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قصة الملك توت عنخ آمون ال تقتصر على كونها مجرد جزء مهم من التاريخ 
العالقة! اكتشف  اليوم.  مصر  حكاية  من  هام  عنصر  إنها  بل  القديم. 

  ما وراء جدران

مـــون آ ـــخ  عـنـ تـــوت 
تـــــجـــــربــــــــة مـــــلـــــكـــــيــــــــة غـــــامــــــــرة 



تــوت! الملــك  مرحًبــا بــك فــي مقبــرة 
منـذ مائـة عـاٍم مضـت، تـم اكتشـاف مقـرة تـوت عنـخ آمـون يف وادي امللوك 
وأعـرق  أكـر  مـن  واحـدة  دراسـة  يف  األهميـة  بالـغ  حدثًـا  هـذا  وكان  مبـر، 
الحضـارة  صعـدت  مضـت،  عـام   5,000 مـن  أكـر  فمنـذ  البرشيـة،  تاريـخ  يف  الحضـارات 
اسـتحداث  يف  وبـدأت  النيـل،  نهـر  هبـات  بفضـل  الصحـراء  أحضـان  بـن  مـن  املريـة 
العـامل  أن  أخـرى، لدرجـة  أيـة حضـارة  ثقافـة فريـدة وتطويـر أسـلوب فنـي متميـز عـن 

أجمـع ميكنـه التعـرف عـى ثقافـة مـر القدميـة وفنهـا حتـى يومنا هذا.

أحـد  حيـاة  حـول  عميقـة  وأفـكار  معلومـات  اسـتنباط  مـن  البرشيـة  متكنـت  لقـد 
ملـوك هـذا العـر القديـم مـن خـال قصـة الفرعـون الصغـر تـوت عنـخ أمـون، 
العثـور عليهـا  تـم  أثريـة  5,400 قطعـة  وكذلـك مـن خـال دراسـة مـا يزيـد عـن 
متاًمـا  سـليمة  تكـون  تـكاد  اكتشـافها  عنـد  حالتهـا  كانـت  والتـي  مقرتـه،  يف 
إنسـان  حيـاة  إىل  تشـر  األثريـة  القطـع  هـذه  أن  ورغـم  بهـا.  مسـاس  دون 

طبيعـي متاًمـا، إال أنهـا يف األغلـب حيـاة مختلفـة كليًـا عـن حياتنـا املعارصة.

وقـدرة  واالستكشـاف  العلـم  بقـوة  نؤمـن  چيوغرافيـك  ناشـيونال  يف  نحـن 
وحاميتهـا،  عاملنـا  عجائـب  عـى  الضـوء  إلقـاء  عـى  القصـص  وحـي  التعليـم 
هـذه  لحـي  متقدمـة  بريـة  أدوات  نسـتخدم  نحـن  املعـرض،  هـذا  ويف 
التعليمـي  الدليـل  هـذا  يف  لـك  نقـدم  نحـن  ومبتكـرة.  جديـدة  بطريقـة  القصـة 
ميكـن  كيـف  ونتسـائل  القدميـة،  املريـة  والثقافـة  للحيـاة  أعمـق  سـياقًا 
تشـكيل  األثريـة  القطـع  مـن  وممتلكاتـه  آمـون  عنـخ  تـوت  للملـك  لدراسـتنا 

الحارض. للعـامل  فهمنـا 

الحقيقـة فرصـة لانغـامس يف قصـة ولانتقـال عـر  أي معـرض كبـر هـو يف 
املعـرض  هـذا  لـك  يسـمح  أن  نأمـل  ونحـن  حدوثهـا،  ملوقـع  واملـكان  الزمـان 
لـك  إلهـام  تاريـخ مـر القدميـة، وأن يكـون مصـدر  باكتشـاف شـيئًا جديـًدا عـن 

لتتعلـم املزيـد عـن حضـارة مـر املعـارصة وثقافتها.
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النيـــل إيقـــاع نهـــر 

الــقــديــمــة،  مــصــر  فــي  آمــون  عــنــخ  تــــوت  قــصــة  تــبــدأ 
كانت  حيث  النيل،  لنهر  املوسمية  التغرات  تشكلها  أرض  كانت  والتي 
وموارد  غذاء  من  يوفره  وما  النيل  عى  تعتمد  كلها  مر  يف  الحياة 
»طرق«  من  ميهده  وما  للمحاصيل،  أرايض  من  يخصبه  وما  طبيعية، 

والبضائع. املواد  لنقل  سفن  من  يسره  وما  للسفر، 

الموســـمي تفـــاع  االر
العصـور  منـذ  مـر  يف  هامـة  طبيعيـة  دورة  دوًمـا  النيـل  فيضـان  دورة  كانـت 
ارتفـاع  إىل  اإلثيوبيـة  املرتفعـات  يف  الغزيـرة  األمطـار  تـؤدي  حيـث  القدميـة، 
منسـوب ميـاه النهـر يف شـهر يونيـو، مـام يـؤدي إىل إغـراق وادي النيـل وترسـيب 
إىل  الجافـة  الصحـارى  يحـول  مـام  للزراعـة،  الرضوريـة  الغذائيـة  باملـواد  غنيـة  تربـة 
للمريـن  سـمحت  هـذه  النهـر  فيضـان  بـدورة  التنبـؤ  إمكانيـة  منتجـة.  زراعيـة  أراٍض 
الغذائيـة  املحاصيـل  زرعـوا  فقـد  الزراعيـة،  الـروة  عـى  قامئـة  إمراطوريـة  ببنـاء 
األساسـية مثـل القمـح والشـعر، وكذلـك املحاصيـل الصناعيـة مثـل الكتـان والـردي، 
الفيضانـات  ميـاه  لتوجيـه  قنـوات  وحفـروا  معقـد،  ري  نظـام  املزارعـون  طـور  كـام 
عـى  املرتاكـم  الطـن  بوضـع  قامـوا  كـام  للزراعـة،  جاهـزة  لجعلهـا  الرتبـة  وتشـبيع 

ضفـاف النهـر يف األفـران لصناعـة الطـوب واسـتخدامه لتشـييد املبـاين.

تنقـــل لنيـــل كوســـيلة  ا نهـــر 
البضائـع ونقـل األفـراد،  النيـل نفسـه للمريـن كطريـق رسيـع طبيعـي لشـحن  وهـب 
النهـر،  ضفـاف  عـى  تقـع  القدميـة  مـر  يف  الرئيسـية  املـدن  معظـم  كانـت  فقـد 
اململكـة،  أنحـاء  جميـع  يف  والجيـوش  والرسـل  التجـار  بنقـل  للسـفن  سـمح  مـا  وهـو 
البنـاء والسـلع األخـرى برسعـة بالغـة. كانـت الرحلـة  أيًضـا بنقـل مـواد  وهـو مـا سـمح 
شـهرين  إىل  يصـل  مـا  عـادًة  تسـتغرق  )األقـر(  طيبـة  إىل  )بدرشـن(  ممفيـس  مـن 
الرحلـة  اجتيـاز  املمكـن  مـن  كان  الفيضـان،  موسـم  يف  ولكـن  الجفـاف،  موسـم  خـال 

ذاتهـا يف حـوايل أسـبوعن فقط.

“مصر هبة النيل.”
هيرودوت، مؤرخ يوناني من القرن الخامس

النيـــل  نهـــر  يـــزال  ال  اليـــوم:  مـــر 
مركـــز الحضـــارة املريـــة املعـــارصة، 
مســـتمرة  العظيمـــة  مدنـــه  تـــزال  وال 
هـــذا،  يومنـــا  فحتـــى  االزدهـــار،  يف 
حـــول  املريـــن  مـــن   95% يعيـــش 
النيـــل يف نطـــاق بضعـــة كيلومـــرتات 
تشـــييد  تـــم  كـــام  ضفافـــه،  مـــن 
الســـدود مثـــل الســـد العـــايل بأســـوان 
ــة  ــة الكهرومائيـ ــدر للطاقـ ــر مصـ لتوفـ
أن  إىل  باإلضافـــة  هـــذا  املتجـــددة. 
الزراعـــة  يـــروي  زال  ال  النيـــل  نهـــر 
بصيـــد  ويســـمح   ضفافـــه  عـــى 
والتنقـــل  أعامقـــه  مـــن  األســـامك 

فوق ســـطحه.

للهويـــة لنيـــل كمصـــدر  ا
لـأرايض  السـنوية  النيـل  تجديـد  دورة  كانـت 
بهـا  ينظـر  التـي  الطريقـة  عـى  تؤثـر  الزراعيـة 
والحيـاة  واملـوت  للحيـاة  القدمـاء  املريـون 
اآلخـرة، حيـث ارتبـط الجـزء  األكـر مـن هويتهـم 
الطبيعـي  العـامل  يف  الحظـوه  مبـا  الثقافيـة 
الشـمس  رشوق  مـن  بـدًءا  حولهـم،  مـن 
السـامء،  يف  النجـوم  تحـركات  ثـم  وغروبهـا، 
زراعـة  كانـت  للنيـل.  السـنوي  الفيضـان  وحتـى 
الظواهـر  وكل  وحصادهـا  ومنوهـا  املحاصيـل 
الحيـاة  تجـدد  عـى  دليـل  مبثابـة  السـابقة 
لقـد  الطبيعـة.  قـوى  بفضـل  بانتظـام  اليوميـة 
تبـدأ  مامثلـة  كـدورة  حياتهـم  املريـون  رأى 
سـن  إىل  الطفولـة  مـن  النشـئة  ثـم  باملولـد، 
الرشـد إىل الشـيخوخة، ثـم املـوت، ثـم البعـث 

جديـد. مـن  امليـاد  وإعـادة 

كانــت التامســيح مشــهًدا مألوفًا 
عــى طــول النهر، كام كان 

املريــون يرمزون لإلله ســوبك 
بصورة إنســان برأس متســاح 

ويقدســونه من أجــل الحامية 
ولضــامن خصوبة النــاس لإلنجاب 

وكذلــك خصوبــة محاصيلهــم 
. لإلنتاج

مصــادر الصور: )النهــر( جاكلن أبروميت/ 
موقــع شاتر-ســتوك؛ )الجدارية( بلو 

آيس/ موقع شاتر-ســتوك؛ )التمســاح( 
warat42 / موقع شاتر-ســتوك
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نهر النيل يتدفق من الجنوب إىل 
الشامل متخطيًا 6,695 كيلومرت 

)4,160 ميل(

ينقسم نهر النيل يف الشامل إىل أفرع 
أصغر تشكل دلتا النيل، مام يعطي النهر 

شكًا يشبه زهرة اللوتس، وهي نبات يكر 
تصويره يف الفن املري القديم.

العامرنة: عاصمة مر تحت 
حكم إخناتون، والذي يُعتقد 

أنه والد توت عنخ أمون.

ممفيس أو منف: املدينة 
التي عاش فيها توت عنخ 

أمون بعدما غادر تل العامرنة.

طيبة: تم إعادة 
اعتامدها كعاصمة 

ملر بعد وفاة إخناتون 
والد توت عنخ أمون

معبد الكرنك: مركز 
ديني مهم يف 

وادي امللوك: مكان دفن ملوك الدولة الحديثة. مدينة طيبة القدمية
حيث تقع مقرة الفرعون الصغر

أسوان: املدينة التي تم منها استخراج موارد بناء  مهمة

العر القديم

كاهام

يومنا هذا

اســـئل نفســـك:
< اذكر جميع الطرق التي استخدم بها 

المصريون القدماء نهر النيل، ثم فكر في 
كل الطرق التي يستخدم بها المصريون 

النيل في يومنا هذا. ما هي االستخدامات 
المشتركة بين العصرين؟

كان دور الفرعـون الصغيـر هـو توحيـد األرضيـن. وعنـد وفـاة إخناتـون، 
وقعـت مهمـة الحفـاظ علـى وحـدة مصـر العليـا ومصـر السـفلى علـى عاتـق 

ابنـه الصغيـر تـوت عنـخ آمون.

األرضين
القدمـاء  املريـون  قسـم  وقـد  شـاملها،  إىل  البـاد  جنـوب  مـن  النيـل  نهـر  يتدفـق 
عنـد  وتنتهـي  النيـل  دلتـا  مـن  تبـدأ  السـفى  مـر  كانـت  حيـث  مملكتـن،  إىل  بادهـم 
مصبـه يف البحـر األبيـض املتوسـط يف شـامل البـاد، أمـا جنـوب البـاد فكانـت تسـمى 
»كيميـت«  بــ  األرضـن  كا  القدمـاء  املريـون  وصـف  وقـد  مـر،  صعيـد  أو  العليـا  مـر 
أي األرض السـوداء نسـبة إىل األرايض الغنيـة والخصبـة حـول وادي النيـل، يف حـن 
الحـارة  الصحـارى  إىل  لإلشـارة  الحمـراء  األرض  أي  »درشيـت«  وصـف  اسـتخدموا 
الغربيـة.  وصحراؤهـا  الرشقيـة  مـر  صحـراء  وهـام  الجانبـن،  مـن  املحيطـة  الجافـة 
تتسـامن  فإنهـام  أفريقيـا،  شـامل  تشـكل  التـي  الكـرى  الصحـراء  مـن  جـزًءا  وبصفتهـام 
مـر  بـن  عازلـة  نطاقـات  شـكل  الـذي  األمـر  للمعيشـة،  مناسـبة  غـر  بطبيعـة 
وفريـدة  متميـزة  حضـارة  ببنـاء  لهـا  سـمحت  جغرافيـة  عزلـة  مـر  ومنـح  وجرانهـا، 

والدفـاع عنها مـن الغزاة.

كيف يستخدم الناس نهر النيل
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بل  برشي،  شكل  يف  آتون  اإلله  يظهر  مل 
ممتدة  بأياٍد  ولكن  الشمس  قرص  مثل  بدا 

األشعة. من  بداًًل 
مصدر الصورة: فريق ناشيونال چيوغرافيك

آمون عنخ  توت  الملك 
إىل   1332 بن  تقريًبا  سنوات   9 ملدة  الباد  حكم  مر،  يف   18 الـ األرسة  ملوك  آخر  أحد 

املياد قبل   1323

من كان الفرعون الصغير؟
سيساعدنا  آمون،  عنخ  توت  قصة  فهم  محاولة  قبل 
املحتمل  والده  والنسب،  الحكم  يف  سلفه  فهم 
آمون،  عنخ  توت  مياد  وقت  يف  إخناتون.  امللك 
وسياسية،  اجتامعية  باضطرابات  متر  مر  كانت 
من  للعديد  املرين  عبادة  من  السنن  مئات  فبعد 
للتوحيد،  التوجه  إخناتون  قرر  واإللهات،  اآللهة 
آتون  وهو  واحد،  إله  سوى  هناك  يكون  لن  أنه  وأقر 
الوحيدة  الطريقة  بأن  إدعاءه  مع  الشمس،  إله 
من  هي  آتون  مع  بها  التواصل  للناس  ميكن  التي 
يف  إخناتون  متادى  نفسه.  إخناتون  امللك  خال 
وصور  أسامء  تشويه  أو  بتدمر  وأمر  التوحيد  حركة 
أنحاء  جميع  يف  األخرى  املرية  اآللهة  جميع 

وأكر. أكر  شعبه  أغضب  مام  الباد، 

رأس نفرتــم )بيســار الصفحــة( كان مــن أوائــل القطــع األثريــة 
ــم  ــد كان نفرت ــك، وق ــرة املل ــا يف مق ــور عليه ــم العث ــي ت الت
ــس  ــة لوت ــن نبت ــد م ــر، ُول ــت الفج ــد وق ــمس عن ــه الش ــًا إلل متثي
ــورة  ــي ص ــة، وه ــب ومطلي ــن الخش ــة م ــرأس منحوت ــرة. ال مزه

لتــوت عنــخ آمــون عندمــا كان صبيًا.
الصفحــة(،  وســط  )يف  امللــون  الخشــبي  التمثــال  هــذا  أمــا 
فقــد تــم العثــور عليــه يف غرفــة االنتظــار امللحقــة مبقــرة 

امللــك، وهــو متثيــل بالحجــم الطبيعــي لتــوت عنــخ آمون.
ــد  ــر أح ــو يعت ــة( فه ــن الصفح ــى مي ــزي )ع ــاع الجنائ ــا القن أم
 10.2 يــزن  القنــاع  كان  وقــد  القديــم،  املــري  الفــن  روائــع 
ــه  ــل تابوت ــر داخ ــك الصغ ــه املل ــل(، وكان يرتدي 22.5 رط ــم ) كج

. هبي لذ ا
غيتي؛  صور  موقع  عر  إميچز  يونيفرسال  مجموعة  العاملي/  التاريخ  أرشيف  اليسار(  )عى  الصور:  مصادر 

جاريت/  كينيث  اليمن(  )عى  غيتي؛  صور  موقع  الفرنسية/  الصحافة  وكالة  كاري/  أ.  تيمويث  الوسط(  )يف 

چيوغرافيك. ناشيونال  صور  مجموعة 

تـــه كأميـــر  حيا
ــأ  ــون، ونش ــه آت ــة لإلل ــورة الحي ــون« أي الص ــخ آت ــوت عن ــم »ت ــر باس ــر الصغ ــد األم ول
نقــل  قــد  أيًضــا  كان  الــذي  إخناتــون،  فرضهــا  التــي  الجديــدة  املعتقــدات  وســط 
تلــك  العامرنــة، وكانــت  الصحــراء يســمى  آخــر يف  العاصمــة مــن طيبــة إىل مــكان 

املدينــة الصحراويــة الجديــدة هــي منشــأ األمــر الصغــر حيث قــى طفولته.
وبينــام  واســًعا،  قــًرا  منزلــه  كان  حيــث  مرفهــة،  حيــاة  يف  آتــون  عنــخ  تــوت  نشــأ 
ــرضوات  ــوم والخ ــا اللح ــأكل أيًض ــر ي ــز، كان األم ــى الخب ــعب ع ــة الش ــش بقي ــد عي اعتم
والفاكهــة، كــام كان يرتــدي مابــس منســوجة بجــودة عاليــة، وحتــى عنــد النــوم، 
الجــو.  حــرارة  مــن  ينزعــج  ال  حتــى  النعــام  بريــش  بتهويتــه  يقومــون  الخــدم  كان 
ــن  ــه م ــه لحاميت ــراس يراقبون ــباحة، كان الح ــب للس ــر يذه ــون الصغ ــا كان الفرع عندم
ــح ماهــًرا يف الرمايــة وتعلــم  متاســيح النيــل. لكــن مــع تقــدم األمــر يف الســن، أصب

اســتخدام القــوس والســهام، ورمبــا قــاد أيًضــا عربتــه الحربيــة الخاصة به.
لكــن مــع كل ذلــك، مل تكــن حيــاة تــوت عنــخ آتــون ســهلة عــى ااإلطــاق، فقــد كشــف 
وراثيــة  اضطرابــات  مــن  األرجــح  عــى  عــاىن  الصغــر  الفرعــون  أن  الحديــث  العلــم 
أنــه  جســده  لبقايــا  املقطعيــة  األشــعة  فحوصــات  ُتظهــر  حيــث  آبائــه،  إيــاه  خلفهــا 
الفقــري  عمــوده  يف  بانحنــاء  وأيًضــا  وحنكــه،  شــفته  يف  بانشــقاق  مصاًبــا  كان 
حياتــه  مــدار  عــى  ظــل  انتــكايس  مبــرض  مصاًبــا  كان  أنــه  كــام  قدمــه،  يف  وتعــرج 
 130 ــا احتــاج إىل اســتخدام العديــد مــن الـــ يدمــر عظــام قدميــه، مــام يعنــي أنــه غالًب

عــكاز الذيــن تــم العثــور عليهــم يف مقرته.
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الحيــاة اآلخــرة لم تكــن مضمونة ألحد، حتى 
الملــك كان عليــه أن يخــوض رحلــة صعبة عبر 

العالــم الســفلي قبــل أن يصبح خالًدا.

1

2

3

4

يقـــع اســـم امللك داخل لـــوح يشـــبه الخرطوش، 
بيضـــاوي الشـــكل مســـتقر فـــوق خط عريض. 

ميكـــن قراءة هـــذا الخرطوش يف أي 
اتجـــاه، لكـــن املفتـــاح لقرائتـــه هـــو النظر إىل 

الحيوانـــات، حيـــث تنظـــر وجوههـــم دامًئـــا لبداية 
الجملـــة أو العبـــارة. تـــم العثـــور عى هذا 

 الخرطـــوش عـــى صنـــدوق داخل مقـــرة امللك.

مصـــدر الصـــورة: كينيـــث جاريـــت/ مجموعـــة صور ناشـــيونال 
چيوغرافيـــك

توت  :1

2: عنـــخ )حياة(

3: أ/ مون )آمون، إله الشـــمس(

4: حيقـــا/ أونو/ أوســـو )حاكم مر(

اســـأل نفسك:
شـــخص  مـــكان  يف  أنفســـنا  نضـــع  عندمـــا 
هـــذا  منظـــور  لفهـــم  نســـعى  فإننـــا  آخـــر، 
الشـــخص. < برأيـــك، كيـــف شـــعر تـــوت عنـــخ 
مـــن  التاســـعة  يف  أصبـــح  عندمـــا  آمـــون 
عمـــره ملـــًكا إلحـــدى أقـــوى إمراطوريـــات  

العـــامل يف ذلـــك الوقت؟

الفـــن  يف  وامللـــوك  الحـــكام  صـــور  كانـــت 
للغايـــة  منمقـــة  دوًمـــا  القديـــم  املـــري 
الواقعيـــة.  صورهـــم  عـــن  بعيـــًدا  ومثاليـــة 
لكـــن عـــى الناحيـــة األخـــرى، اســـتنتج علـــامء 
اآلثـــار الذيـــن درســـوا بقايـــا جســـد تـــوت عنـــخ 
ــة  ــاكل صحيـ ــن مشـ ــاين مـ ــه كان يعـ ــون أنـ آمـ
الهـــام  مـــن  يكـــون  قـــد  ملـــاذا   > كبـــرة. 
للعلـــامء أن يحاولـــوا تجميـــع صـــورة كاملـــة 
عـــن حيـــاة امللـــك الصغـــر بنـــاًء عـــى رفاتـــه 

وأعاملـــه الفنيـــة وســـجات عره؟

كملك خالد ال يموت
مــن  مســبوق  غــر  قــدر  لديــه  كان  التاســعة،  ســن  يف  ملــًكا  تــوت  أصبــح  عندمــا 
امللكيــون  مستشــاروه  أدار  فقــد  طفــًا  اليــزال  كان  تــوت  ألن  نظــًرا  ولكــن  الســلطة. 
والعســكريون شــئون اململكــة نيابــة عنــه، وتحــت حكــم هــؤالء املستشــارين، تغــر 

جــذري. بشــكل  الصبــي  حيــاة  يف  يشء  كل 
لصالــح  العبــادة  بتوحيــد  أمــر  قــد  كان  الــذي  إخناتــون  مرســوم  إلغــاء  تــم  بدايــًة، 
البــاط  نقــل  تــم  كــام  جديــد،  مــن  واإللهــات  اآللهــة  لتعــدد  العــودة  ومتــت  آتــون، 
امللــي مــرة أخــرى إىل طيبــة وتــم التخــي عــن منــزل طفولــة تــوت بالعامرنــة، 
كــام تــم إصــاح املواقــع املقدســة التــي كان إخناتــون قــد أمــر بتشــويهها، مثــل 
إىل  ُأعيــد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  األقــر(.  باســم  اليــوم  )املعروفــة  طيبــة  مدينــة 
معبــد  لبنــاء  القصــوى  األولويــة  إعطــاء  وتــم  اآللهــة«،  »ملــك  لقــب  آمــون  اإللــه 
عظيــم يف الكرنــك مخصــص لعبــادة آمــون. حتــى اســم الصبــي نفســه رسعــان مــا 
تــم تغيــره إىل تــوت عنــخ آمــون، أي »الصــورة الحيــة لإللــه آمــون« بــداًل مــن آتــون. 
مبعنــى آخــر، تــم إعــادة كل العــادات القدميــة التــي كانــت ســائدة قبــل ميــاد امللــك 
ــة. ــوت برسع ــب زواج ت ــم ترتي ــك ت ــث، لذل ــاج إىل وري ــك يحت ــم، كان املل ــن ث ــوت. وم ت

ــه  ــاءه أن ــي ملومي ــر املقطع ــا التصوي ــأة. يخرن ــر فج ــون الصغ ــات الفرع ــف، م ولأس
ــه، كان لديــه كــرس شــديد يف ســاقه، والتــي رمبــا تكــون قــد أصيبــت  يف وقــت وفات
بالعــدوى بعــد الكــرس، كــام كان يعــاين مــن املاريــا وغرهــا مــن املشــاكل الصحيــة. 
10 ســنوات فقــط،  19 عنــد وفاتــه، كان الفرعــون الصغــر قــد حكــم ملــدة  يف ســن الـــ
ومــات دون أن يخلــف وريًثــا للحكــم، ثــم انتقــل ملكــه إىل كبــر مستشــاريه، »آي«. 
بالنســبة لشــعبه، كان تــوت عنــخ آمــون فرعــون غــر ذي شــأن، ولكــن مثلــه كمثــل 
الســفي  العــامل  إىل  انتقــل  أنــه  املريــون  اعتقــد  قبلــه،  مــن  اآلخريــن  امللــوك 
ــوال  ــيان، ول ــة النس ــظ ضحي ــن الح ــره لحس ــع ق ــه، وق ــد وفات ــن بع ــًدا. ولك ــح خال وأصب
ــوت  ــر ت ــون الصغ ــاة الفرع ــت حي ــا لكان 1922، رمب ــام  ــر يف ع ــك الق ــكان ذل ــد م تحدي

ــخ. ــرة التاري ــن ذاك ــت م ضاع

اســتخدم املريــون الرمايــة يف املعــارك والصيــد. يصــور هذا الغطــاء الذهبي الــذي تم العثــور عليه يف 
مقــرة تــوت عنــخ آمــون الفرعــون الصغر يف عربتــه الحربيــة وبحوذتــه القوس والســهم وهو يصطــاد النعام.

مصــدر الصــورة: كينيــث جاريــت/ مجموعــة صــور ناشــيونال چيوغرافيك
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غالبًـا مـا كان يتم تجسـيد الـ با عى شـكل 
طائـر له أجنحة ورأس إنسـان.

مصـدر الصـورة: متحف مرتوبوليتـان للفنـون بنيويورك/ 
صنـدوق متويل روجرز، 1944

عــادة كانت الـــ كا تصور يف 
شــكل ذراعن مرفوعن ألعى.

مصــدر الصــورة: هيمرو/ موقع شاتر-ســتوك

الرحلــة للحيــاة اآلخرة
حي  شخص  كل  أن  القدماء  املريون  اعتقد 

الجسد  وهي  أساسية،  عنارص  ثاثة  من  يتكون 
املريون  كان  فقد  »كا«.  والـ  »با«  والـ 

ما  يوًما  سيفنى  الجسد  أن  يعلمون  القدماء 
اآلخرين  الجزئن  أن  اعتقدوا  ولكنهم  وميوت، 

من  الحياة  يف  يستمرا  أن  ميكن  اإلنسان  من 
بشكل  اإلنسان  شخصية  هو  با  الـ  عنر  بعده. 

منه  جعلت  التي  األشياء  كل  أي  أسايس، 
القوة  هي  كانت  فقد  كا،  الـ  أما  فريًدا.  شخًصا 
بالحياة  تسمح  التي  وهي  لإلنسان،   الحياتية 

أن  حيث  با،  والـ  الجسد  اآلخرين،  للعنرين 
الجسد.  عن  كا  الـ  تنفصل  عندما  تحدث  الوفاة 

تتوحد  أن  يجب  بنجاح،  اآلخرة  للحياة  للوصول 
ومبجرد  جديد،  من  بها  الخاصة  كا  الـ  مع  با  الـ 

إىل  يحيى  أن  الشخص  لذلك  ميكن  ذلك،  حدوث 
الـ  باسم  املعروف  الروحاين  الشكل  يف  األبد 

الفّعال«. »الوجود  أي  آخ، 

عــــــى  اآلخـــرة،  الحيـــاة  إىل  املهيـــب  االنتقــــــال  لخــــــوض 
يشـــق  أن  القدمــــــاء  املريـــن  معتقــــــدات  يف  املتـــويف 
طريقـــه يف رحلــــــة محفوفــــــة باملخاطــــــر تحت إرشــــــاد إله 
املـــوت أنوبيس، وهــــــو إلــــــه بــــــرأس ذئب بـــري. كان متثال 
اإلله أنوبيــــــس هذا يحــــــرس حجــــــرة الدفن يف مقرة امللك 
تــــــوت، وبــــن قدميـــه األماميتـــن كانــــــت هنــــــاك قطعــــــة 
صغــــــرة مــــــن الطــــــوب اللنب، واملعـــروف باســــــم «الطوب 

عليهـــا:  منقــــــوش  وكان  الســــــحري»، 
أنـــا من نصــــــب الرمـــل علــــــى جـــدار الحجــــــرة املخفية/ 
الصحراء/  شــــــعلة  إيل  يصـــده  الــــــذي  النشــــــط  املقاتل 
الــــــذي يرضم الصحــــــراء، والــــــذي تسبب يف انحــــــراف 

أوزيريس  حامــــــي  أنـــا  الطــــــرق/ 

يعتقد البعض أن هذه الرســـالة رمبـــــا كانــــــت أصــــــل »لعنــــــة 
املغلقـــة  املقابـــر  اقتحـــام  أن  فكـــرة  وهــــــي  الفراعنــــــة« 
وإزعـــاج أصحابهـــا مـــن الفراعنـــة القدمــــــاء ســــــيجلب املوت 

 . ملبكر ا
مصدر الصورة: Mountainpix/ موقع شاتر-ستوك

صلـــوات وتعليمـــات
ورق  لفائف  من  سلسلة  من  مكون  تعليامت  كتيب  مع  املتوىف  دفن  يتم  عادًة، 
الصلوات  هذه  ساعدت  الـمـوتـى«؛  »كـتـاب  العلامء  سامها  الردي 
السفي.  العامل  محاكامت  اجتياز  عى  املتوىف  والتعليامت 
كـتـاب  عى  العثور  يتم  مل  أنه  ورغم 
توت  امللك  مقرة  يف  مـوتـى 
من  العديد  أن  إال  آمون،  عنخ 
عى  ُوجدت  والصور  الصلوات 
من  العديد  وعى  التامئم، 
يف  املحفورة  النقوش 

. مقرته

املتوىف  سفر  عند 
أنوبيس،  مع  بالقارب 
عر  باالنتقال  يقوم 
بالوحوش  ميء  عامل 
إىل  للوصول  املرعبة 
)أرض  دوات  مملكة 
سبع  هناك  توجد  اآللهة(. 
يتطلب  منها  وكل  بوابات، 
لتعويذة  دقيقة  تاوة 
إذا  العبور.  من  للتمكن  سحرية 
يصل  فإنه  بذلك،  املتويف  نجح 
يخضع  وهناك  أوزوريس،  لقاعة 
يتم  حيث  نهايئ،  الختبار  املتويف 
الحق  إلهة  ماعت،  ريشة  مقابل  قلبه  وزن 
يجتازون  الذين  وأولئك  الكوين،  والنظام  والعدل 
بذلك  ويحققون  أوزوريس  مع  يتحدون  فإنهم  االختبار 
وحش  يلتهمهم  فسوف  يفشلون،  الذين  أولئك  أما  الخلود. 

عميمت. اسمه  منتظر، 

أنها  ُيعتقد  املجوهرات  من  قطع  وهي  التامئم،  القدماء  املريون  ارتدى 
املومياء  أغلفة  طبقات  بن  التامئم  بعض  وضع  يتم  حيث  الرش،  من  تحميهم 
تم  فقد  آمون،  عنخ  توت  الصغر  للفرعون  بالنسبة  الجسم.  من  جزء  كل  لحامية 
تم  أخرى  لتامئم  باإلضافة  ذلك  أغلفته،  يف  صغرة  متيمة   143 عى  العثور 

مقرته أنحاء  جميع  يف  وضعها 

الشمس  إله  إىل  ترمز  الجعران  خنفسة  امللك.  مقرة  يف  صندوق  داخل  هذه  الجعران  خنفسة  قادة  عى  العثور  تم 
املوت. بعد  والقيامة  جديد  من  للبعث  سحرية  ضامنة  مبثابة  التميمة  هذه  والبعث.  الخلق  إله  وهو  ِخْري، 

غيتي صور  موقع   /  initsogA eD  /  ininnaV  .S الصورة:  مصدر 
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طقـــوس »فتـــح الفـــم«
نـــه  أ ء  مـــا لقد ا ن  يـــو ملر ا عتقـــد  ا
يف  ن  إلنســـا ا روح  ة  نجـــا أجـــل  مـــن 
ىل  إ ج  تحتـــا نهـــا  فإ  ، ألخـــرى ا ة  لحيـــا ا
يتـــم  ن  كا  ، ا لهـــذ  . ء ملـــا وا م  لطعـــا ا
حتـــى   » لفـــم ا فتـــح  « طقـــوس  تنفيـــذ 
ول  ــا تنـ ــن  مـ ىف  ــو ملتـ ا ــخص  لشـ ا ــن  يتمكـ
ن  وكا  ، ــرى أخـ ــرة  مـ ب  ــرشا لـ وا م  ــا لطعـ ا
ـــى  حت ري  رضو ل  ـــا الحتف ا ا  ـــذ ه أن  ـــد  ُيعتق
قـــوة  و  أ ( كا  لــــ  ا ء  حيـــا إ ة  د عـــا إ تتـــم 
مـــا  ًة  د عـــا  . لشـــخص ا لـــك  لذ  ) ة لحيـــا ا
مللـــك  ا نجـــل  لطقـــس  ا ا  هـــذ ينفـــذ  ن  كا
لـــة  حا ويف   ، بنفســـه يثـــه  ر و و  أ مليـــت  ا
لشـــخص  ا ا  هـــذ ن  كا  ، ن آمـــو عنـــخ  تـــوت 
ي  لـــذ ا آي  يه  ر مستشـــا كبـــر  هـــو 
 ، لحفـــل ا ا  هـــذ يف   . لحكـــم ا يف  خلفـــه 
يف  مًئـــا  قا ملحنـــط  ا مللـــك  ا وضـــع  تـــم 
آي  يـــره  ز و م  وقـــا  ، ف قـــو لو ا وضـــع 
ت  وا د بـــأ نفـــه  وأ ه  وعينـــا فمـــه  بلمـــس 

. مختلفـــة

عـــى  لفـــم  ا فتـــح  حفـــل  يـــر  تصو تـــم 
فـــن  لد ا لغرفـــة  يل  لشـــام ا ر  ا لجـــد ا
حيـــث   ، ن آمـــو عنـــخ  تـــوت  مبقـــرة 
بهيئـــة  هنـــا  مللـــك  ا يـــر  تصو تـــم 
ــمه  سـ ا ــة  بـ كتا ــت  متـ ــن  ولكـ  ، ــس يـ ر زو و أ

. لهروغليفيـــة با ســـه  رأ عـــى  أ

 ، لنمـــر ا جلـــد  يتضمـــن  ص  خـــا هـــن  كا زي  آي  يـــر  ز لو ا ي  يرتـــد  ، ملنظـــر ا ا  هـــذ يف 
عـــى  ولـــة  لطا ا تحتـــوي  كـــام   ، وم لَقـــدُّ ا تســـمى  س  لفـــأ ا مثـــل  ة  ا د أ يحمـــل  و
 ، ت بـــا مرشو وخمســـة  مـــا  ن  بحيـــوا صـــة  خا ق  وســـا ألخـــرى  ا ت  وا ألد ا مـــن  يـــد  ملز ا
مبجـــرد  بهـــا  الســـتمتاع  ا للملـــك  ميكـــن  لتـــي  ا ألطعمـــة  ا بعـــض  يًضـــا  أ مبـــا  ر و
يـــة  ئز جنا وجبـــة  ك  هنـــا نـــت  كا نـــه  أ ء  لعلـــام ا يعتقـــد   . ســـم ملرا ا ء  نتهـــا ا
لعثـــور  ا تـــم  حيـــث   ، ل الحتفـــا ا ا  هـــذ بعـــد  مللـــك  ا ء  قـــا صد وأ ئلـــة  عا ولتهـــا  تنا
ــن  ميكـ و  ، ــك مللـ ا ــرة  مقـ ــن  مـ ــرب  لقـ با ــرة  حفـ يف  ــة  فونـ مد م  ــا طعـ ــا  يـ بقا ــى  عـ

. لصغـــر ا ن  لفرعـــو ا زة  جنـــا وجبـــة  يـــا  بقا هـــي  يـــا  لبقا ا ه  هـــذ ن  تكـــو اعتقـــد قدمـــاء المصرييـــن أن الملـــك تـــوت أن 
عنـــخ آمـــون اجتـــاز هـــذه الرحلـــة بنجـــاح.

رسمها  تم  التي  تلك  تشبه  هذه  العتيقة  وم  الَقدُّ أداة 
مصادر الصور:  توت.  امللك  مقرة  يف  الفم”  “فتح  مشهد  يف 

)باألعى( كينيث غاريت/ مجموعة صور ناشيونال چيوغرافيك؛ )باألسفل( متحف 
مرتوبوليتان للفنون بنيويورك/ صندوق متويل روجرز، 1925

اســـأل نفسك:
حياتهـــم  القدمـــاء  املريـــون  رأى 
ـــادة  ـــا إع ـــن دامًئ ـــا دورة تتضم ـــى أنه ع
هـــي  مـــا   > املـــوت.  بعـــد  البعـــث 
الطبيعـــة  يف  رأوهـــا  التـــي  األمثلـــة 

وعـــززت لديهـــم هـــذه املعتقدات؟

حفـــل  أهميـــة  كانـــت  مـــاذا  برأيـــك،   >
وطقـــوس »فتـــح الفم«؟
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اللورد  اليمن(؛  )عى  املقرة  من  برفق  األثرية  القطع  يحملون  مريون  عامل 
مبا  املري،  الفريق  من  جزء  الوسط(؛  )يف  كارتر  وهوارد  إيفلن،  وابنته  كارنارفون 

اليسار(. )عى  املقرة  داخل  كارتر  يساعدون  صغر،  طفل  ذلك  يف 

آمون عنخ  تـــوت  مقبرة 
التنقيـب عـن اآلثـار تخطيًطـا دقيًقـا وتنظيـاًم فعـااًل وفريـق مـن العاملـة  تتطلـب بعثـات 
الحفـر والتنقيـب تسـند  أعـامل  كانـت  القـرن املـايض،  العرشينـات مـن  املاهـرة، ويف 
أنـه  رغـم  ذلـك  بالصعيـد،  املحيطـة  املحليـة  املجتمعـات  سـكان  مـن  املريـن  إىل 
كان مـن الشـائع أن تكـون بعثـات التنقيـب تلـك تحـت قيـادة أجانـب قادمـن مـن أوروبـا. 
عمـًا  ذلـك  تطلـب  فقـد  آمـون،  عنـخ  تـوت  امللـك  مقـرة  عـن  البحـث  لرحلـة  بالنسـبة 
اآلثـار الريطـاين هـوارد كارتـر، ذلـك  شـاًقا مـن عـرشات املريـن تحـت قيـادة عـامل 
نوفمـر   4 السـبت  يـوم  يف  آمـون  عنـخ  تـوت  امللـك  مقـرة  عـى  العثـور  تـم  حتـى 
األرض.  لتحـت  يـؤدي  منحـوت  سـلم  عـى  التنقيـب  فـرق  أعضـاء  أحـد  عـر  عندمـا   ،1922

هنـاك قصـة شـائعة أنـه تـم اكتشـاف هـذا السـلم يف وادي امللـوك بواسـطة فتـى 
عاًمـا. عـرش  اثنـي  العمـر  مـن  يبلـغ  ميـاه  توصيـل 

مصادر الصور: )من اليسار لليمن( رشكة هريتيدج إميدج بارترن-شيب املحدودة/ صورة من مخزون أملي ستوك؛ مجموعة هيستوريكا غرافيكا/ صور 
هريتدج إمييجيس/ موقع صور غيتي؛ ديفيد كول/ صورة من مخزون أملي ستوك

قصـــة بديلـــة
كانـوا  لذلـك  الحاميـة،  املريـة  الشـمس  أشـعة  تحـت  يعملـون  التنقيـب  عـامل  كان 
يحتاجـون إىل الكثـر مـن املـاء أثنـاء عملهـم. لـذا، يف كل بعثـة تنقيـب حتـى اليـوم، 
فخاريـة  أواين  يف  املوقـع  إىل  امليـاه  إحضـار  مهمـة  الفريـق  أعضـاء  أحـد  يتـوىل 
مهمـة  كانـت  فقـد  الروايـات،  إحـدى  وبحسـب  عليهـا.  لتسـتقر  دائريـة  بقيعـان  تتميـز 
صغـر  فتـى  الرسـول،  عبـد  حسـن  إىل  مسـندة  البعثـات  إحـدى  يف  امليـاه  إحضـار 
يـوم  صبـاح  الحفـر  موقـع  إىل  بـاألواين  وصولـه  وفـور  عاًمـا،   12 العمـر  مـن  يبلـغ 
بهـا  الفخـار  قواعـد  لدفـن  بـاألرض  صغـرة  حفـرة  عمـل  يف  بـدأ  نوفمـر،   4 السـبت 
للـرتاب  مسـحه  وعنـد  بحجـارة،  عصـاه  اصطدمـت  الحفـر،  وأثنـاء  ثابتـة،  األواين  وإبقـاء 
مـن عليهـا، تبـن لـه أنهـا أعـى درجـة يف سـلم حجـري منحـوت يـؤدي لتحـت األرض.
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توابيت  ثاثة  داخل  محتضًنا  امللك  جسد  كان 
وموضوعن  البعض،  بعضها  داخل  موضوعة 

بنفس  منظمة  أرضحة  أربعة  داخل  جميًعا 
من  وإبهاًرا  روعة  أكر  منهم  وكل  الهيئة، 

الفرعون  توابيت  ثالث  أن  حتى  يسبقه،  الذي 
الخالص. الذهب  من  مصنوًعا  كان  الصغر 

مصدر الصورة: كينيث غاريت/ مجموعة صور ناشيونال 
چيوغرافيك

رائعـــة أشـــياء 
أن  كارتـر  هـوارد  يقـول  الرسـمية،  روايتـه  يف 
 1922 نوفمـر   26 يـوم  تفتـح حتـى  املقـرة مل 
اللـورد  التنقيـب،  بعثـة  ممـول  حضـور  يف 
السـيدة  كارنارفـون،  ابنـة  وكذلـك  كارنارفـون، 
بيـي  آرثـر  اسـمه  ومسـاعد  هربـرت؛  إيفلـن 
ثـم  البـاب،  يف  صغـر  ثقـب  عمـل  تـم  كالنـدر. 
داخـل  ونظـر  شـمعة  بإدخـال  كارتـر  قـام 
حينهـا:  كارنارفـون  اللـورد  سـأله  املقـرة. 
»هـل ميكنـك رؤيـة أي يشء؟« فأجابـه كارتـر، 

»نعـم، أشـياء رائعة.«

إال  صغـرة،  كانـت  املقـرة  أن  مـن  الرغـم  عـى 
هـوارد  كان  واآلثـار.  بالتحـف  مليئـة  كانـت  أنهـا 
قـام  وقـد  للغايـة،  حريـص  آثـار  عـامل  كارتـر 
أن  حتـى  حـدة،  عـى  أثريـة  قطعـة  كل  بتسـجيل 
األمـر اسـتغرق منـه هـو وفريقـه مـا يقـرب مـن 
مـن  يقـرب  مـا  وتصنيـف  لوصـف  سـنوات   10

5,400 قطعـة أثريـة عـروا عليهـا بالقـر، وهـو 

أن  حيـث  بالـغ،  معنـى  ذو  اكتشـاف 
الجنائزيـة  اآلثـار  دراسـة 

املـايض  وبقايـا  واملقابـر 
علـم  صميـم  يف  تقـع 

علمـي.  كمجـال  اآلثـار 
كتابـة  يتـم  مل  لأسـف 
تـوت  حيـاة  عـن  الكثـر 
النصـوص  يف  آمـون  عنـخ 

لـن  ولذلـك،  الفرعونيـة، 
عليـه  التعـرف  مـن  نتمكـن 

إال بقـراءة املـايض مـن خـال 
. تـه ممتلكا

حياة ال تنتهي
بعـــد أن ينجـــح امللـــك يف الســـفر عـــر العـــامل 
الســـفي، ســـيصبح الفرعـــون الخالـــد بحاجـــة 
املريـــن  معتقـــد  ففـــي  املســـاعدة،  إىل 
مطابقـــة  نســـخة  اآلخـــرة  كانـــت  القدمـــاء، 
ــا كـــام يف  ــا، ومتاًمـ مـــن حيـــاة اإلنســـان الدنيـ
كان  األرض،  عـــى  الصغـــر  الفرعـــون  حيـــاة 
بـــه أيًضـــا  هنـــاك عمـــل يجـــب عليـــه القيـــام 
مـــن  املئـــات  وضـــع  تـــم  لـــذا،  الســـامء.  يف 
هيئـــة  عـــى  املنحوتـــة  الصغـــرة  التامثيـــل 
ــل  ــذه التامثيـ ــمى هـ ــويف، وتسـ ــك املتـ امللـ
اســـتدعاؤهم  يتـــم  وفورمـــا  األوشـــبتي، 
ســـحرية،  تعويـــذة  طريـــق  عـــن  للحيـــاة 
للملـــك  »البديلـــة«  التامثيـــل  ســـتقوم هـــذه 

عنـــه. نيابـــة  بعملـــه  تـــوت 

الكاهن األعلى
مرتـــن  للرسقـــة  امللـــك  مقـــرة  تعرضـــت 
أن  وُيعتقـــد  القدميـــة،  العصـــور  خـــال 
نصـــف  مـــن  أكـــر  رسقـــوا  اللصـــوص 
املجوهـــرات امللكيـــة املوضوعـــة فيهـــا. 
القطـــع  مـــن  كثـــر  تؤكـــد  ذلـــك،  ومـــع 
كرئيـــس  تـــوت  امللـــك  دور  املتبقيـــة 
تصـــور  مثـــًا  القـــادة  هـــذه  للكهنـــة. 
اإللـــه حـــورس عـــى شـــكل صقـــر يحمـــل 
ــل  ــه، ويحمـ ــى رأسـ ــمس عـ ــرص الشـ قـ
إىل  ــة  باإلضافـ ــاة(  الحيـ ــز  )رمـ ــخ  عنـ الــــ 
للحاميـــة  يرمـــز  )وهـــو  شـــن  خاتـــم 

مخالبـــه. مـــن  كل  يف  األبديـــة( 

مصادر الصور: )باألعى( كينيث غاريت/ مجموعة 
صور ناشيونال چيوغرافيك؛ )باألسفل( ريي إيزي 

ستار/ مجموعة صور أملي ستوك
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ز  مو ر
الســـلطة

تـــاج ملكـــي
وقائد  كملك  قوته  توضح  امللك  مقرة  يف  عليها  العثور  تم  التي  األثرية  القطع  من  العديد 
النرس  وكان  أفعى،  وبجوارها  النرس  رأس  وهي  امللك،  شارة  تاجه  يحمل  حيث  عسكري، 
مر  متثل  التي  وادجيت  اإللهة  فهي  الكوبرا  أما  مر،  صعيد  إلهة  نخبيت،  اإللهة  ميثل 
املتحدتن  مر  أريض  حامة  إىل  ترمزان  كانتا  مًعا  اإللهتن  كلتا  الدلتا.  ومنطقة  السفى 

امللك. حكمهام  اللتن 

لُملـــك ا رمـــوز 
الراعي  عصا  يديه  يف  يحمل  امَللك  كان 
متثل  فهي  الراعي  عصا  أما  واملخباط. 
شعبه،  ألمور  يهتم  كراٍع  الفرعون  دور 
مسؤولية  ميثل  فرمبا  املخباط،  وأما 
كان  الذي  النظام  إرساء  يف  الفرعون 
يكون  قد  أو  املجتمع،  الستدامة  رضورًيا 
إعالة  يف  الفرعون  لدور  أيضا  داللة  له 
عى  القادرة  األرض  وحامية  شعبه 

للناس. الغذاء  زراعة 

فن الُسلطة
والسيادة،  األلوهية  عن  برًيا  للتعبر  أيًضا  الفن  استخدام  تم  القدمية،  مر  يف 
يف  يفرق  ال  وكان  املنمق،  املثايل  األسلوب  إىل  عادًة  مييل  امللي  الفن  كان  حيث 
باستثناء  وذلك  املختلفن،  األفراد  بن  حتى  و  األنثى،  و  الذكر  بن  األحيان  من  كثر 
آمون  عنخ  توت  عاد  ثم  عهده،  يف  الفن  معاير  بتغير  قام  إخناتون  لكن  النقوش. 
القديم.  واقعي  الغر  املثايل  األسلوب  إىل  أخرى  مرة  املعاير  تلك  بتغير  وقام 
يف  ُصنعت  قد  كانت  تكون  رمبا  توت  مقرة  يف  املوجودة  األثرية  القطع  من  العديد 

غره. حكام  أو  آخرين  ألشخاص  األصل 
املحتمل  من  الصغر  الفرعون  مقرة  يف  املوجودة   29 الـ  الكرايس  من  ثاثة  فمثًا، 
الخشب  من  مصنوع  فهو  بروعته،  متيز  بالتحديد  العرش  هذا  ملكية.  عروًشا  تكون  أن 
مشكلة  أرجله  أن  كام  الكرمية،  شبه  واألحجار  والزجاج  والفضة  الذهب  بورق  ومغطى 

األسد. مخالب  مثل 

امللـك  يصـور  هـذا  العـرش  كـريس  ظهـر 
بينـام  آتـون،  اإللـه  أشـعة  تحـت  متشمًسـا 
مبامسـة  آمـون  اسـن  عنـخ  امللكـة  تقـوم 
كتـف امللـك بلطـف، وكل مـن امللـك وامللكـة 
يرتـدي زوًجـا من الصنـادل املشـرتكة بينهام. 
إىل  يهـدف  عـادًة  العـرش  كـريس  أن  رغـم 
العلـامء  أن  إال  امللكيـة،  القـوة  إظهـار 
الذيـن متيـز   اندهشـوا مـن املـودة والرفـق 

بهام هذا املشهد.
ناشـيونال  صـور  مجموعـة  جاريـت/  كينيـث  الصـور:  مصـدر 

چيوغرافيك

مصدر الصورة: كينيث غاريت/ 
مجموعة صور ناشيونال 

چيوغرافيك

2021



N AT G E O M U S E U M . O R Gمـــا وراء جـــدران تـــوت عنخ آمون

نفسك: اسئل 
القصص  يف  للتفكر  لحظة  توقف 

حياة  عن  لك  قيلت  التي  واملعلومات 
أنك  تعتقد  هل   > آمون.  عنخ  توت  امللك 

ما  حياته؟  عن  كاملة  صورة  اآلن  متتلك  
األخرى  األمور  هي  ما  ينقصك؟  الذي 

تعرفها؟ أن  تود  التي 

ملـــًكا  آمـــون  عنـــخ  تـــوت  الملـــك  كان 
المصـــري  التاريـــخ  فـــي  الشـــهرة  محـــدود 
مثـــل  آخريـــن  بفراعنـــة  مقارنـــة  القديـــم 
أو  الثالـــث  تحتمـــس  أو  األكبـــر  رمســـيس 
الســـبب  لكـــن  كليوباتـــرا،  أو  حتشبســـوت 
قبـــره  أن  هـــو  نتذكـــره  يجعلنـــا  الـــذي 
تقريًبـــا  اكتشـــافه  تـــم  الـــذي  الوحيـــد  هـــو 
ســـليًما تماًمـــا، لـــم يمســـه أحـــد، حيـــث أن 
ــلب  ــب والسـ ــت للنهـ ــر تعرضـ ــم المقابـ معظـ
ــت  ــك، ظلـ ــع ذلـ ــة. ومـ ــور القديمـ ــي العصـ فـ
مقبـــرة تـــوت عنـــخ آمـــون مخفيـــة ألكثـــر مـــن 
العظيـــم  االكتشـــاف  هـــذا  ســـنة.   3,000
100 عـــام فقـــط،  1922، أي قبـــل  فـــي عـــام 
زودنـــا بثـــروة مـــن المعلومـــات حـــول الملـــك 
ـــل  ـــه، وجع ـــاش في ـــذي ع ـــم ال ـــي والعال الصب
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  معروفـــة  اآلن  قصتـــه 

نتعلـــم منـــه. زلنـــا  مـــا  العالـــم، ونحـــن 

الطعام والراحة
مـــن غر املتصـــور أن يجـــوع امللك، فقد 
خشـــبية  صناديق  يف  اللحوم  تخزيـــن  تم 
100 صندوق  عى شـــكل بيـــض؛ أكر مـــن 
تحتـــوي عـــى حبـــوب وفواكـــه وقمـــح 
كام  ولـــوز،  وتن  ومتر  وعســـل  وشـــعر 
تـــم متييز جـــرار الخمـــور املحتوية عى 
ســـنة  حســـب  بعنايـــة  والبـــرة  النبيـــذ 
تصنيعهـــا ومنابعهـــا األصليـــة، حتـــى أن 
العنب  زارع  اســـم  تضمنـــت  الجـــرار  بعض 

الخمور. منـــه  ُصنعـــت  الذي 
مهولـــة  امللـــك  مابـــس  خزانـــة  كانـــت 
الطويلة  والســـرتات  بالقمصـــان  ومليئـــة 
واســـع  رداء  وهـــو  إزار  )جمـــع  واأُلُزر 
القدمـــن(  حتـــى  الوســـط  يغطـــي 
كان  وبينـــام  والقفـــازات.  واألوشـــحة 
وســـهًا  بســـيًطا  املابـــس  تلـــك  بعـــض 
لاســـتخدام اليومـــي، كان البعـــض اآلخر 
لاحتفـــاالت.  ومعـــًدا  بشـــدة  مزخرًفـــا 
امللـــك  خزانـــة  يف  أيًضـــا  هنـــاك  كان 
بالتحديـــد؟   93 ملـــا  مختلًفـــا.  صنـــداًل   93

األربعـــة،  جواربـــه  أمـــا  يعـــرف!  أحـــد  ال 
فرمبـــا كانت هدايـــا مل يرتدهـــا قط تحت 
الفرعـــون  باملناســـبة،  صحيـــح  صنادلـــه. 
الصغـــر كان لديـــه الكثـــر مـــن املابس 
بالتحديد. داخـــي  لبـــاس   145 الداخليـــة، 

بصور  مزينة  نعالها  كانت  توت  امللك  صنادل  بعض 
املقلدة  الصنادل  صورة  يف  موضح  هو  كام  أرساه، 
أعاديه  فوق  »بالدوس«  حرفًيا  له  يسمح  مام  هذه، 

مييش. وهو 
غيتي صور  موقع  الفرنسية/  الصحافة  وكالة  دسوقي/  خالد  الصورة:  مصدر 

القوة العسكرية
بصفتــه رئيًســا للجيــش، كان تــوت عنــخ 

آمــون بحاجــة إىل العديــد من األســلحة، 
ولعــل ذلــك هو ســبب احتــواء مقرته 

عــى بدلــة كاملة من دروع الجســد 
الجلديــة، ومثانيــة دروع يدويــة، كام 

ُدفــن معــه خنجــران يف مقرته.

أما  الذهب،  من  مصنوعة  الخنجرين  أحد  شفرة 
املحتمل  من  حديد  من  مصنوعة  فشفرته  اآلخر 

األرض. عى  ساقط  نيزك  مصدره  يكون  أن 
ستوك أملي  مجموعة  من  صورة  سميث/  أرشيف  الصورة:  مصدر 

االستعداد  أهبة  عى  امللك  يقف 
ست،  اإلله  خصمه  الصطياد 

عى  تصويره  يتم  ما  غالبًا  والذي 
متساح. أو  نهر  فرس   أنه 

موقع  دي-أجوستيني/  الصورة:  مصدر 
غيتي صور 

االستعداد  دوره  كان  كنشاط  الصيد 
مقرة  يف  العثور  تم  للحرب.  والتدريب 

حربية  عربات  ست  عى  الصغر  امللك 
أقواس  وخمسة  مستقياًم  قوًسا   14 و 

من  ومئات  الجلد  من  وجعبتن  مركبة 
للمعارك.  لتجهيزه  وذلك  األسهم، 

للرماية  عصا   23 أيًضا  معه  امللك  كان 
عصا  أو  بومرانج  بالـ  )املعروفة 

الطيور. الصطياد  ُتستخدم  االرتداد( 
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مصدر الصورة: رولف يورجن/
ناشيونال چيوغرافيك

جــيــوغــرافــيــــــك  نــاشــيــونــــــال  جــمــعــيـــــة 
للربـــح تعمـــل علـــى استكشـــاف  هـــي منظمـــة عالميـــة غيـــر هادفـــة 
قدمـــت  وقـــد  وحمايتهـــا،  عليهـــا  الضـــوء  وإلقـــاء  عالمنـــا  عجائـــب 
 .1888 15,000 منحـــة منـــذ تأسيســـها فـــي عـــام  الجمعيـــة أكثـــر مـــن 
الجمعيـــة تمـــول األفـــراد العاملين في مشـــاريع في مجـــاالت العلوم 
والحفـــاظ علـــى البيئـــة والطبيعـــة، وأيًضـــا روايـــة القصـــص والتعليم 
والتكنولوجيـــا، وأولئـــك ممـــن تتوافق مشـــاريعهم مع واحـــد أو أكثر 

الجمعية. تركيـــز  مجـــاالت  مـــن 

موقعنا: بزيارة  قم  المعلومات،  من  للمزيد 
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ت ــا مـ لمعلو ا ــن  مـ ــد  يـ لمز ا ــى  علـ ــل  حصـ ا و ليـــس  ا لكو ا ء  ا ر و ــا  مـ ــى  علـ ف  ــر تعـ


