
 Janice Kamrin : י"ממצאים עפ II 'ּפחֹוֵת-םּוּנַחבמקדש קבר הנסיך , חסן-בבאני )8' בראשית מו= ( םיָּבִאַהתיעוד שיירת  -ר יִנ יָרִמ  

  מנציח  על  הקיר -  plate 2  -המסומן  ציור  ה.  לֵאָרְׂש  ִיֶרץֶא  ְל-הפונה  צפונה  המקדש  בציור  על  קיר      מתועדתםיָּבִאַהשיירת  
כאשר  הנסיך  מקבל  ברצון  את ,  רֹועי  ָהֵרֹוחְׁש  ֶרץֶא    =)23'  הק  הליםת=  (  ָחם-ֶרץֶאְּבר  ֶׁשֹו  אתועדמן  הובת  אופקיות    שורוכולו  שש

  .Figure IV .26 =  מלמעלה3שורה = ר ֹועי ָהֵנְבִל םיָּבִאַה פני

 .במצרים של הפרעונים XII מזהה את ביאת השיירה כאירוע היסטורי בימי שושלת Janice Kamrinהחוקרת 
 . יםִסָּפ = )22' בראשית מה (=ת ֹולָמְׂשת ֹויפִלכולם בלבוש ֲחו צבע עורם ָלָבן ,םֵׁש-יֵנְּבבברור  הם םיָּבִא ַה- שיירהבתיעוד ה

 .יִמ ֵׁש- גולגולתהקו  ואזקן התספורת  כמו -הצייר במכוון אפיין אותם בסגנון 
 .  נשים4 + ָהָאתֹון ילדים רכובים על גב 2+ נער ובידו חנית +  גברים 8: םיָּבִאַהסמל מניין 

 
   הראשון מימין. רָּבז ֵע איילה ְו-י  ַׁש- II 'ּפחֹוֵת-םּוּנַח מגישים לנסיך ,רֹוע-יֵנְבִלי גברים ֵנְׁש )הצבע בהעתק( םיָּבִאַהבראש  
 ).27ציור  "הָׁשֶּביִא"( =   "יִביַׁשֲא"=  אּוה םֵּׁשַה Goedickeהחוקר לדעת =   )1' לחבראשית  (= ְיהּוָדה הוא שליט המדבר  
 .םיָּבִאַה שומר שיירת - לֵאָרְׂשִי םֵׁשְך נותן ַאַּמְלַהם ֵׁש הוא" יִביַׁשֲא"כן - ועלםיָּבִאַה 70זה אינו נכלל ברשימת  ִריְבִעם ֵׁש 

 )תִריְבִע(ביד  השני  קשת  מלחמה  .  )תִריְבִע(    ַמִיםתַמֵחעל  גבו  ביד  האחד  נבל  נגינה  ו,  רֹוע-יֵנְבִלי  גברים  ֵנְׁשבמאסף  השיירה  
מסמלים  את  כבודם  של =    סגנון  הלבוש  ועצם  נשיאת  כלי  הנשק  =הממצאים  המתועדים  בציור  .  ואשפת  חצים  על  גבו

 ":ןאה  צֵֹערֹ-ל  ָּכםִיַרְצִמת  ַבֲעֹות"=  נחשבו    XIIבימי  שושלת  למרות  ש,  II  'ּפחֹוֵת-םּוּנַחבנסיכותו  של    האחז  לםיָּבִאַה
 .  )34' מובראשית (

 
ת ֶרֶּגִאאת      לאביומגיש,    בנו  של  הנסיך'ּפחֹוֵת-רַפֶנ,    הראשון  מביניהם:רֹוע-יֵרֹוחְׁש  יֵנְׁשי  השיירה  ֵאָּבת  מובילים  ֶא

 בתחום  Fayumeן  ּגֶֹׁשֶרץ  ֶאְּבאדמות  מרעה  ו)  =  11'  בראשית  מז  (=  ֻחָּזהֲא  םיָּבִאצו  לתת  ַל  )נכון  להאמין(  ובה  'ר-ִחיֵפ-'ָח  ְרעֹהַּפ
ֵתם ֹוחתוארו  ו  Figure IV. 12 + 10  עצמו  מתועד  בציורים  ףֵסֹוי  .II  'ּפחֹוֵת-םּוּנַח  שבבעלותו  של  הנסיך  ַרְעְמֵסס  ֶרץֶא
  .)45' בראשית מא(": ֵנַחְעַנת ַּפְפָצ" = ממצריתבתרגום  ףֵסֹוישמו של . זוקף לזכותו את תעוד האירוע) 69' עמ( 10בציור ר ֶבֶּקַה
 

 :Figure IV .26בציור  ש3שורה  ה שלכותרת מ�ת ֶרֶּגִאתוכן ָהמתרגמת את  Janice Kamrinהחוקרת 
    המולך  בחסדי  האל  חור  על  הממלכה  של  מצרים  העליונה 'ר-ִחיֵפ-'ָח  ְרעֹהַפְל  6  ָנהָׁש"  -  היסטורי  תֶמֱאן  ְזָמ  תיעוד  .    א

    II    =htm.Kings/net.touregypt.www  =  IISenusret  תְסֶרנּוֵס  =ר  עֹור  ָהְׁשחֹו  'ר-ִחיֵפ-'  ָחְרעֹהַּפ  ."והתחתונה       
 .ןּגֶֹׁשֶרץ ֶא = Fayumeלפיתוח אואזיס מלאכותי  Bahr Yusef את חפירת תעלת ףֵסֹוי למלכותו הפעיל עם 6ָנה זו ָׁש       עד 

 ֶזה -ִּכי"  =  )6'    מהבראשית(=    לֹודָּגַה  בָע  ָלָר2ָנה  ָׁש  עם  תֶמֱאן  ְזָמתחפוף  ִּכ  'ר-ִחיֵפ-'ָחְרעֹה  ְלַפ  6ָנה  ָׁש  =  ס"  לפנה1927-שנת         
 . רד למצריםעת י= ) 9' בראשית  מז(=  ָנהָׁש 130 בֲעקַֹי ף לגילו שלפוחב": ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ       
        .)40' שמות יב= (ָנה ָׁש 430במצרים מתועד ים ִרֵג ְּכלֵאָרְׂשִי-יֵנְּבכאשר מושב  -יציאת מצרים  = ס" לפנה1497-שנת         
 .)אילת סואץ(  מכנען למצריםְךֶלֶּמַה ְךֶרֶּד = (Shu) "רׁשּו ֶדֶרְךְּב"= ) 7' בראשית טז= (תיעוד מסלול מסע השיירה .    ב
 ..."איפור לעיניים בצבע שחור -י ַׁש מביאים לך ,םיִאָּבַה=  37" :ת המוגשת לנסיךֶרֶּגִאָהכתב סיכום .    ג

 :  ם לנבואהֶס ביצירת ֶקן גם בישראלכ-וכמו הקדומה שימש את רואי הנסתר ופותרי החלומות במצרים, איפור לעיניים בצבע שחור
 . )30' ט' מלכים ב": ( ַּבּפּוְך ֵעיֶניָהַוָּתֶׂשם = "ִאיֶזֶבל ובראשם  ּוְנִביֵאי ָהֲאֵׁשָרה.. ַהַּבַעלְנִביֵאי = )19' יח' אמלכים (

 
 :פענוח הסמלים

 .לֵאָרְׂשִי חֵנַצ שומר -ְך ַאַּמְלַהם ֵׁש =] 8]=[יִביַׁשֲא[ בהיפוך מכוון � לִֹהיםֱאם ֵׁשלסמל את =    "יִביַׁשֲא"
 . ףֵסֹו יעדית שאירוע היסטוריכ = )13' טו בראשית(=  תגשמות הנבואהלסמל את ה=  "איפור לעיניים בצבע שחור"
 .ףֵסֹוי אחי 11לסמל את =   ילדים2+ נער +  גברים 8
 .הָהְלִּב ,הָּפְל ִז,ָרֵחל ,הָאֵל=  האמהות 4לסמל את =     נשים4

 )"תֶמֵח"שניים בציור נושאים (  .]22+15=[]37]=[1]=[לֵאָרְׂשִי[ םֵׁשלסמל את =   םיָּבִאַהמספר  = 37
 .)לֵאָרְׂשִי-יֵנראה מסמך ְּב( בֲעקַֹיים שירדו למצרים עם ִרֵּגַהכלל , ככל הנראה, הם ְמֵססַרְע ֶרץֶאְל בשיירה םיָּבִאַה 37
 .ףֵסֹויְל ידוע היה � בֲעקַֹי עמו נאבק - לֵאָרְׂשִי םֵׁש נותן -ְך ַאַּמְלַהם ֵׁש -" יִביַׁשֲא"
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