
  في ميدوم" حوني"ھرم الملك 

قاعدة الھرم مربع�ة، يبل�غ ط�ول .    يمثل ھذا الھرم المرحلة ا�خيرة في تطور طراز الھرم المدرج

ويتك�ون الھ�رم م�ن ن�واة للھ�رم . ً مت�را٩٢وكان ا0رتفاع ا�صلي للھرم . ً مترا١٤٤كل ضلع منھا 

ًني في كل جھة من جھاته ا�رب�ع، جعل�ت من�ه ھرم�ا م�درجا ذو أضيفت إليھا ثمان طبقات من المبا ً

وكانت أسطح الھرم مكسوة بكساء من الحجر الجي�ري . ثمان درجات من طراز الھرم ذي الطبقات

قد توفى قبل إتمام العم�ل ف�ي ھ�ذا الھ�رم، وأن ابن�ه المل�ك " حوني"ويري البعض أن الملك . الجيد

مسئو0 عن إتمامه، وأنه ربما جرت محاو0ت بع�د ا0نتھ�اء مؤسس ا�سرة الرابعة كلن " سنفرو"

من تشييد الھرم المدرج وكساءه من الخارج لتحويله إلي ھرم كام�ل بمل�يء م�ا ب�ين ال�درجات، ث�م 

و0 ن�درى إل�ي أي م��دي نج�ح المھندس�ون ف�ي ذل��ك، إذ . ك�ساء الھ�رم كل�ه م�رة أخ��رى م�ن الخ�ارج

  .ر نحو ثلث ارتفاعه ا�صليتھدمت اغلب أجزاء الھرم ولم يتبق منه غي

  

. ً  يقع مدخل الھرم في منتصف الضلع الشمالي عل�ي ارتف�اع نح�و ثJث�ين مت�را م�ن س�طح ا�رض

ً مت��را، وينتھ��ي ببھ��وين ص��غيرين ف��ي ھيئ��ة ٥٧وي��ؤدي الم��دخل إل��ي دھلي��ز منح��در، يبل��غ طول��ه 

 تف�تح م�ن أعل�ي ف�ي أما غرفة الدفن، فيصل بينھا وب�ين البھ�وين ال�صغيرين بئ�ر عمودي�ة. الدھليز

ً مترا طو0 و ٥.٩٠وتبلغ أبعاد غرفة الدفن . غرفة الدفن التي تقع في مستوي قاعدة الھرم ً٢.٦٥ 

ًمت��را عرض��ا، ولھ��ا س��قف مت��درج م��ن س��بعة درج��ات لتخفي��ف ال��ضغط عل��ي ال��سقف لمن��ع انھي��اره   ً

  ). ٢٨شكل (

  

ة ت�م الك�شف عنھ�ا حت�ى اTن،   يعد ھرم ميدوم وما يحيط به من مباني أقدم مجموعة ھرمية كامل

وتتكون ھذه المجموعة، فضJ عن الھرم المشيد علي حافة الھضبة، من سور خارجي تھدم اTن، 

وكان الطريق . ومعبد جنائزي في الجانب الشرقي، وطريق صاعد يمتد من المعبد في اتجاه الشرق

 حاف�ة ا�رض المزروع�ة ًالصاعد مرصوفا بالحجر، وزود بجدارين جانبيين، وينتھي الطري�ق عن�د

ويوجد ھرم صغير في الجھة الجنوبية من الھرم . بمعبد الوادي الذي لم يتم الكشف عنه حتى اTن

  ).٢٩شكل (الرئيسي 

  

، فيتكون من فن�اء مفت�وح مJص�ق للھ�رم )٣٠شكل (  أما المعبد الجنائزي الواقع في شرق الھرم 

ط بھ��ا م��ن ك��ل جان��ب لوح��ة حجري��ة مرتفع��ة مباش��رة، وتوج��د بأرض��ية البن��اء مائ��دة ق��رابين يح��ي



ويفتح ھذا الفناء من جھ�ة ال�شرق عل�ي غ�رفتين ص�غيرتين كانت�ا م�سقوفتين، . ومقوسة من أعلي

  . تقع إحداھما شرق ا�خرى، ويحيط بالمبني كله السور الخارجي للھرم

  

 


