر الفرعونية وما بعدها يف الأه��رام��ات واملقابر
واملدافن .وقد ُحمِ ل �أغلب تلك الوثائق والربديات بوا�سطة
الروم وم�ستعمري م�صر �إىل كني�سة الق�سطنطينية وبقية
�أديرة �أوروبا وكنائ�سها لالحتفاظ بها.
مل يخ ُل القر�آن الكرمي من ذكر م�صر وكنوزها وخباياها،
يقول تعاىلَ ( :ف�أَ ْخ َر ْج َناهُم مِّن َج َّناتٍ َو ُع ُيونٍ َ ،و ُك ُنو ٍز َو َم َقا ٍم
مي) «ال�شعراء .»58.57 :وتواترت الروايات والق�ص�ص
َك � ِر ٍ
�رح ��ال ��ة ال�ع�ث�م��اين
والأخ � �ب� ��ار ع ��ن ت �ل��ك ال �ك �ن ��وز ،ف �ق ��ال ال � ّ
(�أول �ي��اج �ل �ب��ي)« :وحت �ت��وي الأرا� �ض ��ي امل���ص��ري��ة ع�ل��ى كنوز
عظيمة ودفائن ج�سيمة ،وخبايا كثرية ،ومطالب عزيزة».
� ّإن ظ�ه��ور �أخ�ب��ار تلك الكنوز ك��ان داف�ع�اً للخيال ال�شعبي
القدمي يف م�صر باحلديث عنها وتداول املو�ضوع وت�أريخه؛
فمنهم م��ن روى � ّأن تلك الكنوز ه��ي كنوز ف��رع��ون ،ور�أى
�آخ��رون �أنها كنوز يو�سف عليه ال�سالم ،وع��رج �آخ��رون �إىل
ال�ق��ول �إن الأم ��ر مرتبط بعقيدة امل�صريني ال�ق��دم��اء من
يف�سره
ح�ي��ث اخل �ل��ود والأب ��دي ��ة يف ح�ي��اة �أخ ��رى ،وه ��و م��ا ّ
تقدي�س عمليات ال��دف��ن واح�ترام �ه��ا ،وال �ت��ي مل تكت�شف
�أ��س��راره��ا وخباياها �إال منذ زم��ن ق�صري ،وبالتايل تفكري
امل�صري يف عامل خالد �أ ّثر على حياته وعلى عمليات دفنه
واحلفاظ على كنوزه.
ومل تغفل مقدّمة ابن خلدون ال�شهرية واجلامعة لأخبار
العرب وتفا�صيل حياتهم عن ه��ذا الأم��ر ،فذكر � ّأن �أ�صل
وجود تلك الكنوز هم امل�صريون القدماء (القبط) الذين
حكموا م�صر ،وك��ان ملوكهم وم��وت��اه��م يدفنون كنوزهم
و�أم��وال�ه��م معه .حتى انق�ضت دول��ة القبط و�أت��ى الفر�س
والروم فعلموا عن �أمر تلك الكنوز فنهبوها.
وذكر �آخرون �أن تلك الكنوز املدفونة هي نتائج ال�ضرائب
تق�سم لأربعة
القدمية يف م�صر ،حيث � ّإن ال�ضرائب كانت ّ

�أق�سام :ق�سم للملك ،وق�سم للع�سكر واجلي�ش ،وق�سم �آخر
ل�ل��زراع��ة ،وال��رب��ع الأخ�ي�ر ك��ان ي��دف��ن يف الأر� ��ض وامل��داف��ن
واملقابر ،ومنه �أتت الكنوز التي �ض ّلت مرتعاً حلديث النا�س
والكتابات الت�أريخية.
�أ ّم ��ا ال��رواي��ات القائلة ب��دف��ن امل�صري لأم��وال��ه م��ا ه��ي �إال
حقيقة وا�ضحة ودلي ً
ال على تط ّور �سلوك الإن�سان امل�صري
يف �إخفاء ما يراه ثميناً عن �أعني النا�س� ،أو اخلوف والكبت
من بط�ش احل ّكام .وك��ان �أغلب النا�س يفعلون الأم��ر ذاته
ل�ل��درج��ة ال�ت��ي ق ��ال فيها �أح ��د امل ��ؤرخ�ي�ن« :ال ت�خ�ل��وا ذراع
يف �أر� ��ض م�صر م��ن ال�ك�ن��وز ال�ق��دمي��ة» .وك��ذل��ك ق��د يكون
للظروف ال�سيا�سية دور م�ؤثر يف هذا العمل؛ فعندما �أتى
عمرو بن العا�ص �أن��ذر النا�س �أن��ه من كتم كنزاً �سيقتله،
ول��ذل��ك عمد ال�ن��ا���س �إىل دف��ن ك�ن��وزه��م عميقاً ب�ع�ي��داً عن
�أن�ظ��اره وم ��وارا ًة ل�ثروات�ه��م عنه .ول��ذل��ك ال ي�سعنا �إال �أن
ن�شري �إىل �أن �إح ��راز امل�صري لكنوز كثرية و�إخفائها كان
ن�ت�ي�ج��ة ل�ت��داخ��ل ع��وام��ل ك �ث�يرة م�ن�ه��ا اخل ��وف م��ن بط�ش
حت�سباً ل�ن��وادر الدهر
احل�ك��ام� ،أو اخل��وف م��ن احل�سد� ،أو ّ
ون��وائ�ب��ه� ،أو ح�ت��ى رمب��ا ط�ل�ب�اً لل�سرت يف �أم ��وال م�سروقة
�أو مكت�سبة ب�غ�ير وج ��ه ح ��ق .ت �ع��ددت ال ��رواي ��ات واختلفت
�صحتها من عدمها ،وزادت �أ�سطرتها بني
الروايات حول ّ
�أل�سن امل�صريني وبقيت عبارة (�إخ��راج ما حتت البالطة)
�إىل ي��وم�ن��ا ه��ذا ك��دل�ي��ل وا��ض��ح و��ص��ري��ح ع�ل��ى �إخ�ف��ائ�ه��م ملا
ميلكونه بدفنه حتت الأر�ض!!!
ق��ال اب��ن ال ��ورديّ �« :إن م��ن خ�صائ�ص م�صر ك�ثرة الذهب
وال��دن��ان�ير» ،ون���س�ت��دل ع�ل��ى عظمة ك�ن��وز م�صر م��ن املثل
ي�ستغن فال �أغ�ن��اه اهلل بعد
القائل« :م��ن دخ��ل م�صر ومل
ِ
ذل ��ك» .و�إن ت�ل��ك ال �ث�روات العظيمة مل ت�ك��ن لت�سلم من
حماوالت التنقيب والبحث عنها .اجلدير بالذكر � ّأن �أ ّول
حم ��اوالت التنقيب ع��ن ك�ن��وز م�صر ح��دث��ت يف عهد �أم�ير
م�صر وم�ؤ�س�س الدولة الطولونية يف م�صر وال�شام �أحمد
ب��ن ط��ول��ون ( 884 - 868م) ح�ي��ث ظ�ه��رت جم�م��وع��ة من
النا�س ي�س ّمون (املطالبية) ال��ذي��ن يبحثون ع��ن املطالب

والكنوز ،وكانت لهم �أدواتهم وثيابهم اخلا�صة بهم .حتى
علم احلاكم عنهم ومنعهم من ممار�سة ذل��ك العمل دون
�إذن منه ومبراقبة رجاله ،حتى �أ�صبحت عمليات التنقيب
حتدث حتت مراقبة احلكام ،ثم ا�ستطمع احلكام يف ذلك
ف�شاركوا يف عمليات البحث عن الأحجار والذهب واملعادن
النفي�سة لبناء الق�صور وتزيني املباين.
�أمّا �أحد الأ�سباب الأخرى للعبث بكنوز ومدافن م�صر فهو
االعتقاد ال�سائد ب� ّأن قليال من طحني �أو م�سحوق مومياء
م�صرية كفيل بال�شفاء م��ن العديد م��ن الأم��را���ض ،وقد
دافع الطبيب العربي امل�سلم ابن �سيناء عن �أهمية املومياء
العالجية ،كما �شاع ه��ذا الأم��ر الحقاً يف �أوروب��ا الو�سطى
ك��أه�م�ي��ة ع�لاج�ي��ة دف�ع��ت الأوروب �ي�ي�ن للتهافت �إىل م�صر
والقاهرة خالل القرن ال�ساد�س ع�شر و�صاعداً للبحث عن
القبور واملومياوات!!!
� ّإن م���ش��ارك��ة احل �ك��ام وامل �ل ��وك يف ال�ب�ح��ث ع��ن ك�ن��وز م�صر
ال�ق��دمي��ة �أ� �ض � ّر ك �ث�يراً ب��الإن �� �س��ان امل �� �ص��ري ،ودف ��ع ب��ه �إىل
�شرنقة الفقر املدقع وقمع احلكام ،حتى انت�شرت اخلرافات
والأوه ��ام كما �أ��ش��ار ال�ب�غ��دادي ل�ل��درج��ة ال�ت��ي �أ��ص�ب��ح فيها
النا�س يرون يف كل �شيء دلي ً
ال على كنز مدفون �أو مومياء
عالجية ،ولذلك هذا النهم العظيم و�أحالمهم يف الرثاء
�أدت �إىل �أزم��ة �أخالقية خ�صمت من خانة �أخ�لاق املجتمع
امل�صري ومل ت�ضف عليه! و�أ ّك ��د اب��ن خ�ل��دون يف مقدّمته
�أن هذا ال�سعي لي�س �إال ب�سبب �ضعف العقول والعجز عن
ك�سب املال بالطريقة الطبيعية ،وقمع والة الأمر لل�شعب
املغلوب عليه.
� ّإن وق��وف اب��ن خ�ل��دون وال�ب�غ��دادي على ه��ذه الطبائع ما
هو �إال دليل للك�شف عن العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية التي دفعت بالإن�سان امل�صري بالعبث بركام
املا�ضي للنجاة من وحل احلا�ضر ،وهكذا كان تاريخ الآثار
امل�صرية والإن �� �س��ان امل���ص��ري العظيم ال�ل��ذي��ن ي�ب��ذالن كل
اجلهد من �أج��ل مقاومة الفناء يف ع��امل طامع وراء املال
والرثاء!!!!
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