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مةمقلى

،آمونعنختوتالملكمقبرةاكتشافمع،الأبدإلىالمصرياتعلمتاريختغير،م2291عامفى

خلالصُنعَتْ،الروعةشديدةفنيةقطعًا،دهشةفىالعالمشاهد،سنواتعشروطوال

والتى،(.مق1327َ-)0155القديمةالمصريةللامبراطوريةالذهبىالعصر...الحديثة)الدولة

الملكية.المقبرةلتلكالصغيرةالحجراتمنوخرجتالزمنمنطويلةلفترةمختفيةظلت

بيتهافىالكنوزتلكليروا،الزوارملايينتدفق،المقبرةاكتشافمنذالعقودتلكوعبر

للمرةالكنوزتلكمنمتنوعةمجموعةالبلادغادرتكما،المصرىبالمتحفالأزلى

العالملتعرفمعارضفىتطوف؟عامًاعشرخمسةولمدة،أم619عامفى،الأولى

صفوففىالأشخاصالافوقفلقد.آمونعنختوتالصغيرالذهبىبالفرعون

رأسيغطىكانالذىالذهبىالقناعومنها،المذهلةالفنيةالقطعتلكلمشاهدة،لساعات

والعجلاتالمجوهراتإلىبالإضافة،مومياءهتضمكانتالتىالذهبيةوالتوابيت،الملك

لقد.الأخرىمنأروعمنهاقطعةكلإنحيث،المرمريةوالأوانىوالصناديق،الحربية

نأكما،رآمنكلقلوبيأسرأن،آمونعنختوتبوجهالخاصالهادئالجمالاستطاع

أجمع.العالمإعجابأثاراقدمقتنياتهوجمالبريق

؟عقودثمانيةطوالىوانبهارهالعالمدهشةالذهبيةكنوزهأثارتالذى،الملكذلكهوفمن

بسرقةقامواالذينهؤلاءمنالاختفاءفى،آمونعنختوتممّبرةنجحتالقدرولسخرية

يدعلىالتاريخصفحاتمنمُسحلأنهذلك،بعدهومنقبلهمنبنيتالتى،الملكيةالمقابر

عقدلمدةمصربحكمقام،صغيرًاملكًاآمونعنختوتكانالأمرحقيقةوفى.خلفائه

فىالبقاءمصرتستطعولم،كبيرةبإنجازاتخلالهايقومأنقبلوتوفى،فقطواحد

عزلتها.
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كانتالتىالفترةوهى،الذهبىالعصرنشأةقصةلناستحكى،الكتابفىالمذكورةوالقطع

الذهبكا3كانعندما،الكاملةسيطرتهاوتحت،تامأمانفىومستعمراتهامصرممتلكات

فىمجابهتهممنبدلآَ،القدامىأعدائهمبناتمنيتزوجونالملِوكوكان،الخزائنيملأ

مسرحعلىوظهرت-الامبراطوريةقمةعند-اللحظةتِلكوفى.حربيةمعركة

البعضاعتبرهالذىالمنشقالملكذلك،""إخناتونوهىالشخصياتاحدىالأحداث

بينما""نفرتيتىالجميلةهىزوجتهوكانت،وحشًاالآخرالبعضاعتبرهبينما،قديسًا

أبنائه.أحد"آمونعنخ"توتيكونأنيحتمل

جديدةستكونوالتى،آمونعنختوتمقبرةمقتنياتمنستًا،الكتابخاتمةتضمنتوقد

بعد،بالقاهرةالمصرىالمتحفبدرومفىمخبأةكانتإنهاحيث،الأشخاصمنللعديد

كارتر""هيواردمكتشفهايدعلىابقطعتلكسجلت،وقدء.الملكمقبرةمنخرجتأن

Howard Carterتلكتظهروهنا،المصرياتعلماءيعرفهعلمئمجلدفىونشرها

KennethGar-المصورلهاالتقطهاالتىالبديعةالصورخلالىمنالأولىللمرةالقطع

rett.

حيث،إخناتونأحدثهاالتىالدينيةللثورةالأخيرةالسنواتفى،ملكًاآمونعنختوتأصبحلقد

شبابه.ريعانإلىيصلأنقبلومات،الأرضينعرلثراعتلىعندماغطفلمجردكان

،القصيرةحياتهعلىالتعرففىتساعدئاأنمقبرتهفىعليها/عثرالتىالمجموعةلتلكوبمكن

الظلالتحركتفقد،يراوغنالايزالحياته"لغزإنالمقبرةمكتشفكارترقالمثلماولكنه

العودةتجب،الطفلالملكحياةعلىالتعرفأجلفمن،.".بعدينقشعلمالظلامولكن

الامبراطورية.تلكبنواالذينالعظامالمحاربينالملوكعصرإلى،الخلفإلىقرونًا

أَ؟!ا

ال!

لملم

الذهبىالملك
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تيتى"المدكةدوحطرمادمننمتقد،آمونعنختوتورثهاالتىالإمبراطوريةكانت

بهاوبظهر،"ضىوالأمنالسلاموقتفى،(.مق)5002-0165الوسطىالدولة

أح!الفر!المدكالأولىبمحاولاتهامصرقامتفيهاالتىالفترة.المركزيةوالسلطة

-حجردلمدكةالأسرتينوخلالى،بالجنوبالنوبةفىالقلاعبناءإلىبالإضافة،حدودهالتوسيع

-أبيلىوس-برىأتبلىالذىالوقتفى،لتااللىعبرآسياغربمنجاءأجنبىهجومحدث،أ-213
عشرةالسابعةةا

المصرىإ!فالدلتاشرقعلىالسيطرةفىالغزاةبداحينئذ،الانحطاطفىالمركزيةالسلطةقوةفيه

قلعتهممن15الأسرةخلالىحكمواوقد.مصرأراضىأكلبفىانتشرواثم،أولأ

حرفتوالتى،"خاسوت"حقاوتسمىكانتوالتى،أورايسبمنطقةالشمالية

أراضىأما،"الأجنبيةالأراضى"حاكمبمعنى،هكسوسإلىذلكبعداليونانيةفى

،كوشمملكةمنجزءًاأصبحتفقد،12الأسرةحكامعليهاسيطروالتى،النوبة

موقععندالثالثالشلالمنبالقرب،الجنوبأقصىفىمركزهاكانوالتى

."الكرما"

العرشباعتلاء،17الأسرةوهى،وطنيةأسرةقامت،.مق0158عاموفى

تاعا"رع"سقتن،الأسرةلهذهالثامنالملككان.للهكسوسكتابعينطيبةبمنطقة

لم5
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منالعديد،الملكهذامومياءجمجمةوتحمل،الغزاةهؤلاءلدحرعسكريةحملةقادقد،الثافى

منأولكانتفقد"شرى"تيتىوالدتهأما.معركةفىقتلأنهعلىيدلمما،آسيويةفؤوسضربات

ابنها.ومقتلزوجهاوفاةبعدطويلاًعاشتحيث،العظيماتالملكاتقوائمفىسجل

الذى""كامسهو،الاكبر،ولدينمنهاوأنجب"حتب"إعحمنالثانىتاعا"رع"سقتنتزوجوقد

عمليةعنتتحدث،الملكهذاعصرمنلوحةوهناك،أبيهمقتلبعدالهكسوسضدالحرباستأنف

والذين،بالجنوبكوشوملكالهكسوسبينالرسائلمنمجموعةيحمل،جاسوسعلىالقبض

فترةبعدالتاريخيةالسجلاتمنكامساختفىوقد.بينهمالطيبيينوسحقللاتحاديخططونكانوا

العارضة.الحربظروفبسبب،قصيرة

الأصغرأخوهالحكمفىخلفه،سنواتبخمسقدرتضئيلةحكمفترةبعد،""كامسموتومع

حتب،إعحأمهيدفىوالروحانيةالمعنويةالقوةكانت،الجديدالملكلحكمالأولىالأعوامومنذ،"أحمس

أنهايحتملبل،لهابنهالقيادةمهيئًاالجيشجعلعلىعملتالتىالقويةالملكةتلك

وصولهوعند.بنفسهاالهكسوسضدالحملاتبعضقادت!رو?3!لا-؟!لا

أحدنجحكبافىرحرتر!ل!حرنقويرشقلعطمى"د!خارفيانمحتليقأطر7ى!33/و!كاؤلأبرحم!?!333لم!لإ(لإء،!لمء/،323--لم3

إبانا"بن"أحمسيدعىوالذى،الملكعصرفىالجيشضباطلا/ل!ءلاءقي!!آ!ع؟نر!كا"/

يدعلىالمتلاحقةوالضربات،العظيمالنصرذلكعن؟لإ؟/!؟3!لإ!!*""!،"خ/3!"*

بجنوب"شاروهين"قلاعهمإحدىداخللهؤلاء،المصريين3لململاع/!!/كاس،لم!!هور

".فلسطينلإ؟؟3!3،"؟!"؟43،مممىص!!و3!!،؟/،أ7

،الجنوبلتأديبحملاتلقمادةالملكقامكما،؟!،

،5ْاتلك!عتْقدْ،لةاطوالاتلكحيثالأ7كول!لأ**"/

وكال!،حربيهمعركهدىكوسملكجيسمعاسمبك

المحىلأثارلفترلداألىحمسبنىوقد.الأجيامبرالمتلارحقةنماورها3؟1لم//-سط!

أوارش!فىالهكسوسقلعةمنِ،مصرأنحاءكلفى11!لاءش؟!"س2؟"/شل!،

9 حتى-القلعةتلكأطلالعلىقصرَاشىحيث-لالشمال،لالا!3ْ

طسه1ًأ
الكرنك.منبالقربلآموناَثارًابنىحيث،جنوبا"/!؟لأ/!!*

شأنذاوأصبح،طيبةلمنطقةمحليًاإلهًاالأصلفىآمونوكانء1،"لأ،!"!في2لأ

تلكمنحكامهاأولجاءوالتى،الوسطىبالدولةمهمأ؟لأ!!!؟إو!!

الدولةرباَمونأصبحوخلفائهأحمسقدومومع.المنطقة*!!،!!لأ!؟؟!7!3!!

بالكرنك.معيدهتوسعهتمتكما،الرسمىوالمدكةالأولتحتمسوالملكامونللإلهجماعىتثاد

القديمة،بمصرالمواقعاسددسأحد،وسأي!وفىالمصرىالمثحف-عثرةالثامنةالأسرة-أحمس

لم6
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ببناءأحمسقام،الآخرالعالمربأوزيرالعظيمالمعبودعبادةومركز

،؟/تلكمعبدوكان،القديمةمصرفىمعروفةهرميةمجموعةآخر

"--3!7المصريينبينحربيةمعاركتمثلبنقوشمزيَّناًالمجموعة

/،،لم!اكا!/"عأًبانتصارهمطيبةأهلاحتفالمناظرإلىبالإضافة،والآسيويين

11"في1!!ي3لاء!/لإ//ة"/أتيتىجدتهبهايمجدالآثارمنالعديدترككما.الهكسوسعلى

"*لأ"6"لم"!"31لا\/ع!،!والتى"نفرتارى"أحمسأختهمنأحمستزوجوقد.شرى

(!!"ا/2أنالمحتملومن،بأبيدوسثانوىهرمربماعقائديًاأثرًاخلفت

!،*!لا!/الربلعبادةوبيتًابمنفلمصرإداريًامركزًاتركقدأحمسيكون

3"سم!33!23ًكا.بتاحالمعبودالخالق

!!ءأ؟!؟2!س!7!إ؟ع/عءخلملأ"ع"2س،أبناءعدةنفرتارىأحمسوزوجتهأحمسمنلكلوكان

أمنحتبوهوالثانىأما،صغيرًاوماتالعهدولىوهوالاكبر

والدهحياةفىخدموربما،للعرشوريثًاأصبحالذى()الأول

.والدهتوفىعندماطفلاًمازالكاندمان،الحكمفىكشريك

إعحوالملكة،الثانىتاعارعسقننالملكعهدمنذالأفلوعلى

فقط،الملوكلتزوجن18و17الأسرتينمنكلأميراتكانت،حتب

هونظريًاالملككان.مغلقةدائرةفىوالثروةالسلطةتركيزإلىأدىمما

،18الأسرةخلالمهمًادوًراتلعبنالبيتنساءكانتكما،اَمونابن

ذلكحملناللواتىالنساءكانت."آمونللإلهالإلهية"الزوجةدوروهو

أحمسوكانت،الملكقوةعنمنفصلةمهولةقوةنلنقد،اللقب

"ج!؟!.ء!!اص*."شفترةفىحيويًادورًالعبتقد،اللقبهذاحملمنأول،نفرتارى

كما،صغرهأثناءعليهالوصىبمثابةكانتفقد،ابنهاحكم

خليفته.حكمخلاللاَمونإلهيةكزوجة،بعدهمناستمرت

مذهب-خشبحوتبإحالمدكةتابونغطاءبدأهاالتىالعسكريةحملاته،الأولأمنحتبأكملوقد

المصرىالمتحف-عشرةالثامنة-الأسرة،الجنوبنححوظدهاالتىتلكحملاتهأنجحمنوكانت،والده

الإمبراطوريةقاعدةمؤسسًا،النوبيينضدحربًاقادحيث

والتى،حكمهمن91و18الأعوامالحملاتتلكأخبارحملتوقد.سريعًاستزدهروالتى،المصرية

بالجنوبحارباضابطانوهما،نخبتبنوأحمس،إبانابنأحمسمنكلٍمقابرجدرانعلىذكرت

فىذلكبعدوعاشا،الفترةتلكفىشابينأيضًاهمايكوناأنالمحتملومن،الشابالملكخدمةفى

الامبراطورية.تكويننواةكانتحربيةبحملاتقاماوقد.أحمسخليفةحكمفترة

لم7
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منعدد،افتتاحإعادةأوبافتتاح،الأولأمنحتبالملكقام،عامًاعشريناستمرحكموخلال-

بالكرنك،مقصورةبإنشاءقام،طيبةمنطقةففى.منشآتهببناءالخاصةالموادتدعيمأجلمن،المحاجر

أبووذراعالبحرىبالدير(الاحتفاليةرحلاتهخلالالمقدسةالمراكبعليهاتستقر)وكانتمركبوقاعدة

.17(الأسرةملوكمقابر)مكانالنجا

بإنشاءقامكما،أحمسبالملكالخاصالجنائزىالمعبدزخارفبإكمالقام،أبيدوسوفى

لهمنشاَتبنى،"وساى"الفنتينجزيرةمثلبالجنوبمتفرقةمناطقوفى،لوالدهأهداهامقصورة

خلالمنولكن،إليهمؤقتًاتنسبالملوكبوادىمقبرةتوجدحيث،دفنأينتحديدًاولايعرف،ولأمه

الديرمنطقةفىالمقبرةيجدسوفبأنهالبولنديينالمصرياتعلماءأحديجزم،القليلةالأدلةبعضر

Danielالألمانىالعالمعليهاعثرالتىالمقبرةبأن،المصرياتعلماءمنالعديدويؤمن،البحرى Polzفى

لذلك.قوىدليلأىلايوجدكانوإن،الأولأمنحتبمقبرةهى،النجاأبوذراعبمنطقةم5991عام

س:!!أ-!*يجئن!!"كه!!!-س3إ!كاء!!"-لأس"!!!جمللم؟لم!

ء!؟،لم+؟؟جمه!؟م:،--ص!ىء-حمسه3سكيلاج3إ!ءك!خكى-؟سيب3ألأس

د"ر--ص*سى+س!!صحوو!ا!لآصمم!حمث!ك!31سلأ"/.ءلأوكا"لم?صصع؟سشو!ص!ء//*صص

الذهبىالملك
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نأنعلمونحن،لهولدأىلنسبعالمأىيتوصللمالائلعلىأو،أبناءأىالأوللأمنحتبولاينسب

كافس،ستتدعىأخرىزوجةلهأنكما،أبناءأىتنجبلمآمونميريتوهى،الملكاتإحدى

أيضًا.ابنتههى،"آمون"ستلآمونالملكيةوالزوجةالملكأختتكونأنويحتمل

"سنىفتدعىأمهأما،أبوهلايُعرفالذىوهو،الأولتحتمسالملكهولهالتالىالملكوكان

تدعىأميرةمنتزوجوقد،آمونكهنةكبارتضمبعائلةعضوًاكانأنه،العلماءبعضوبعتقد،"سنب

البعضيعتقدحينفى،الأولأمنحتبعائلةضمنكانتأنهاالعلماءبعضيعتقدوالتى،أحمس

.الأولتحتمسالملكأختتكونأنيمكن،والوراثيةالبيولوجيةالناحيةمنأنها،الاَخر

يدعلىبدأتوالتى،النوبةبلادفىمستكملاًالفتوحات،عامًاأ1لمدةالأولتحتمسحكموقد

بنىالقلاعمنسلسلةخلالمنالنهربطولىالتجارةحركةعلىبالسيطرةا8الأسرةملوكوقام.أسلافه

المرجحومن،القلاعتلكخلالمن،الوسطىالدولةمنذالأصلفىبعضها

مملكةانهيارمسئولأعنكان-حكمهمدةقصربرغم-الأولىتحتمسأن2ص؟ا/س،ء/كا!ص3ص

المصريةللحدودالوحيدالتهديدتمثلكانتوالتى،نهائيًاوتدميرهاكوشأأ/،!*مم!ل!

،ءتزلم*!،3

انتصاراتهيحوى،سجلاًتركوالذى،الملكهذاحكمظلفى،الجنوبية!لا!بهثلأ3

مدىإلىالجنوبيةالمصريةالحدودامتدت،طمبسجزيرةصخورعلىلأء3،3!!

ضمنالثانىوالجندلالنوبةمنكلأصبحتعصرهوبنهاية،بعيد"لم

الجنوبى،الإقليمبحاكموالمعروف،الملكنائبوكان،المصريةالممتلكات

بأكملها.المنطقةتلكعنالمسئولهو*.وللىأ،3!-

"،اّ*/.إ/ء!

والتى،""ميتانىمملكةهولمصرالأساسىالندفكان،الشمالفىأماْ-

إلىالميتانيينأصولىوترجع،الخاصةامبراطوريتهابناءفىتشرعكانت!،!،لى؟
!

فىالرافدينبلادشمالمنطقةاستوطنتوالتى،الهندوآريةالقبائلبعضلا!

مملكةهناكوكانت.الميلادقبلالثانيةالألفيةمنتصففى،الأوقاتبعضأ!ا!ك!إ!

فىهاحرواوالذين،الحيثييندولةوهى،الحوارفىتقع،أخرىهندوآريةلم33،
.،ئي(

والحيثيينالميتانيينمنكلتقاتل،18الأسرةوخلال.ذلكمنقريبوقت/،برأ!"

فيهاالريادةكانتوالتى،سوريابشمالالاَنمايسمىعلىالسيطرةبغرضأ!ْ!
!غء،لأس!

الميتانيين./لصالحالأمربادئفى"س"؟

الأولتحتمسقاد،بالنوبةحملتهنجاحوبعد،.مق1525عاموفى93!إ"!،

نهرحتىمتوسعًا،أراضيهمعلىميتانىمملكةلمجابهةسورياإلىحملة،-/لاعفيس+صلم

لوحةعلىنصرهوتسحيل،عليهاالانتصارفىنححوقد،الفرات".?7"ل؟!3كاّ،؟!س-+---
.3"بئصتنلي!؟؟ض*ضجم!لأو!-"

لم9
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يمثلونظلواالميتانيينأنإلا،لمصر(عودتهأثناءالأفياللصيدتوقف)عندما،النهرضفافعلىأقامها

للدولةتابعينحكامتعيينتم،مصريًاإقليمًاأصبحتوالتى،بالنوبةالموقفعكسوعلى،بالمنطقةقوة

المصرية.السيطرةتحتالواقعةالمدنعلى،ولبنانبفلسطينالمنطقةأهلمن،المصرية

علىمجهوداتهوركز،مصرإلىقواتهالأولتحتمسأعاد،والشمالبالجنوبانتصاراتهوبعد

،جديدةصروحببناءقامحيث،بالكرنكاَمونبمعبدإضافاتهأهموكانت،الحدودعلىالبناءمشاريع

مبانىأهدىولكنه،بهخاصةمبانأىيقملمأبيدوسوفى،الأخرىالمنشاَتمنعددإلىبالإضافة

الهولأبوعبادةومقر،الرابعةالأسرًةملوكعقيدةكانتحيثالجيزةأما،هناكأسلافهلعبادةوتماثيل

اهتمامهلقيتكما،ازدهارحالةفىفكانت،(الأفقفىحورس)أى،آختإمحورصورةفىالعظيم

.الخاص

مكانهاأنإلا،الملوكوادىبجبالحفرتأنهاالمؤكدمنالتىالأولىفهى،الأولتحتمسمقبرةأما؟2

قامواالذينالعمالفيهايعيشكانوالتى،المدينةديرقريةالملكأنشأوقد.جدالمحلمازالبالتحديد

أنشأقد،الأولأمنحتبيكونأنالمحتملومن،عائلاتهممعالملوكبوادى،الملكيةالمقابروتزيينبحفر

أحمسوأمهالملكبعبادةوعائلاتهمالعمالىقاموقد،المنطقةبتلكاستقرتالتىالعملمجموعة

والتىحتشبسوتتدعىأميرةالملكمنأحمسالملكةأنجبتوقد.الحديثةالدولةفترةطوال،نفرتارى

وخلَفَه،الأولتحتمسالملكمات،عامًاأ1دامحكموبعد،أيضًاتحتمسوالمسمىأخيهامنتزوجت

وقتًالهياعلممما،فقطسنواتثلاثلمدةمصرحكموقد،الثانىتحتمسسُمىالذىالأميرذلك

حملةقادأنهكما،بالكرنكالمبانىمنمجموعةإقامتهعلىالأدلةبعضوهناك،لهآثارلترككافيًا

،واحدةطفلةحتشبسوتمنالثانىتحتمسأنجبوقد،النوبةبلادنحوالأفلعلىواحدةعسكرية

02
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والذى،ولدهالعرشعلىالثانىتحتمسخلفوقد،رعنفروسميت

زوجةمنولدوالذى،(الاسمنفسلهملك)ثالثبتحتمسدُعَى

الزيس.تدعىثانوية

الوقتفى،والدهتوفىعندماطفلاًالثالثتحتمسكانوقد

حكمفى-نفسهالوقتفى-وعمتهأبيهزوجةشاركتهالذى

الإلهيةالزوجةلقبعلىحتشبسوتحصلتوقد.البلاد

!+منحصلتكما،نفرتارىأحمسجدتهاطريقعن،لآمون

ا!!!زرالذاتيةالسيرنصوصوكانت.الفعليةالسلطةعلىخلاله

صء!صّقد،الفترةتلكخلال،الموظفينكباربمقابرالمنقوشة

!صص-3+"!،قبضتهافىالدولةسلطاتعلىحصلتأنهاأوضحت

ذلك.قبليكنلمإن،زوجهاابنحكممنبداية

معتعاطفأىالفترةهذهخلالحتشبسوتتظهرولم

"!!!3ّفيهحصلتالذىالوقتفى،العرشاعتلىالذىالصبى

!!"!"؟"!ط3وعلى.بالفرعونالخاصةالسلطاتجميععلىلنفسها

بجوارمهمًادورًايلعبنالملكاتكونمنالرغم

يسمحلم،المصريةللعاداتطبقًاالنساءفإن،أزواجهن

3*!،ذكرًايكونلتعريفهطبقًاالملكوكان.البلادبحكملهن

ء"،وتماثيلهامناظرهامعظمفىحتشبسوتكانتلذلك

فىنفسهابتمثيلاهتمتكما،المعتادةالملكيةالهيئةبكاملرجلشكلعلىتصور

قبلمنوالوريثة،لآمونالإلهيةالإبنةصورةفى،البحرىبالديرالجنائزىمعبدها

منتنحدروالتىالنقيةسلالتهاعلىبشدةأكدتكما،الأولتحتمسالبشرىأبيها

.نفرتارىوأحمس،حتبالاحأسرة

السلاممحققة،سنةعشرينلمدةالفرعونبصفتهامصرحتشبسوتحكمت

اذكانوالذى،""سننموتيدعىالملكىمساعدهاوكان.أرضهاعلىوالازدهار

علىحصلوقد.حتشبسوتلدىوأهميةثقةالدولةرجالوا"كثر،متواضعأصل

المعبدمنالقربشديدةكانتإحداهمامقبرتانلهوكانت،الألقابمنالعديد

علىوالوصىالمعلمدورسننموتلعبوقد،حتشبسوتبالملكةالخاصالجنائزى

التماثيل.منعددفىبصحبتهاظهروقد،الثانىوتحتمسحتشبسوتابنةرعنفرو

2،

!به!ءاثئياثلك

الأميرةوسننموت

الملكةإبنةرعنفرو

بازلت-حتشبسوت

الثامنةالأسرة-

لمتحفا+عشرة

المصرى
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لموان،عشيقيْنكاناوسننموتحتشبسوتمنكلاًأنالبعضاعتبروقد

ذلك.علىدامغدليلهناك

حتشبسوتنجحت،الدولةرجالكبارمنوالعديد،سننموتوبمساعدة

تركتفقد،النيلبطولمهولةإنشائيةمشروعاتإلىالبلادمواردتحويل،

القديمةالهكسوسعاصمةحتى،الجنوببأقصىالنوبةمنبداية،رًا

فىاهتمامهاركزتوقد.مدنمنومابينهما،الشمالناحيةبأواريس

بينهامن،الكرنكبمعبدإضافاتبعملقامتحيث،طيبةمنطقة

وقد.أسوانمنجلبت،الجرانيتمنضخمةمسلاتمجموعة

بلادإلىحملتهاالبحرىبالديرالجنائزىمعبدهاجدرانعلىسجلت

المنطقةأنهاالآنالمرجحولكن،الصومالأنهاالمعتقدمنوكان،بونت

تلكوكانت.والسودانإثيوبيامابينالأحمرالبحربساحلالواقعة

الصمغمثلالخيراتمنبالعديدالمصريونمنهاعادقدالغريبةالأرض

الذىوالحمار،البدينةزوجتهبصحبةبونتملكصُوروقد.والذهب

المصريين.الزوارقبلمنالاستعراضمنكنوعيحملهاكان

الحكممنالعشرينللعاميرجعانالنقوشمنصفّينوخلال

جنبًاكلاهماصُوّر،الثالثوتحتمسحتشبسوتمنلكل،المشترك

،.مق0015حوالىأى،سنتينوبعد،متساوبةبدرجةجنبإلى

تحتمسوبدأ،الرسميةالتاريخيةالسجلاتمنحتشبسوتاختفت

الأنثىالحاكمةتلكمصيرأما.للأرضينمنفردكحاكمالظهورفىلثالث

الحكم،زوجهالابنلتدعتوارتأوماتتفربما،مجهولآَفأصبحماسية

آثارها،جميعمنعمتهاسمبمحوالثالثتحتمسقام،المنفردحكمهنلال

التاريخ.منذكراهايمحوط

عسكريةحملةقادفقد،العظامالمحاربينالفراعنةمنالثالثتحتمسيعتبر

سريعًامجهودهركزثم،تأمينيةسياسةضمنتكونأنيحتملحيث،بة

ثلاثيضمالعالمكان،لمصرالمنفردحكمهوإبان.الشرقىالشمالىنب

ومملكة،قادشبقيادةالمدنتحالف،أولها:وفلسطينسوريابمنطقةئيسية

.الفراتنهرخلفالواقعةالأراضىعلىسيطرتوالتى،ميتانىودولةط

ضمنمجدومدينةضدوجهتقد،الكبرىالملكحملاتأولىوكانت
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أحدسلوكهخلالمن،المعركةفىالنصرتحقيقاستطاعوقد،قادشتحالف

أنبغيةأيامثلالةلمدةجيشهفسار،الجبالعبرمباشرةولكن،الوعرةالطرق

عقدنحو،الحروبتلكاستغرقتوقد،المدينةعلىالهجوممفاجأةيحقق

النهائىالقضاءأجلمنأخرىحملةعشرةستخلالمن،الزمانمن

قادشدولتىعلىالقضاءتم،حكمهمن33العاموفى.الأعداءعلى

الأراضىحتى،الفراتنهرعبورالمصرىالجيشواستطاع،وتونيب

ميتانىدولةأنمنالرغمعلىناجحةالحملةتلكوكانت،الميتانية

خلفائه.أمامعائقًاتمثلظلت

كلمنالغنائمانهالت،الثالثتحتمسالملكحكموخلال

لدعمهائلةبمواردالملكمدعمة،مصرعلىوالجنوبالشمالمن

من،معبدمنأكثرببناءقامأنهالمعروفومن،الإنشائيةمشاريعه

حينفى،والنوبةوفلسطينسوريافىالآثارمنمجموعةضمنها

برمعخلالهااتحدوالذى،بالكرنكآمونبمعبدآثارهأهمتركزت

.الأربابملكرعآمونوأصبح،رعالشمس

باليوبيل،للاحتفالالملكبناهالذىالمعابدأحدخلالومن

أصبحثم،الحكمفىعامًاثلانينأولبمرورالملوكيقيمهاحتفال)وهو

بأنهتصفهالنقوشمنمجموعةتظهربعد(فيماقصيرةفتراتعلى

حملاته،خلالمعهعلماءاصطحبفقد،السواءعلىومحاربعالم

كما،رحلاتهمفىيقابلونهاالتىوالحيواناتالنباتاتأنواعلتسجيل

أيضًابالكرنكوتوجد.دواجنومنهاالأشياءمنالعديدمعهمأحضروا

نقوشوجودأخيرًاا"كُتشفوقد،الملكانتصاراتتسجلالتىالحوليات

بإرسالقام،حكمهمن25العامفىأنهتصفبأسوانالجرانيتبمحاجر

بالكرنك.رعآمونلوالدهمسلتينبقطعليقوم،جنوبًامعمارييهأحد

الثالثتحتمسللملككان،الفراعنةملوكتقاليدمنوكجزء

،حتشبسوتابنةرعنفروتزوجقدأنهالمحتملومن،زوجاتعدة

زوجاتهإلىوبالإضافة؟لاأمأبناءمنهاأنجبقدكانإنيعرفلم!مان

ضمنالسورياتالأميراتمنمجموعةبضمالملكقام،المصريات

مزينصغيرقصروجودعن،الحديثةالحفائركشفتوقد،بيتهأهل
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سسس!

الائصر-البحرىالدير-الجنائزىحتشبسوتمعبد

الأمراءمنمجموعةبلاطهإلىأحضركما،كريتيةملكةمنتزوجهاحتمالعلىودل،مينويةبزخارف

ولاءهم.يضمنحتىمصريونوكأنهمبالقصرتربيتهمتمتوالذينالأجانب

ففى،للعهدوليًايكنلمأنهيعتقدوالذى،حتشبسوتمريتابنوهو،الثانىأمنحتبوريثهأما

حكمهمن53العاموفى،الحكمفىكشريكالعرشإلىالوصولالأميرذلكاستطاعأبيهعصرأواخر

جنوبًا.الرابعالجندلحتى،شمالأالفراتمنممتدةامبراطوريةلولدهتاركًا،الثالثتحتمسالملكتوفى

الواردةالقوةتلكانعكستوقد،والنفوذالقوةفترةبأنهاالحديثةالدولةبداياتتمتاز

والتجاريةالعسكريةالحملاتأحضرتفقد،الفترةتلكفىالفنعلى،العسكريةمصرفتوحاتمن

الملوكوكان.الفترةلتلكوالتصويرالنحتعلىانعكستوالتى،الأجنبيةالتأثيراتمنالعديدمعها

موضاتظهرتكما،الكمالمننمطيكتسيها،مثاليةوأجسادبوجوهقويةفتيَّةهيئةفىيصورون

وهادئة،بسيطةمنهاأكثرالمركبةالثناياذات،الفضفاضةالأرديةوخصوصًاوالملاَبسالأزياءفىجديدة

القديمة.الدولةفىكانتوالتى

،الفريدةالفنيةالقطعمنوالعديدالتماثيلصناعةفى،والخشبالحجرمنكلاستخدامتموقد

وقد.السواءعلىومناظربنقوشزينتفقد،الأشرافمقابرأما.التحامسةعهدمنبقيتوالتى

،المآدبخلالىعائلاتهممعالمقابرأصحابيظهرحيث،الفترةتلكثراءمدىالمقابرمناظرأوضحت
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.وشميرةرغدةحياةويعيشونيستمتعون

سيطرةتحتالسلطاتجميعكانتحيث،صارمبيروقراطىإدارىنظامتحتواقعةمصروكانت

الملكإمرةتحتوكان.بالجنوبوطيبةبالشمالمنف:أساسيتانمركزيتانإدارتانهناكوكانت،الملك

إلىبالإضافة،الملكابنباسموالمعروفون،النوبةفىالملكونوابالوزراء:الموظفينكبارمنمجموعة

الملكيونوالخدم،وبتاحآمونوكهنة،الخزائنوأمناءالجيشقادةوكبار،الجنوبيةالبلادعلىمشرف

والدبلوماسيين،السفراءدورلعبواوالذين،الملكيونوالسقاةوالرسل،الغلالمخازنومشرفو

.الكبرىالمدنحكامإلىبالإضافة

،المعبوداترأسعلى،خنسووطفلهما""موتوزوجتهرعاَمونفكان،الديانةعالمفىأما

المقهورين،أعدائهاقبلمن،مصرعلىانهالتالتىالثرواتعلىدليلاًبالكرنكشعائرهمكانتحيث

كأبناءيصورونرأيناكماالملوككانحيث،المالكالبيتقبلمنشديدًاتأييدًاالعقيدةتلكلاقتوقد

الزوجةلقبعلىتحصلنالمهماتالملكاتفيهكانتالذىالوقتفى،نفسهالعظيمللربإلهيين

معابدهمفىوعبدوانفسهالوقتفىظهرواقد،الآخرينالا-لهةمنالعديدهناكوكان.لاَمونالإلهية

نحوالعبورفى،بالسماءرعواَمونالعرشعلىمليكهاطريقعنمصراستطاعتوقد.المحلية

عظمى،كقوةالثانيةالألفيةمنالثانىالنصف

الأدنى.الشرقعلىسيطرت

الحديثةالدولةعقائدعنمعلوماتناعززناوقد

تضمنتوالتى،الملوكمقابرزخارفخلالمن

بالعالمموجود"ماهووكتابالموتىكتابمنمواد

المناظرتلكفىالأساسىالعنصروكان،الآخر"

إلهبهايقومالتىالليليةالرحلةهووالنصوص

فيبقاربهالمتوفىالملكيرافقهوالذى،رعالشمس-لا

والملكالشمسالالهمنكلوكان،الرحلةتلك-الثالث!مسالملكمقبر-مندوات.يمىاكتابمنمنظر
الأفصر.-الغربىالبر

،الأخطارمنالعديدليواجها،"باد"دواتمايعرفأو،الآخربالعالممنطقة12خلالىمعًايعبران

علىمؤكدة،الشرقىالأفقمنأخرىمرةالشمستشرقالصباحوفى،هناكللسكانالضياءوبحضرا

الأولى.الخلقلحظةسيعيدكماأيضًاولادتهإعادةستتمالملكأن
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إ!ظص-!؟

ى،-"س*(7!*-صكا!

7؟ر؟*!
*"؟ف!""*ث-2!لأ

/صس+؟!،3
!ررث!كا"7

رر--"لم
!!كا*بهيمر!

!!-س!صط-"،-73!ءلأ!شّ!!د-

سس!*"

كاور3ط؟كاىكأكاو-ج2-ررش!3-33/لأ؟!--.!37!كاءلاش7!،صل!-333لالألم-*برط؟/لأكا،3س*/!!ى

لأ!!!لسأل

كاى!76+ءتم!لأصكا-+!-*"طص؟ص!-اجع-/س3-صكأ*43لأ3!3لأ

يلا!،حم!يم!ه!ءحبئوكتواحؤ!:؟كا+لم!!ءوضيرلآوننولإقي7-!!!3لأ؟3؟

ءصثم3لاءكأ؟!لم،3ئرلأعسووىو!،ئنبر3

!*!لط!
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،القتالساحاتفىببسالتهفخورًاكانكما،محاربًاالثانىأمنحتبكان،أبيهمثل

وهو،بالسهمالنحاسمنهدفوخرقإصابةمرةذاتاستطاعبأنهيتباهىفكان

توحيدالملكاستطاع،35و25العاممابينالفترةوفى.الحربيةعجلتهيقود

.والرخاءالاستقرارمنذهبيًاعصرًادخلكما،أسلافهبناهاالتىالإمبراطورية

الثانىأمنحتباستطاع،منفردكملكثم،الحكمفىكشريك،حكمهأوائلوفى

التى،الإمبراطوريةقواعدإرساءعلىعملتوالتى،وفلسطينسوريانحوعسكريةحملاتقيادة

بدأت،جمةمشاكللوالدهجلبتقدكانتوالتى،التابعةالمدنوكانت.وجدهأبوهشيَّدها

منسبعةأسرأمنحتباستطاع،المنفردحكمهمنالأولىالحملةففى،وثوراتقلاقلإحداثفى

نجحكما،وأعدمهممصرإلىوأحضرهم،المصريينالحكامضدالتمردقادواالذينالتابعينقادة

لسلطته.تحدياتأىسيدمربأنهموضحًا،وفلسطينبسورياوقعتالتىالاضطراباتقمعفى

دولةمعالقوةباقتساموقنع،أخرىمرةالفراتبعبوريقملمفإنهذلكمنالرغموعلى

مفوضبوفدملكهابعثوالتى،ميتانى

كاش*7أد3!/33؟2!/!لأء"د3!"*)ى/3ع3*73"صملكمنالسلاموطلبالجزيةيعرض

،كبيرًانجاحًاالوساطةنجحتوقد.مصر

،*!مراقبةمع،تحالفببناءالقوتانرضيتحيث

/!"3بر3أ!،لأ!م+/،الحيثيينِ:المنطقةفىجديدتينقوتينبزوغ

ص!""3"لآفي37*ء!مصدرَاالبابليونكانحيث،والبابليين

ء!!،/ع؟ء!ث!!!"ج!ىث!كاالو!ث!؟؟!!7"ع/!في7"ء.المقبلةالأعوامفىللقلائل

!س//!س!حسوللحم!ل!ور!!!هكا/!!كاع/9-!ىووثرأمنحتبأقام،أسلافهسِنةاتباعوفى

!.؟!أ!7!ىص!ئاءةة!!1ء0"!!أءوكا،مصرأنحاءجميعلْىوآثارَامبالْىالثالْى

لم*"يلم3!!؟كا3الاصلإ!لم!ط!مم!*حيث،بقاياأصبحتقدالاَنكانتوان

لا7إعادةأو،فوقهاالبناءوتم،تفكيكهاجرى

الحكم.فىخلفوهملوكيدعلىاستخدامها

،بالجيزةأقامهمعبدهوماخلفهأفضلومن

؟ء!!-"+37!ء!،"لا!سسش./ءإلهلكونه،العظيم"الهولأبو"إلىأهداه

لا!ي!ء!!!لا/!ت+كا.لا!"ع!لا"د.في*سسس/ء3ص!لافىحورسأى)آختإمحور،الشمس مم!لم"!*في/!صَّّر

لأ"ا*ع+*صء،!ّ"3مكانًاتعدمنفصحراءوكانت.(الأفق

زكصئمم!لأ

صدراماماقامهاوالّتىالرابعتحتصسبالمدكالخاصةالحدمدوحةالمنطقةأدْكما،الصغارالأمراءلتدريبمهمًا

-الجيزةالهولأبوتمثالبوادىتعرفكانت،الهوللأبىالمتاخمة
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أقامهالذىالمعبدمدخل

الثانىأمنحثبالملك

.الجيزة-الهولأبوبمنطقة

!

؟ممغ

؟بن

ث!يرصإ،!!،!!!*-2*1حمج!؟!لأ!"ء؟كا"!لا3،لأ؟ء*ىلمبم!كا؟كاصب!*!*"رر!لا!،

ئن!؟!صغغ!*الهبمم!؟*بم*لأش!!ث!!%به!كلء،7!لافاط!3ئجكا!لم؟،33!"!ج17با+ءفي.ن!ثنلأجم!ل!!يم(

/3!لا*!/ى1!ل!!أبهمءىسمم!3"ط!،ولبرممث!به!لأتر!!-3ص،كا!الا/لأسء؟كاى!دع!أل!.9كا!فيلأزر1د،

!+ك!!!*!!لأ*!!لم،ء!لابر3لم*3"؟*ج!333!،س+?!كاى1لا?!؟ص!3"!!!!*.

علىيقفزوهو-أميرًاكانعندما-يصفهشيقًانصًا،الثانىأمنحتبمعبدويضم.الغزلان

فخورًاكانالثالثتحتمسأنإلا،خطورتهعنوالدهوتخبر،تخشاهالبلادجميعوكانت،خيوله

منشاَتالثانىأمنحتبألام،الأسرةملوكجميعومثل.عاتيًامحاربًاسيكونأنهيتويعوهوبولده

بالكرنك.

منأنجبهم،ذكورمنهمعشرةأوتسعةالافلعلى،الأبناءمنالعديدالثانىلأمنحتبوكان

وفى،العظيمةالملكيةالزوجةلقبعلىزوجاتهمنزوجةأيةتحصلولم.ومحظياتهزوجاته

لامرأةابنتحتمسيدعىأميروهناك.عهدهخلالالدورذلك،حتشبسوتمرىأمهأكملتالمقابل

03
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تحتمسالملكتمثال

تيا-الملكةوأمهالرابع

رمادى-جرانيت

-عشرةالثامنةالأسرة

.المصرىالمتحف

كونهعلىدليلأىولايوجد.الملكذلكبعدأصبح،تياتدعىالشأنقليلة

بمعبدوجدتوالتى،10الأمربقيةآثارمحوعمليةوكانت،وراثىكأميرنصب

الحكم.تولىعلىصراعوجودعلىدلالة،الثانىأمنحتب

براثنبينتذكاريةلوحة،الجديدالفرعون،الرابعتحتمستركوقد

التمثالذلكظلالىتحتاستراحتهبهاشيّدوالتى،بالجيزةالعظيمأبوالهول

أميرًاكانعندما،القصةلتلكوطبقًا.بالصحراءصيدرحلةإبان،الضخم

جسدهينظفأنمنهوطلبالهولىأبوخاطبهوحينها،التمثالبجوارللنومخلد

نأويبدو.مصرعلىملكًاالهولأبويجعلهأنمقابل،بهتحيطالتىالرمالمن

بوعدهما.وفاقدوالتمثالالأميرمنكلاً

إنجازفىخلالهانجحأنهإلا،فقطسنوات8لمدةالرابعتحتمسحكموقد

حكمه،بدايةفىوفلسطينسوريانحو،عسكريةحملةقادفقد،عظيمةمهمة

كانتالأمرحقيقةوفى،عسكريةحملةمنهاأكثرملكيًاموكبًاكانتأنهاويبدو

ضيق،نطاقعلىالعسكريةحملاته

كما،سلامفىتعيشدولةورثأنبعد

ودولةمصربينالقائمالتحالفتوج

"أرتاتاما"مليكهمابنةمنبزواجهميتانى

.الأول

الرابع،تحتمسحكموخلال

الشمس،عقيدةصعودملاحظةيمكن

برمعِ،الملكظهورعلىأدلةوهناك

أثناءإلهَانفسهنصبوربما،الشمس

تمثلهعصرهتماثيلوكانت،حياته

غريبًا،وجههوتجعل،لوزيتينبعينين

.العقائدىالتغيرمعمايتفقوهو

أنالحاليةالعلميةالآراءبعضوتعتقد

والتى،الملكىالفكرمنالمرحلةتلك

التالية،الفتراتفىثمارهاستأتى

وقد.العواملمنمجموعةنتاجكانت

الأساسىالرب،آمونكهانةكانت

لم3
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تىالملكةرأس

برء-ملونأبنوس-

لا3!ضالثامنةالأسرة

س3ء-عشرة

فيبرلينمتحف

3.!4،ممص

القرابينمنالاكبرالقدرتلقتوالتى،بالتحامسةالخاص

المالك.البيتحمايةتحتبقوةونمت،والجزية

هوالأسرةأوائلخلالىظهرتآخرعاملوهناك

يكونأنيمكنحيث،نفسهالإلهشخصيةتقمص

وهو،العامةعبدهالذىالإلهىالمجمعمنجزءًاالملك

نجمصعودوِكان.المالكللبيتالقوةماجلب

خلالىإنهحيث،مؤثرَاآخرعاملاًيعدالإمبراطورية

أهممايكوندائمًاوهو،الشمسإلهمعالاتحاد

جميعيراقبأنيمكنالملكفإن،مصرأرباب

.بالسماءنقطةأفضلمنالمصريةالأراضىسء

ضم،الميتانيةالأميرةزوجتهإلىوبالإضافة

قدبعضهن،الأخرياتالزوجاتمنالعديدالملكلا؟ّ!

ترقلممنهنأىكانتوان،ملكةدرجةإلىرقين

الإلهيةالزوجةلقبحملتالتىوالدتهأهميةإلى!،!ء

منوكل،موتبالربةاقترنتكما،لاَمون

الملكوالدةوكانت.وحتحورالزيسالربتين

ملكة.لدرجةقطترقلمالثالثأمنحتبالتالى

هيىأَثل!الملك

الشهسملكعه!

كانتعالمفىالثالثأمنحتبولد

حيث،القمةإلىفيهوصلتقدمصر

خضعكما،بالذهبخزائنهاملئت

وكان.العظامالأرضينلحكامأتباعها

الاثنىيتعدلمصبىمجردالجديدالملك

اعتلىعندما،العمرمنعامًاعشر

منالثالْىالعامقدومومع،العرش

لموالتى-تىتدعىفتاةاتخذحكمه

خطيرتحولوفى.لهملكة-أميرةتكن
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مإموترتبةعلىمتفوقة،العظيمةالملكيةالزوجةلتكونتىصعدت،وأجدادهوالدهسياسةعن

ماشيةعلىوالمشرف،الحربيةالعرباتوقائدالخيلسيدابنةتىوكانت.الثالثأمنحتبوالدةوبا

آمونمنكلكاهنةكانتوالتى،""توياوزوجته"يويا"المدعو(الإخصاب)رب،""مينالإله

والتى،أخميممنأتواقدأنهمفى،مينبالربالزوجينمنكلعلاقةوتكمن.ومينوحتحور

الربلهذاخصصكبيرمعبدمجموعةبقاياعنفىًالكشفبالبدءللاَثارالأعلىالمجلسقام

أىلايوجدكان!ان،أجنبىأصلذوىْكانا،وتويايويامنكلاًأنالعلماءبعضراعتبروقد.فيها

النظرية.تلكيؤكدقوىدليل

مثل،الدولةرجالكبارعليهيحصلكانوالذى،الإلهأبلقبعلىيوياحصلوقد

يدعىآخرولدوتويايويامنلكلكان،تىإلىوبالإضافة،العلياالطبقاتأعضاءوبعضرالوزير

فىشهرةنالوالذى،آىوهوآخرولدلهماكانكما،لاَمونالثانىالكاهنكانوالذى،أنين

أكبرقوةعلىحظيتقدأنهايحتملبل،زوجهاآثارخلالبكثرةتىذكرتوقد.الأسرةأواخر

أنهكما،الملكمثلخراطيشداخلاسمهاكتبفقد،قبلهاأتيناللاتىالملكاتبقيةنالتهامما

ذلكزينحيث،الكراسىأحدعلىجالسةصورت،زوجهابعهدالخاصةالمقابرإحدىداخل

الأ.شويةالنسخةوهى،أعداءهاتسحق،الهولىأبوشكلعلى،الملكةبهيئةجوانبهبطولىالكرسى

ففى،الملكحجمبنفسدائمًاتمثللمفإنهاذلكمنوبالرغم.فقطللرجالتُصَّورُكانتلصورة

تىالملكةمنكلمُثِّلت،بطيبةالجنائزىمعبدهفىالثالثأمنحتبللملكالضخمةالتماثيلأحد

الملك.سيقانبجوارمتضائلبحجمبناتهامنومجموعة

أمنحتبمنكلزواجأنالعلماءبعضيرى،الواضحةقوتهابجوارالأجنبىأصلهاومع

وتويايوياتىوالدىأنيعتقدالبعضرفإن،ذلكومع،حبعلافةنتيجةجاءقدوتى،الثالث

كأوصياءعملاقدأنهماكما،الرابعتحتمسقيادةتحت،المركزيةالحكومةعلىشديدتأثيرلهما

.طموحأسرةقبلمنالقوةعلىللحصولناجحةخطوةالزواجذلككانربما.الطفلالملكعلى

تزلولمسرقتهاتكررتوالتى،الملوكبوادىمقبرةفىدفنهماخلالمنعادىغيرامتيازًانالاوقد

.أم509عامفىاكتشفتالتىالمقابرأغنىمن

الأدلعلىيتضمن،تىالعظيمةالملكيةوزوجتهالثالثأمنحتبمنلكلالملكىالنسلوكان

،آمونست:وهنفتياتأربعإلىبالإضافة.وأمنحتبتحتمسر،وهما.الأبناءمناثنين

منمجموعةمنهن،نفسهالملكتزوجنأخرياتإلىبالإضافة،ونبتاحووالزيس،تانبوحنوت

وواحدة،بابلمن!اثنتينميتانىمنواثنتينسوريامنإثنتينمنهنونعرف،الأجنبياتالأميرات

لهمقرًاالمالكالبيتاختار،متأخرةفترةوخلال،191باَرزيسمىآسياشرقبجنوبإقليممن

تموقد،للملكالأولىاليوبيلمنذأنشئتوالتى،القديمةلطيبةالغربىبالبر""الملقطةبمنطقة
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مزالرغموعلى،البديعةونقوشهبزخارفهمعروفوهوالقصراكتشاف

ذات،الأخرىالكبيرةالمدينةأننعرففإننامقارهمبقيةحولالمصادرقلة

وقد.كبيرًاآخرقصرًاضمتوالتى،منفهىالفترةتلكخلالالنفوذ

كمسكناستخدموالذى،بالفيومغرابأبومنطقةفىقصرعلىعثر

.الائزاميحرسهنكانحيث،كبرهنعندالأجنبياتللملكات

وخلال،سنة38لمدةمصرتىالملكةوبجوارهالثالثأمنحتبحكم

حتى،الازدهارفىالشمسعقيدةبدأت،الرابعتحتمسحكمفترة

كائنعنعبارةالشمسرربكانحيث،ووضوحًاشهرةأكثرأصبحت

إلىوبالإضافة.السنينالافمدارعلىعقيدتهتطورتوالذى،مركب

مجموعةومع،أتومالإلهمعالإلهذلكدمجتم،رعالإلهصورةفىتجسيده

يمثلوالذى،الجعرانرأسذىالإله،خبرىمثل،الا-لهةمنأخرى

صورةوهناك،بالليلرعمعيندمجالذى،أوزيروالإله،الصباحشمس

الدولةإلىالافلعلىترجعلنصوصفطبقًا،آتونوهىالربلذلكأخرى

وكانت،وفاتهبعدالملكمعيتحدوالذىالشمسقرصكان،الوسطى

قد،بشريةغيرصورفىتصورالعادةغيرعلىكانتوالتىالإلهيةالصورة

نأالمحتملمنوكان،ألوهيتهتجسيدعلىكتركيزالثالثأمنحتباختارها

التىالمنطقةوهى،الإمبراطوريةوحمايةبأمنمرتبطَاكانآتونصعود

الواضح،الشمسقرعرمعاندماجهخلالومن.نظريًاالشمستحكمها

العالم.أنحاءجميعفىالمعروفةالأراضىجميععلىرمزيًايسيطرالملكفإن

قصرهفىوذلك،لهالأولالسدبعيدالثالثأمنحتباحتفل،حكمهمن03ادالعاموخلال

أهممنالسدعيدويعد،موتهقبلأكثرأومرتينبذلكبالاحتفالقامكما،الملقطةبمنطقة

وتجديد،الملكشبابتجديدعلىرمزيًاتعملوالتىالطقوسمنمجموعةيضمفهو،المناسبات

بناءبإتمامحددتوالتى،الأربابأوامركلبتنفيذاحتفالأيعدأنهكما،البلادحكمعلىسيطرته

تلكخلالأنهعلىدامغاًدليلاًيعدوهذا.الجنائزىومعبدهمقبرتهحيث،الجنائزيةالملكمجموعة

أصبحولكنه،فحسبمصرا-لهةمعمندمجًاالثالثأمنحتبيكنلم،حكمهمنالمرحلة

فىالملكتمتل،باليوبيلاحتفالهفترةبعد،التماثيلمنالعديدوهناك.الحىالإلهىتجسيدهم

صناعيةبحيرةيضمالملقطةقصروكان.وأتومورعبتاحالخالقةالا-لهةمنها،مختلفةالهةصورة

داخلالبحيرةتلكعلىبالتنزهيقومانوتى،الثالثأمنحتبمنكلكانحيث،بهملحقة

الاحتفالى.بذلكعقائديًاربطهمايمكنوهو،آتونمركب
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؟طم،،؟!ع!!6-لآ***جمهمثا

لأ?ء!!.؟كا؟صول؟كا-7ء!و-انت !،س.،!،7!!73*"كأ؟لىلم"?7
!لمّ-ءبرط

7+يروسء!2+ً+ىلا3س"ك!!صه!!-أء،-لأسكالإ/ء

!إض/

،ءير-!!!ء3*12*!هص.

*-لأء؟+بم!!!7*ا+-7!!

وس!!!+س،1."!زرلحهلأحم!حم!
!ك!!؟!ح!

!"أ"كا"،!!ط*،**

+ءس،ط؟+ول**3

لا!لالا،!كا!لاًّص!+!في-/ض

!+كا"ول،،*!في+3//ول،،-لا!ملإ!يصت!لأ
"!*كا!كا؟ء*!،"

1"/!

!:،كا!3ءلأأ

ضص".ير!عّش

،*ا.-!حم!!،/*هسلأء؟ءأس+

،*ط-كا6

زو-ء-*لا*3يه،؟!3لا*؟لى ،؟!؟-"-!!،"كا،"طملافا.*؟-+**-43*31ءك!

!!2لا*كا-،*لم+!!!*ول!ما!،

!ط!؟7**؟مم!-7"!،-9+ح!،؟ء!ا،!،!ا*؟""ء،،،؟،/لأ!/مس.ولء/كا7!+كو!ا*

7،-س12-لأ،!ط3!في-"*ص!ّ

+لأك!مهـ2!ه!لاحولىهـسأ3لأس.بر؟!!!"3

كا"!:،"ء*"!ل!ء/لم،،!لا !*لآع7*"س!ءى؟،/

!-ع،*الهـ!ل!كا
،3!؟سجم!حما-!؟صكلكا-3،؟

"3"!!7*،!"ء+صكا!!مل!كا،لا-!!

"*!-*+*aكصي"
/؟رءرر-مهـدول؟صيمس

ا،لأء!!لاك!،3كا+ءء!7*!!؟"ل!س!ص-"/!كابزك!+ح!لم

!نملم،*؟كا،ل!.،.رر!
!-،-!5،"لامح!ص

3!كاعئن،

لسى،!!؟ء3-ص،+ث!ء!

*لأ

*!ء*-ص!!فيوءث!!سكا.-!.؟

!ءير،!7/!*!

!ي!!أك!33*!ء،!لىءلألح

2+لاى!امم!!؟ط!ءعلأ

ملأ"!رر،!ء."،ء*:"!!شحهك!!ءلا

ر؟ءّ*+لم

/ض3!ههـ،،طضلأتجلا،!،لا-لأ،?-ء،

!*!كلألامجهـء.*!بركلبر!،."+لأ-"

بور.ول!،هـ\!-!لاا!*ء7!يه!هسلاكاجبم7

/؟"ء"+"!.كا،لا*؟*،1*+صط"س7عص\7!!
!*!ع!!بر*لأع-!.**+3.ر؟جج!يم!ىس.جم!-كا!

زو؟رز.،َ+؟!3

*!كو""بن

ظ،!*!يِّ"*!!ح!3

ص-!*!؟!!ع!ضب!!ب!سهـ
3(!،!./،*و!-حمح!-يركا.!ممأ

!الابهبهإء2صش*-ء!-

لابر2*!لأ+/!ينكا*!+!!**ئم!يءلأ

تعرضقدبالبلاطالخاعرالفنىالطرازكان،حكمهمنالمرحلةتلكوعند

الفترةخلالالكلاسيكيةالتقاليديتبعالملكىالفنكانفسابقًا.دراماتيكىلتغير

نأكما،وبسيطينمثاليينوالتفاصيلالأسلوبكانفقد،الأسرةمنالمبكرة

بوجهالثالثأمنحتبيظهرعامًاثلاثينوبعد.أيضًامتبعةكانتالتناسبقواعد

أواخرفىكانمثلمالوزيتانعينانوله،لجسدهبالنسبةوكبيرمستديرطفولى

وتحملوتنميقًازخرفةأكثرملابسهكانتفقد،الرابعتحتمسوالدهحكمفترة

وبطنه،امتلاءًأكثرأصبحجذعهأنكما،والشمسيةالجنائزيةالرموزمنالعديد

بهاظهروالتىالرياضيةالعضليةالبطنتلكتعدفل!،ورقيقةدائريةأصبحت

راجعًاالفنىالأسلوبفىالتحولىذلكيكونانوبحتمل،القدامىالملوك

وا!وهية.التجددبعملياتلارتباطه

تضمنتوالتى،18الأسرةأواخرخلالىالدبلوماسيةالعلاقاتوكانت

الثالث،أمنحتبالملكإلىوفلسطينسورياأمراءمنأرسلتخطاباتمجموعة
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حيث،خانعةلهجةالأجانبالحكاملهجةكانتفقد،مصرملكقوةمدىعلىدليلخيرتعد

الملكلأوامريذعنونكانواكما،.".الشمسإلهيا..إلهىيا..سيدىب"ياالملكينعتونكانوا

فضيةعربةوعشرين،يافعًاعبدًاعشرينارسلوكهدية..سيدكللملكابنتك"أرسلمثل

منامرأةأربعينإلحاقالتماسعنعبارةجزرأميرمنخطابوهناك،.".قويًاجوادًاوعشرين

.واحدةلكلفضيةقطعة04دكمقابلالجميلات

وهووراثىكأميرنصبوقد،تحتمسيدعىوتىالثالثأمنحتبللملكالاكبرالابنوكان

الاحتفالاتمنالعديدفىوالدهساعدكما،بمنفلبتاحالاكبرالكاهنكانوقد،السنحديث

على-أمنحتبالمسمىالأصغرأخاهفإن،والدهقبلوبموته.بمنفأبيسالعجلدفن،مثلالدينية

محله.حلقد-أبيهاسم

قبلالعرشاعتلىقد،الرابعأمنحتبكانإذاماحولى،الجدلمنكبيرقدرهناكوكان

فكرةيؤيدونالذينفهؤلاء،الكبيرالملكوفاةفورإليهصعدقدأنهأم،والدهموت

مابينبنحوتقدربينهماالاشتراكفترةأنخمنوافقد،الملكينبينالحكمفىالاشتراك

سنة.أ2إلىسنتين

العلمىالرأىكانوان،عقدلمدةللملكينمنفردحكموجودإلىالبعضرأىويميل

بحث.محلالقضيةولاتزالى،الحكمفىالاشتراكفكرةإلىتميل،جديدةأدلةيرجحالحديث
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-ء!كا*ء--!"،!ى
!ييسوركاء!ص--د-.-3ء

*3+!مىكا!فيفيلم""2بر!ضقي!-*؟لمحصرءلأ!ر-ش!--صجم!/!-سسييإصت-سكا

ممي!ءلم!وو!رر3!-!*!7-س-ء+"؟ول-*إ
ش*ك!!-سا!ص"!لأ-!!

رر"-!ء!!لألم!م!!!ى*ع*3"ء-!ح!ض!خ/يهو+*.ا

+؟7ل!لىبركل!-زر!!/!!،سيرى7ل!ع*3كا،3"!!ى**صلأ.،!ئ!؟حكث!ة+ج!!لأ!ط-?!م!صكح!ول!-!--!لمسيه

ءعئركهـل!ض!3-،"*!*عهـبمرر،!

سلاء7!/لأ؟*?!؟!حاك!3-?3،ط-ء73)؟!-ء*ص؟ءط!*ج!ط*حمبر-ي!!ءير!!-صءح!-ء?3!،!ّ-7-*:حم!شْ!ا--!كلحس!-!!صأ

!7عهم!،كالأ!لا-!*+-!كا*،،حبين!!---سإ+لم"--شم!ء/--لام! 3.2يمص.!لإ113حصي-/-

؟ّص!ء!،*ص؟صس-4.-

ءِّ!صحم!"-

بر!ي،س-صء؟ءس*-مموء-"-*-لا-ا

،ص/3-،؟*-،--آ.!ء-،!

-،!!ر**!*ص3لم--ل!

،كالأء!لا-*جي!ص!*ءص؟!-!*ع+ء--"س-ءص/3*لمكا!سي3/،-:-+---ام!

!لا-،صَ!ييرءلأع."-بر!لم3لمو؟لأبر3-تيههضكا-!لخث

*ور-مححس!-

سبملألمخ-م!رل

عص!لأ،ء!،تر!كم!ه!!خّ!تث!ثو!لاسمي!-/---.-!/!،7،م/،لم/-!سلا-ء3وى--

ئنكأ12!ء*لا331؟*لمر/!لم*!ء!!رصش--بر--!/لأ.

كهبمبرلمضلم!ص7!*ول؟-!7
3*!،،/!،سص!لمي!"أص!حو

لأ3!بر.*لمكمf،عنم!7ابر؟أل9(!،لا؟!!ك!.!ءصول(؟ صي3و*سبمء*،

لازو!كاس!3!يثير/لم7!ثهي،،ض7د*س-ممور!لململمء.ءعصس:ا/لم-اكهـ!-ص+ص؟-

*"اسكاحما!!لم؟!!*ء؟!"!+//!ألم،!ءص

!جلا-"؟ج!"ء3.7،كر3ص3)،(لأ،ت،3-

-!كا!ئهيه!كأ،!ء.""ء!لاؤء/،7ح!

..لأ!!خه!ك!ص"صلالملأش/،!ئه!علا-4عوكلءلملا-لمس-6لم//!،و...ءرود--

ع33ءع!ء!-3/لم!وصلم/

ء*!مي!ي.سكاطر-ح!ءكا،،/

ء!"!كأ3!/ّ*مم!!*جمىنمسكا!ء"/لم1\لم!وء!لم--كلي/-"--كا"*س*ء!،

لم!نربز!لمنرّ،/!!كه،3

آ،ش!-خا،لملأصإ-!-3!+-+س

كا3!سص3*عش7"-*ءشصصص"ءً%جميئ
!!ءص،مم!ثرو-ثىص-ممرو(*،لمهـممل2كا*"!س-5ص-س.-ُ؟ير؟س
ير/*،6،،ءر*2!صىببرِلمو"!؟-"عا

ع!/!ى-صبه!ي!يسلملململالم!تك!+،3؟ّ"ص،آ

،-ححهص./لأمميلاي! كا+خ!*!-+-!*سلم!3لاو!*ط3كا

ء!لاءّع+2ء--حم!لأ3 !سوكا!!-!!س!!!-مسحسهى
*ور"*لم!/سى

!بزو--،لم!ى!//كا7سسسس!
.ط!*حجص-ش-لم-لم3/صلمءلا!،!*ص،

لم7ير،!حئخبرا؟لمصصلأ؟إ!مميكا/ش؟!قيسكامبهيما-./.لم.

33ط؟لألى،لم"يز+عصحمايّبر!!صسفيىكا77َ-به!!شس،؟س-

لأجم!!3/:!لا؟.،/؟

!ص/!،!-ر"-ءسسم

ى!!ع-!سمءاء،!ا2،؟ة

!ظكل!،-!ءلأ!ى*!سمعيكلا9إقأء?ر!ر-ء--لى،صص3سلمَ-،!لم

ءحس**"--ء"*-،لالمص3/ءوو!2،،

3!!**ديم+إ؟مرلملم!س!-ك!!بال!9!،لمكا،/*!/؟.َ،!أحرولأ،--7!*س/لأاول!/!،.كا/11*ير+
ء؟!رس-3مم!لمح!ى!!لرر؟3ص+سلأسلم3.لا!ءلأيرء*،د،

ء9ا!الأ!،!

*!ءلأأا! كا3صم!!.ول!+مي

حرص*!!سس!س

*ص!ص!َع-ص+أ؟3!!!73-ء9ِّس*\،طص*لأ..*س!صخ

كاء-3ط!ه*ص-ّلم/ءصى،ء--ص!ه!جز!ي!.-*3/!!*كاعكالاء--َلمصكا!لأ.ء/ع!سذلم+؟

كس؟ررء

ص-سس!*/ىح!،

*!س!ء3-لأ3"!لم،ء3ع--كاس!ع!ش!!ء*اع!س!-// !-لمدلاء-لامء!،كل!س!ءلمص!3

ء.؟بر*طم!م!؟3ا2!يلأبرلأكامم!-ِّء!!.-لا-ى3/لمكلزرس!93ءس،--7سو،*ى؟؟أع؟!،؟!علا.س!

كا،7ووؤ،أيح!!!3جو-ء،لا!ك!ي؟لم!.*هـى!ل!-31!لاد،-س-ول!/7!!

،!س*حي*ك!ا331،؟"لم؟
كا4!،لم*ع*-+4،3

*!،Vسو3؟!ك!!ببم!لأ.-لأصحم!دص!هم!ب!يعرربرلاء3!-*ث!،!ىيرث!المألأ!؟4ّ!؟أ*!؟(ءكا!!؟7!م!عكم
كاسعلم!كااكا2صبرور434*كا*ء*ول!أإ؟؟ك!إ!ء/ير1كهص-8-ءسعص!؟!قي

كاء.ّ-خءبن!برءو*لم!!،عأفيمم!طى7ً-ص3كا!ص!لارو/غلمير،7أ؟بز!-اخ؟ء/"73ء."لإ/7!كا-س-"مم!3،!*-ءولمكاق!3/؟!كا.

لأ+كا-23س!*لأ3!*كاى7//؟-ولأ7--ص!7*!صو-!/س!ء!3!يهوو!،؟-ء"!-لم4!لأكاو-ول،!ميي!*،،!
لم؟؟سأى!أطسي!ع!؟/كول،ء*!!*شء-س*مه!"حمباي!لمجم!*؟ !،-!تلاص3عص-سس"-لأحعثاكا3،ء3ع+لأ7ص،ءب

-!حم!ء!رر*لأخصي!!،سسء!-ع7!-به!سممس*مح!صم!بِهّدمص!حمحح!*زرىأ،!كا،جميلمغس"ص،!سلم!ح!صاكأ!*؟ولش،!!3!ائر!ء

3*،\*/-*-!/كا-وء-كل-ء!لاء+-!خص!

لأ!+ط!*،،!-حض!ئلا!"كاء!!!7س!ً

-بزلا،!ء!؟ك!ممي!هص؟!،-ص-كاصك!*!3ءس

!؟ّء.!*،!/،*+!ك!!ص؟س!مشزوبر؟*،بم!"،

لا"ط!6ع
س+*ل!"-.!!ت*ط!لأ!؟-"

كا،..ي!-ءس
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ث!

+لا

لا"ص

-؟لأع/!،؟!،-

؟،/!،
ء-لم!*كا

ء*!*4!*
'!!!%،لاء،

ق!!
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*ء4!ءكا،ش؟مملأ+ء-،لاير!*/

+أط+د1-!س*ر؟لا:!!يرع

كاع؟طيإع!1و+س،!!ء؟

!كا،ص3؟ر!لْأ!ط7

!ك!!يثهبم+32ء*ول-

!بر؟.1*%،م،!7لا--3كا*!

أ!-،\لمغ؟لم*!زر/3+

/!،ىكا!ؤ!لألأ

بهبهائمأكأ!

لالاءلال!!!!،

77ط!-7ع/3عع!؟7ئم3!3؟؟-عد+-غ
*،ء*لأ؟ملأ!ل!3

!!ول

3!لمط..-
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أومرتينالثالثأمنحتباحتفل،الشابابنهمعالحكمفىكشريكأممنفردًاحكمسواء

الثالثالاحتفالبعدمباشرةتوفىوقد.حكمهمن37و34الأعوامفى،الثلالينىبالعيدأكثر

.بعدهمنالعرشابنهوتولى

والدهمعمشتركاًنLSأو،منفردًاعهدًاكانربماوالذى-الرابعأمنحتبعهدبدايةوكانت7/،

كُتبحيث،السواءعلىوالعامة،العلماءمنالعديدبهرتقد-حياتهأيامأواخرفى*ثه!*

،

.أخرىفترةأيةمنأكثرمصرتاريخمنالفترةتلكعن

منالنصفىتمثالهايُعَدوالتى،نفرتيتىالعظيمةبزوجتهالرابعأمنحتبارتبط،حكمهبدايةومع

نأفىالبعضويعتقد.القديمةمصرآثارأجملمنكواحد،آمونعنختوتقناعبجوار،الجيرىالحجر

المعلومة،تلكعلىواضحدليلأىالآنحتىٍيوجدلموان،تىالملكعائلةأعضاءأحد"كاْنفرتيتى

زوجها.حياةفىمهمًاعقائديًادورانفرتيتىلعبت،قبلهاتىكانتومثلما؟عكس!حتىأو

ومن.الكرنكفىللبناءطموحًامشروعًاالرابعأمنحتبالام،حكمهمنالأولىالسنواتوفى

نأللعماليمكنوالتى،صغيرةأحجاركتلبعملمهندسوهقام،لمعابدهالسريعةالبناءعملياتخلال

ولكن،لاَمونتكنلمالمعابدتلكأنإلا،الرئيسيةبالمنطقةكونهممنالرغموعلى.بسهولةيحملوها

هوالحالةتلكفىكانآتونأنالحكمفىالطويلةالاشتراكلفترةالمؤيدونويرى،آتونالشمسلرب

الثالث.أمنحتبالحىالملكصورة

بتلكمثلتقد"آتونجمالهو"جميلأى،"آتون"نفرنفرولقباتخذتوالتى-نفرتيتىوكانت

وكان.الفرعونمهاممنبالعديدتقوموهى،بجوارهازوجهايكونأندونمنمنفردمشهدفىالاَثار

نفرتيتىأنحينفى،أتومالخالقالربابن،شوللربتمثيلههولإخناتونالعقائديةالأدوارأهمأحد

لعباقد،ونفرتيتىإخناتونأنالمحتملومن،شوالربوزوجةالتوءمالأخت،تفنوتدورفىتجسدت

.أتومدورالثالثأمنحتبالحىالملكفيهلعبالذىالوقتفى،الشعائرفىوتفنوتكشوأدوارهما

كانتالتى،المثاليةالصورعنمختلفًادراماتيكيًاأسلوبًا،الجديدالعهدذلكفنأسلوبويمثل

تمثيلولكن،وجدهوالدهعهدمعظهرتقدالتغييربداياتكانتوقد.المصرىالتاريخفىسائدة

ووجه،طبيعىغيربطولالملكيظهرحيث،مجهولعالمنحوكبيرةقفزةكانوعائلتهالرابعأمنحتب

كانلمامبالغشكلوهو،منتفخوبطن،عريضةوأفخاذرفيعةوأكتاف،كبيرةوذقنرفيع

فعليًا.الملكعليه

حولمجلداتكتبتوقد،البلاطأعضاءبقيةومثلها،نفسهبالشكلتُمثَّلفكانتنفرتيتىأما

أو،جينيًاخللاًيعانىكانبأنهالملكتصفإحداهما:مهمتاننظريتانأهمهافمن،الصورةتلكمغزى

والدينية.الملكيةالعقائدفىكبيرةبتغييراتارتبطتقدفنهفىالمتطرفةالأساليبأن

لم4

كأ9!مد!يم4ه؟الاللك!ىأ

http://www.al-maktabeh.com



الطويلةالاشتراكفترةفكرةتدعمجديدةظرية

.كه!يدعىوالذىالعلماءأحدوضعهاوالتى،

Raymond Jo،فىشيكاغولمؤسسةمديرًاوكان

الفنية،الأساليببينربطبعملقامحيث،س

الرابع،وأمنحتب،الثالثأمنحتبحكم

حدثتقد،المتشابهةالتغييراتأنكدًا

الرابعأمنحتببدأوقد.متشابهةأوقات،

التقليدية،بالأساليبمستعينًاحكمهخناتون

)وهو،والدهمعمُصَّورًايظهرحين

الثالثتحتمسبفنرؤيتهيمكنالذىالتقليد

ولكنه،(حتشبسوتبوجهيتضحوالذى

ميزالذىالمتطرفالأسلوبإلىماتطورسريعًا

نقاطمنالعديدوهناك،حكمهفترة

أمنحتبحكمأواخرأسلوببينالتشابه

الخاصالمتطرفوالأسلوب،الثالث

الأسلوبينمنكلاًإنحيث،بابنه

يعتمدانبأنهماتفسيرهمايمكن

وتعزيز،الاستقلاليةعلى

علىوالاعتماد،الواقعية

أجل،منالفكرتمالتركيبات3

المهمة.الدينيهالرموزمعربطهالمس

أخرىمجموعةوهناك

الدرامية،التحولاتمن

5-7الأعوامبينفيماحدثت7لا!

عرفهاوالتى،الملكحكممن

المنفردالحكمبدايةبأنهاالعلماء

وهنا،ليرابعأمنحتبللملك

أهمية،أكثرآتونعقيدةأصبحتلأس

أذرعهيمدالشمسقرصوأصبح؟ءّ
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قداَتونفإن،لاأمحيًاالكبيرالملككانوسواء.الملكيةالعائلةنحوأو،للقرابينمائدةنحووأشعته

بذلكحقيقيةشخصيةعلاقةالرابعأمنحتبللملككانتلذلك،الثالثأمنحتببالملكبقوةارتبط

،(لآتونالممجدة)الروحأى،إخناتونإلىاسمهبتغييرالرابعأمنحتبقامالمرحلةتلكوفى.المعبود

ماوصفوهذا،شىءكلإليهينسبوالذى،الأوحدالخالقالربإلىللملكالأعلىالربتحولوقد

:الفترةتلكمقابرمنالعديدفىنقشتوالتىالبديعةالترنيمةفىخ!ا

..الأبديةسيدالحىآتونيا..شروقكهوبديع

..وهائلعظيموحبك..عظيمجميلبديعإنك

للقلوبالحياةيعطىوضياؤك...الوجوهكلينيرشعاعك

...الأرضينبحبكتملأعندما

...وماعليهاالأراضىكلصنعوالذى..نفسهخلقالذىالمهيبالرب

...بالأرضتنموالتىوالأشجارالناسوجميع

...ماصنعتلكلوأبأمإنكإليهمتنزلعندمايعيشون

لعقيدتهجهزها،بكرأرضإلىوبنتقل،طيبةيتركأنإخناتونقرر،الدينيةثورتهمنوكجزء

الوسطى،مصرفىتقعالجديدةالمدينةتلككانت.آمونكهنةمعالصدامبسببوذلك،الجديدة

المدينة.تحزممنقوشةبلوحاتمحددةحدودهاكانتحينفى،للنهروموازية،"آتون"آختوتسمى

الملكقامالمدينةتلكمنتصففى،الفريدتخطيطهاتزيينمسئوليةعاتقهعلىأخذقدنفسهالملكوكان

القصوركانتحينفى،الأجانبوالمبعوثينالموظفينفيهيقابلحيث،"رسمىاستقبال"قصرببناء

.الاستقبالوقصرالمعيشةقصربينيربططريقوجودمع،الشمالفىتقعوأسرتهوهوفيهايعيشالتى

ليمثلا،الآخرطرفهاإلىالمدينةطرفمنبعربتهمايمران،نفرتيتىوزوجتهإخناتونكانيومكلوفى

.السماءعبرالشمسرحلة

النصوصخلالمنعليهاتعرفناوالتى،حياتهمامظاهرمنالعديدومثلذلكخلالومن

يمكنفقطهماخلالهماومن،شرعيينإلهين،ونفرتيتىإخناتونمنكلاًالناسيرى،الفنيةوالأعمال

واللاتى،بنات6زوجهامننفرتيتىأنجبتقد،السواءعلىوالكهنةالا-لهةهمافكانا،يعبدأنلاَتون

تصورنالفتياتكانت،المصرىالفنتقاليدمنآخرتحولوفى.الإلهيةالعائلةفىبالغدورلهنكان

جوا!فةفوقتشرقكانتوالتى،الشمسشعاعفىتستحممنأو،والدهنكتفتتسلقنوهن

المالكة.العائلةأعضاءبينالسائد

الطبيعيةكانتفقد،إخناتونحكمإبانطيبةفىعليهكانممامبالغةأقلالعمارنةفىالفنوكان
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الجسدىالشذوذبرغم،الفترةلتلكالمميزتانالسمتانهماوالواقعية

والذى،الطويلوالعنق،المنتفخةوالبطنالعريضةالأفخاذمثل.المبكر

التىالفنيةالقطعبعضوتعد،المالكةالعائلةأعضاءتمتيلفىاستمر

القطعأجملمنالفترةتلكمنأنقذت

القديم.المصرىالفنفىالفريدة

لأ-!صْ،م1291fعامشتاءأيامأحدوفى

Ludwig-3يدعىألمانىآثارعالمقام Bor!"
hardt،تلمنطقةفىحفائربعمل

نصفىتمثالعلىعثرعندما،العمارنة

-3قديمبنحاتالخاصبالمرسملنفرتيتىمكتملةغيررأس

منالعديددارتوقد،تحتمسيدعى-نفرتيتىللملكة

لا؟الجيرىالتمثالذلكحولا!صالأسرة-كوارتزيت

كا"لى7!كا،إ(سإنإحداهاتقولحيث،الملون

كا7-؟برلاو!3!*ّلهايتسنىحتىبالطينالتمثالبكساءقامتالألمانيةالبعثة

*ضلأ؟**!!بالمتحفالآثارتقسيمعمليةأثناءولذلك،جمالهإخفاء

"!7"ملامحهاملاحظةمنالمتحفأمينيتمكنلم،المصرى

لمأ!!الرغموعلى.برلينمتحفإلىالتمثالبنقليسمحمما،الباهرة

Dietrichفإنذلكمن Wildung،تلكأنكربرلينمتحفمدير

بطريقةمصرمنخرجقدالتمثالبأنعلقأنهكما،القصة

بر!!رم؟.قبيلمصرإلىالتمثاللإعادةخططوضعتوقلإ،مشروعة

لآ!79+!وحينها،التمثالرؤيةهتلرطلبولكن،الثانيةالعالميةالحرب

الألمانية.الأراضىمغادرتهورفضالتمثالغرامفىوقع

أستطعلم،مرةلأولبرلينمتحفبزيارةقمتوعندما

رأسفيهاسأرىالتىاللحظةفىالتفكيرمننفسىأمنعأن

التمثالذلكأنأصدقلمأمامهاوقفتوعندما،+البديعةالملكة

لماذا:مستنكرًاسرىفىوضحكت،بشريةيدصنعتهقدالرائع

منفنانًاالتحفةتلكبصنعقاممنأنألحديثالغصرأهليعتبرلم

.الجماللكلمةمرادفًانفرتيتىتمثالأصبحوالآن!؟أطلالطسقارة

المائلالأزرقالرأسغطاءمعالطويلةالعنقخلالمنالتمثالويمثل
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الكلاسيكيةالملامحوتلك،(تفنوتالربة)تاج،للوراء

عو!علىشاهدًاوتعد،لانهائيًاإبداعًاتمثِّلالوجنتينعظام

بزيا!الناسيقومأنأحلامىأهمومن.التقليدىالأسلوب

لملوطنهاعنبعيدةظلتفقد،المصرىالمتحففىنفرتيتى

طويلة.

العمارنة،إلىولدهامعتىالملكةجاءتوقد

زوجهاكان)وان،الملكىالبلاطفىوضعهاواتخذت

إحدىماتقترحهوهو،معهاقدمقدفربماحيًامازال

وهوالأفرادأحدمنزلفىعليهاعثرالتىاللوحات

وقد،(البعضبعضهمابجانبوالملكةالملكمايصور

بالعمارنة،الخاصةالمقابربعضفىالملكةصورت

زيارتهأثناءأو،رسميةمناسباتضمنولدهابصحبة

مع)سواء،الثالثأمنحتبالملكموتومع.آتونمعبدإلى

للملكةرسالةميتانىملكأرسل؟(خلالهأمابنهحكمبداية

العلاقاتأنفىآملاً-زوجهامنأكثرعمرتوالتى-تى

تستمرأنيمكن،زوجهاعهدفىبينهمسادتالتىالطيبة

شخصيًالهابعثتالتىالرسالةتلكوتعد،ابنهعهدخلال

الخارجية.علاقاتهاوقوةالبلاطفىنفوذهامدىعلىدلالة

ال!فىتوفيتقدتىالملكةتكونأنالمحتملومن

!شخصلاتإحدىعلىعثروقد،ابنهاحكممن04اد

تا!داخلموضوعة،آمونعنختوتالملكمقبرةفىالمجدول

عثرحجرىتابوتبقايادلتكما،باسمهامنقوشصغير

هـالأصلفىدفنتقدأنهاعلى،بالعمارنةإخناتونمقبرةفى

مقبمفىدفنهاأعيدمومياءعلىعثروقد،ذلكبعدنقلتثم

تكونأنمبدئيًايحتملالثانىأمنحتبالملك

وخصلاتشعرهابينتمتالتىللمقارنةوفقًا،مومياءها

بالإض!مفة-،اَمونعنختوتمقبرةفىوجدتالتىالشعر

وبينَبهاالخاصةوالجمجمةالوجهبينالكبيرالشبهإلى

الطفل.الملك
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ذإ،عصرهخلالسائدةكانتالتىالزواجتقاليدإخناتوناتبعفقد،الزواجعاداتبخصوصأما

منالمحبوبة"الزوجةلقبعلىالثانيةزوجتهحصلتوقد،نفرتيتىغيرامرأةمنأكثرمنتزوج

مولدهعنداسمهكان)والذى،آمونعنختوتأمتكونأنويحتمل،كيااسمهاكانوالتى،"الملك

،آمونعنختوتفإن،النظريةتلكصحةعلىقوىدليلأىوجودعدموبرغم،(آمونعنختوت

أنهكما،الثالثأمنحتبأو،إخناتونهوأبوهيكونأنالمرجحمنفإنهلذلك،الملكابنبأنهيعرفكان

الصبيانكان)وان،عائليةصورأىضمنيظهرلمإنهحيث،نفرتيتىابنيكونأنالمحتملغيرمن

كياهىأمهتكونأنالمرشحمنفإنه،والدههوإخناتونكانفإنلذلك،(الأصلفىكثيرًالايظهرون

لمولدالمنطقىالتاريخوهو،إخناتونالملكحكممنعامًاأ2بعداختفتوالتى

تعرضتأنهاأو،الولادةعمليةأثناءماتتفربما،آمونعنختوت

،(الغيرةفرطمننفرتيتىقتلتها)أو،البلاطداخللمؤامرة

منهبدلآووضع،كيااسممحوتمالاَثارمنالعديدوعلى

.آتونمريتالكبرىنفرتيتىابنةاسممع،إخناتوناسم33

خلالتوفىقدالثالثأمنحتبالملكأنإلىتشيرأدلةوهناكس!!

باحتفالمعرو!العاموهدْا،إخناتونحكممنأ2العام3"""!ءلأ!؟!

فىالخاصةالمقابرمنالعديدفىالمذكوروهو،Durbharيدعى

البلادجميعمنالجزيةيستقبلالملككانحيث،العمارنةكا!!3ء-*سس

فكرةمؤيدوويعتبر،لهالخاضعةالأجنبية

الملكلترقىمناسبةكانتأنهاالحكمفىالطويلالاشتراك

الاشتراكفكرةمؤيدويرىحينفى،رئيسىملكإلى،الصغير

فىتمبالجزيةاحتفالمجردأنه،الحكمفىالتعاقبأوالقصيرص!-

عادية.فترة!!!،لالأس!؟أادأ

التاريخية،السجلاتمننفرتيتىاختفتنفسهالوقتوفىلآبز7لأء"/!فيِّ

عنخآتوننفرو"نفرباسمالحكمفىزوجهاشريكةأصبحتأو؟!

أبعدتنفرتيتىأنعلىتنصأخرىنظريةوهناك،"رعخبرو()إت!؟"غ3!ء،!س

الملكةدورآتونمريتوتولت،العمارنةإلىتىالملكةوصلتعندما-/*لأ!!

مكتوهى،الثانيةالابنةالملكةوهناك،الرئيسية

الحجريةأبيهامقبرةفىدفنتوالتىآتون

الموجودةالنقوشدلتوقد،العمارنةبتلال

السن.حديثةتوفيتقدأنهاعلىبهاكاء!
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تلك،إخناتونحكممنالفترةتلكإلىوينسب

-آتونالرباسمأمامالا-لهةأسماءلمحوالامهاالتىالحملة

بذلكقاموقد،مصرآثارعلىمن-آمونالإلهوخاصة

بأسلوبالهيروغليفيةالنصوعربكشطقامحيث،عنوة

ذلكحدثوربما،والمقابرالمعابدجدرانعلىمن،عنيف

مليكهم،أوامراتبعواوالذينالجهلةالمتعصبينبعضريدعلى

بأنتقر،اَمونعنختوتالملكعهدمنمؤرخةلوحةوهناك

وأنكرتالمعابدفيهأهملت،خربًاوطنًاورثقدالملك

الا-لهة.

نوبىكاإناء

كيا-بخاص

الأسرةألباستر-

-عشرةالثامنة

.المصرىالمتحف

حقيقية،الحكمفىاشتراكفترةحدثتقدكانتوان

الملكحكمنهايةحتىالافلعلىمفتوحةظلتقدالمعابدفإن

الملكحكممن12العامبعدحدثفما،الثالثأمنحتب

نأيقينًانعلمونحن.والجدلالتأوبلبابيفتح،إخناتون

العقيدةبصفتها،آمونعقيدةمحلحلتقدآتونعقيدة

الاكهةبعضعبادةفىاستمرتالناسولكن،بالبلادالرسمية

منفإنه،التفاصيلكانتوإلَا،العمارنةداخلحتىالتقليدية

الثورةقاداقدوالدهمعأموحدهإخناتونكانسواءشكدون

عصرهشهدحيث،أبدًامثلهامصرتشهدلموالتى،الدينية

والفن.والدينالسياسةمجالاتفىخطيرةتحولات

تحديدًاوالمكوثالبلادبقيةبهجرإخناتونيقمولم

بنقشأيضًاأمر،المدينةتلكأنشأفعندما.آتونبآخت

بحدودالمحيطةالمنحدراتعنداللوحاتمنمجموعة

وسوف،المدينةخارجسيموتأنهذلكمنويتضح،المدينة

بالمنحدراتلهأعدتالتىالمقبرةفىويدفنجسدهيحضر

العديدأقامقد،الرابعأمنحتبأنعلىدليلوهناك،الشرقية

ومن،وهليوبوليسبمنفلآتونمعابدهناكأنكما،بالنوبةالمنشاَتمن

.أخرىأماكنفىتكونأنالمحتمل

فإن،العمارنةإلىطيبةمنلمصرالدينيةالعاصمةنقلمنالرغموعلى

وزرائه-أحدمقبرةوكانت،أساسىإدارىكمركزدورهافىاستمرتمنف
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خدموقد،سقارةفىعليهاعثرقد،عبريايدعىوالذى-أجنبىأصلذايكونأنالمحتملمنوهو

الأعلىالكاهنلقبعلىحصلكما،الثالثأمنحتبالملكإمرةتحتالأمربادئفىالرجلذلك

1002عامفىاكتشفتوالتى،نيتمرىويدعى،آخرأعلىكاهنمقبرةعلىعثركما،لآتون

رعموزايدعى،الثالثأمنحتبالملكعهدبدايةمناَخروزيروهناك،الهولنديةالبعثةيدعلى

بطيبة.مقبرتهأعدوالذى

نسبيًا،قليلاًيعدالعمارنةجبانةفىلمقابرهمخططواالذينالموظفينكبارعددفإنالأمرحقيةوفى

،آتونآختلمدينةالسكانىالتعدادإلىالنظرخلالومن.الجبليةبالمنحدراتالمنقوشةالمقابربعددمقارنة

نأفضلواقدالأهالىمنالعديدإنحيث،بهاكبيرةجبانةلاتوجدإنهنرىحيث،مانوعًامحيرأنهنرى

بعد.عليهايعثرلمالرئيسيةالجبانةفإنببساطةأو،رأسهممسقطفىيدفنوا

فىالمصادفةبمحضرعليهعثروقد،لمصرالتابعةالأجنبيةالقطاعاتيوضحمهمأرشيفوهناك

وتلك،كسمادلتستخدمهالقديماللبنالطوبتجمعوهى،ريفيةامرأةعليهعثرتعندما،م1887عام

الاكادية،وهى،ذاكآنالمشتركةباللغةجداولصورةفىطينيةألواحعلىمكتوبةكانتالنصوص

توتإلىأيضًاالمحتمل)ومن،ونفرتيتىوتىواخناتون،الثالثأمنحتبإلىموجهةمراسلاتوتتضمن

إلىتشيرالرسائلتلكوكانت،بالأعلىالمذكورينإلىيشيرمنهاالعديدإنحيث،(واَىاَمونعنخ

مركزةكانتلإخناتونالموجهةالرسائلأنكما،كالرمالغزيرًاالذهبكانحيث،الرفاهيةمنعالم

الحكامأحدقبلمنالرسائلمنسلسلةوهناك.الخارجيةالسياسةمجالىفىتأثيرهفقدالذىالنظامحول

منتعاونأىيوجدلمأنهالواضحمنيبدوولكن،البدوهجماتضدمصرمساعدةيطلبالتابعين

،إخناتونحكمخلالبدأقد،الأدنىالشرقمنالقادمالتأثيرمنالكبيرالقدروكان،العمارنةبلاطقبل

ميتانى-دولة-الحالىوالحليفالقديمةمصرعدوإنحيث،الإمبراطوريةلأوضاعلإهمالهنتيجةربما

وفلسطين.سوريامنطقةفىالسلطةأصحابأصبحواوالذين،الحيثيينجيرانهاقبلمنمهددةكانت

سمنخيدعىغامضملكخلفهقدربما،حكمهمنأ7ادالعامفىإخناتونماتوقد

ص!ط+-5ويدعىالأمريكيينأحدكانأم709عاموفى.الآثارمنقليلةمجموعةإليهتنسبوالذى،كارع

dore Davis-محيرةمقبرةعنكشفتوالتى،الملوكوادىحفائرعنمسئولآَ-ثانيةبهسنلتقىوالذى

حدإلىبداخلهاالذىالجنائزىالأثاثدمركما،المقبرةتلكسرقةتمتحيث،55المقبرةباسمعرفت

نفسه،واخناتونتىالملكةمنكلأسماءمنها،الأشياءمنمجموعةعلىتحتوىلاتزالولكنها،كبير

.آمونعنخوتوتكياوالملكةالثالثوأمنحتب

نقلتثم،بالعمارنةولدهامقبرةفىدفنتقدتىالملكةأن،المقبرةتلكدرسواممنالعلماءوشتقد

قدأنهاوببدو.الجنائزىأثاثهامنوبعضًا،الكانوبيةالأوانىيضمجميلخشبىصندوقبصحبةهنا
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تىللملكةرأس

ستياتيت-حجر

أخضر-الأسرة

-عشرةالثامنة

.المصرىالمتحف

!9

9)أ

باسمتعرفمومياءتوجدحيث،الثانىأمنحتبمقبرةإلىأخرىمرةنقلت

خشبىتابوتوبداخل،تىالملكةتخصأنهايعتقدوالتى،العجوزالسيدة

أصبحثم،كياالمحبوبةإخناتونالملكلزوجةخصيصًاصنعبالذهبمطلى

وعشرينخمسةمايقاربإلىعمرهيصلشابرجلمومياءترقد،للملك

كما،محىقدالتابوتذلكوجهوكان،عامًا

وكأنهايظهرمما،عليهمنالأسماءكشطتا،!لأ!،3سي

أناصاى!مططويلةفولمعممدسمنئلومنآ7لأعلأ"لمكن!نمؤيم!جمم*ا!"!سّ داحله،الرالدالسحصدلكلهويهلدمير3!ر

هوكانواذا،ضدهمؤامراتبحدوثتكهناتا"!ء!ث!3/!همأ!!بز!أ!!لم

خلئفة!أصحوالذى؟آىعواانعخولمعلى)7ا!لأع!
الرجلدلكاو؟لمرليىلملطا

لوت"(ّ

فمن.نفرتيتىوقريبالعرشعلىاَمونعنخلا/؟?ور!/

لم،كلاهماأوآىأونفرتيتىتكونأنالمحتمل/!،ص،!"لأ!!ص!

معوتاَمراالملكهو،كارعسمنخيكونأنيفضلا؟،!لا7،7

لثورةرهيبكرهعلىكانواوالذينآمون"سْ؟!3س

المطيعالطفلووضع،الرجلذلكلقتلبهه!هلعمارنة!3!"!د!3

منه.بدلأالعرشعلىآمونعنختوت!!بر3ء

فىالمدفونالجسدأنالمرجحمنأصبحوالاَن

معحكمقدكانإذاوالذى،نفسهلإخناتونهو55المقبرة

أوالعشرينياتأواخرفىكانفربما،السنينمنلعددوالده

مقبرتهتكتملولم،ماتعندماعمرهمنالثلالينياتأوائل

الجرانيتمنتابوتبقاياولكن،أبدًاالصخرفىالمنحوتة2

،(الشمسيةبالعقيدةمرتبطةمادة)وهى،الأحمر

الأربعالجهاتبجميعلنفرتيتىصورًايضم

الملك،بقايالتحتضنذراعيهاتمدوهى

تابوتبجوارالتابوتداخلفىوالموجود

قدالملكيينالجسدينمنكلوكان.أمه

تميلالترشيحاتأكثرفإنلذلك،فقدا
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،؟ء؟!

لأ

سّءبم

المنيا.-العمارنة-بالعمارنةالشمالىالقصر

،لإخناتونالمومياءتلككانتإذاولكن.إخناتونالمهرطقالملكمومياءهى55المقبرةمومياءكونإلى

ولكن.نفسهانفرتيتىبأنهالملكهذاتحديدإلىالعلماءبعضيميل؟كارعسمنخمومياءتوجدأينإذن

العرشلقبفإنذلكمنالرغموعلى،الملكةدورفىآتونمريتصحبةفىذكريةهيئةفىالملكيظهر

أبناءأحدأمنفرتيتىهوالملككانوسواء.نفرتيتىوهىلإخناتونمشاركًاحكمالذىلذلكمطابقًاكان

بينمصروترك،العرشاعتلائهمنفقطعامينبعدتوفىقدإنهأوفإنها،(الثالثأمنحتب)أو،إخناتون

.آمونعنختوتيدعىصغيرملكأيدى
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!711س!بر-ير!ضؤكا!-،!؟لأ3

3ء*س،ئم

!*"!3؟ض-كابنكا!-7"*؟!3

133!لم!

-ء،سهـع?ء!إ،ح،ء،7

تمص!!3

ح!!!سع؟،عكالا!ع!!3

لح-كا

+كملممممك!/1ؤلمسلم*،-!*لأ*ل!؟،!؟لىى-/

لاءلإ،4!لأ،؟!

!لأM،لأ

كالمرو7كالا!

كأ!لمأكا؟ى93

لأط*لم*لاكاسء!،/ءّج?لاكا!لم

لمء؟!؟،ء+"3

كاص؟ؤ

77"كالا!ل!7+،ء+لا!!

!لم!؟+-،يم!/!

!1؟!!،

لأ*لم

(كا!!d!!ل

ء!ط*البئ1،لم!*

"!!

بر4لم،

--،لاد!9!

جع3"!،!لأكا،""(لم(،

!ءكأ-،!*

ء!/؟9!

ير،ء7

ء!

كا!كاء*!س!!-رخ،ءلأ!ص*

.!!.!لأأئمإئر

-ءسر،س"ع*يمي2!3

لم!9

كا

ا-!-قي

4ء؟هـلى3ص!

3ةاياررئ!7

3،/!لأ

ءاهـ"3أءالم

لا*

!؟لأع!لا

!رءلمحغملأ

(صكاكر!-

3؟بربر!ء
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منظرللملك

اَمونعنختوت

ماياومرضعته

مقبرتها-من

الثامنةلأسرةا

.سقارة-عشرة

،ومنإخناتونالملكحكممنعشرالحادىالعامفىآمونعنختوتولد

ىأ،"اَتونعنخ"توتاَنذاكاسمهوكان،العمارنةعالمفىتربىقدأنهالمرجح

والملكةالثالثأمنحتبالملكابنهويكونأنالمحتملومن،لآتونالحيةالصورة

كلبين،الحكمفىاشتراكفترةهناككانتإذا،منطقيًايكونأنيمكنوهذا،تى

وهومصرحكمتولىقدآمونعنختوتسيكون!الا،واخناتونالثالثأمنحتبمن

عنختوتأنالعلماءمنالعديديعتقدالحقيقةوفى.العمرمنعشرةالسابعةفى

ثابتة.غيرالرأىهذاصحةولكن،وكيالإخناتونابنًاكانآمون

مقبرةوكانت،ملكياتمربياترعايةتحت،بالعمارنةالملكىالقصرفىالشابالأميرنشأوقد

حيثمنالروعةفىغايةوهى،منفمنبالقرببسقارةاكتشفتقد-ماياتدعىوالتى-مربيته
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إلىبالإضافة،العمارنةقصورلبقاياوطبقًا.الطفلالملكبلاطفىكبيرةمكانةمايانالتوقد،النقوش

الأبنيةمنمجموعةبهاتحيط،مزخرفةبركةيضمكانالأميرقصرأنيتضح،بالملقطةالقصربقايا

إلىبالإضافة،(بالعلف)ومزود،الماشيةلذبحمعدمذبحذامفتوحفناءإلىبالإضافة،الشكلمستطيلة

قصرداخلوفى.البردىأغصانعلىالطيورمناظرمثل،طبيعيةبمناظرملونةجدرانذاتحديقة

تحيطالماءونباتات،بالأسماكمليئةبركةمنظرتمثلملونةأرضيةعلىعثر،بالعمارنةالرئيسىالاستقبال

وهذا،البردىونبات،الأعشابمنمجموعةبينحركةحالةفى،والبطالعجولمنمجموعةبها

يكونأنالواردمن،رمزيةأغراضًاطياتهبينيحملأنيمكنوالذى،الطبيعيةالزخارفمنالنوع

أيضًا.آتونعنختوتقصرفىموجودًا

،"اَتونباأنأس"عنخمنزواجهشواهدمن،آمونعنختوتمقبرةمحتوياتمنالعديدوتعد

آمونعنختوتانتقل،أمهوفاةبعدأنهالمحتملومن.الستونفرتيتىإخناتونبناتمنالرابعةالابنة

يدعلىتعلماقدأنهماكما،القصربحدائقمعًاولعبامعًاكبراقدالصبيانوكان،عروسهمعللعيش

أنالمرجحومن،الجديدةاَتونديانةحولىوالمعرفةالحكمةأصولعلموهماوالذين،وكتبةمعلمين

أنهكما.باَمونالخاصةالقديمةالعقائدإلىولايعودوا،آتونعبادةأبناؤهيكملأنفىرغبقدإخناتون

منابنتهالزواجرتبتقدالملكةفإن،واحدًاشخصًاكارعوسمنخنفرتيتىمنكلكانإذاأنهالواردمن

،وبغنون،يرقصونالناسكانحيث،البلادأرجاءكلعّمتقدالزواجمراسموكانت،الجديدالملك

إحلالعلىعملواقد،حتحورالربةخصوصًاالحمايةأربابأنويحتمل.وبتسامرون،وبحتفلون

عنختوتمنكلكانوربما.وعروسهالعريسبينالسعادة

سنفىوهماتزوجاقد،آتونباأنأسوعنخ،آتون

.صغيرة

ببعضهماأغرماقدأنهماأو،سياسيةلأسبابربما

ملأتوالتىالفنيةصورهمافىالتمعنخلالومن.البعضر

حيث،منطقىالأخيرالسببأننرى،الذهبىالملكمقبرة

زوجهاأمامواقفةالملكةفنرى،بينهماالحببقدرنشعرإننامقبرةمنحورسابههيئةعلىقلادة

.صيدهرحلاتفىتصاحبهكما،أزهارًالهتعطىوهى-الأسرةمطعم-ذهبآمونعنختوت

".المصرىالمتحف-عشرةالثامنة

وبالإضالة،الدينيهالديلاتبعضبالطبعالمناظرتلكو!مل

أدوارآتونباأنأسغنخلعبت،وملكةكزوجةدورهاإلى

المساعدةعلىتعملالتىالطقوسفى،المعبوداتمنالعديد

معًا.حبحالةفىكاناأيضًاأنهماأفضلولكننى.الكونفىالنظاموإقرار،الملكولادةإعادةفى

أنهافيحتمل،زوجهافىتفكرغرفتهافىتجلسوهى،الطفلةالعروسنتخيلأنالمشوقومن

ا!-5ج
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بقلبإليهولتحدث،بأخيهاتنعتهفكانت،حبخطاباتلهكتبتأو،لهجميلةزهرةبإرسالقامت

بحبها:معترفةصغيرةفتاةكتبت،الحديثةالدولةمنالغرامقصائدإحدىومن،مفتوح

"..يعتلينىالسقمويجعل..بصوتهقلبىأخى"يعذب

قلبها:علىالسيطرةلاتستطيعبأنهاتعترفوهىوأكملت

..حولىبماأشعرولايجعلنى..لكبحبىفكرتكلمابقوةقلبى"يرتعد

.."..ولاترتعد..فيهتفكرعندمامكانكياقلبىابق..عاليًامكانهمنيقفزفهو

قائلاً:الشوقدرجةنفسفىشابكتبهاأخرىقصيدةوهناك

الأطباءزارنىفعندما..يجتاحنىوالاعتلالأختىرأيتأنمنذأيام"سبعة

"..حالأفضلفىتجعلنىورؤبتها..معالجأىمنأفضلفأختى..لهمالاستجابةقلبىرفض

احتوتوقد،مصرحكمتولىعندما،عمرهمنالتاسعةأوالثامنةفىآتونعنختوتوكان

صغير،وصولجان،الصغيرةالرسميةالرموزبعضمثل،لهأعدتالتىالأدواتمنالعديدعلىمقبرته

منعددوكان.لطفلصممتالجنائزىالأ*لاثمنقطعإلىبالإضافة،والرماحالسهاممنومجموعة

.آتونعنختوتباسمتوجقدأنهعلىدالآَ،بهالخاصالمولداسمعلىاحتوىقدالأشياءتلك

كهنةتأثيرتحتأخرىمرةالصغيرالملكوقع،العرشتوليهقبلحتىأو،حكمهبدايةفىوربما

آمونالربيعيدجعلوه-طواعيةأمعنوةسواء-اَمونبكهنةالمدعومونمستشاروهوكان.بطيبةاَمون

إلىاَتونعنختوتمنالملكاسمتغيروقد.اَتونعقيدةواهماللمصرعالمىكرب،السابقةمكانتهإلى

منالملكىالبلاطانتقلنفسهالوقتوفى.آتونباأنأسعنخزوجتهأصبحتكما،اَمونعنختوت

ومنف.طيبةالتقليديتينالعاصمتينفىمقرهماوزوجتهالملكواتخذ،العمارنة

عندالدولةانهيارمدىعنتحكىوهى،الترميممرسومباسمتعرفالملكعهدمنلوحةوهناك

لملذلكونتيجة،تركتومعابدهم،أهملتقدالأربابطقوسأنتروىفهى،إخناتونالملكوفاة

،المهجورةالمعابدترميمعاتقهعلىأخذقدآمونعنختوتأنويبدو.الناسمنصلواتأىيسمعيعد

كما،كبرىمكانةبمنفوبتاحبطيبةرعاَمونمنكلفنال،الحقيقىنصابهافىأخرىمرةالأمورووضع

ممتلئة.وخزائنحديثةومعابدجديدةتماثيلالأرباببقيةنال

علىتدلوالتى،المختلفةالدينيةالمناسباتمنالعديدفىاشتركقدآمونعنختوتأنونعلم

الائصر،معبدجدرانعلىمفصلاًالمسجلوهو،والافصرالكرنكفىالأوبتعيدومنها،الملكألوهية
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خبرىالمحهبأجنحةقلادة

-آمونعنختوتمقبرةمن

الثامنةالأسرة-مطعمذهب

.المصرىالمتحف-عشرة

قصرًاوزوجتهآمونعنختوتالملكمنكلأقام،الكبرىوبالمعابد.مينبالربالخاصالحصادوعيد

الملكى.للاستخدامحماماتمنهاخاصةوحجرات،للعرشوحجرة،للاستقبالبهوذاصغيرًااحتفاليًا

حينفى،الكبرىالدينيةالاحتفالاتلإقامةطيبةفىقصرهباستخدامالذهبىالملكقاموربما

وقيادةالخيلركوبتعلموقد.الصيدرحلاتأجلمنالبلادبطولىالاستراحاتمنالعديدانتشرت

تدريباتهبدأالعاشرعامهمعساعدهاشتدوعندما،مقبرتهفىمعهدفنتوالتى،الحربيةالعربات

والتى،الملكيةالاستراحةعنالكشفتم،م0291عاموفى.الشمالفىمنفصحراءفىالعسكرية

بعضوهناك.خفرعبالملكالخاصالوادىمعبدجنوبى،بالجيزةآمونعنختوتالملكعهدفىبنيت

كانتأنهاويبدو،بمنفتدربقدأ8الأسرةملوكبقيةمثل،اَمونعنختوتأنرأواقدالعلماء

تقدير.أقلعلىالرعامسةعهدحتى،آمونعنختوصقالملكعهدمنذمستخدمة

الاحتفالاتإباندورًاتلعبكانتالاستراحةفإن،للصيدكبيتاستخدامهامنالرغموعلى

قاموللأسف.آختإمحورالشمسربصورةفىعبدوالذى،الهولأبومنبالقربالدينية

أنناوبما.لذلكتسجيلأىدونبنقلها،للاستراحةالأولىالمستوياتعقكشفواالذينالمكتشفون

ومثل.وزوجتهآمونعنختوتللملكالأساسىالمقرتخيلسوىلا.مملكفإننا،ماديةأدلةأىلانملك

أنهكما،زاهيةبألوانومزينًااللبنالطوبمنمبنيًاالقصريكونأنيمكن،العمارنةوقصرالملقطةقصر

أكبروكانت،صغيرةأجنحةبهاتحيطأعمدةذاتوأبهاء،الكبيرةالحجراتمنكبيرعددمنيتكون

كانتوربما،العرشحجرةإلىالمؤديةالحجراتمنعددعلىوتحتوى،للملكمخصصةالأجنحة

وحماماتالحدائقمنمجموعةوجودويحتمل،الطبيعيةوالمناظرالطيورمنبديعةبمناظرمزينة

الملكية.والأذنالعينوتبهجترضىكانتوالتىالسباحة
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الحديثة-الدولةملوكبقيةمثل-آمونعنختوتللملكوكان

والذى،السماءبربيربطهوالذىالحورىاسمهفله،أسماءخمسة

اسمىمنوالمقتبسانالآخرانأسماهأما،صقرهيئةعلىشكّل

الحاميةالربةخلالمن،الحمايةمنحهعلىتعملانواللتين،السيدتين

العديدعليهطرأفقد"الذهبى"حورساسمهأما،والسفلىالعليالمصر

اسموهما،جيدًانعلمهمافنحنالباقيانأسماهأما،التغيراتمن

الونوحقااَمونعنخ"توتمولدهواسم،"رعخبرونب"وهوالعرش

وهذان،(الجنوبيةهليوبوليسحاكملاَمونالحيةالصورة)أىشما"

.الآثارمنالعديدعلىمكتوبينعليهماعثرقدالأخيرانالاسمان

طيبةيربطإنهحيث،الأهميةشديدمولدهباسمالمرتبطاللقبوكان

الشمس.لربالشماليةالعقيدةبمركز،(الجنوبية)هليوبوليس

قدالأدنىبالشرقالوضعكان،آمونعنختوتالملكعهدوأثناء

أشارتفقد،للإمبراطوريةالذهبيةالأياممروربعدقاسبشكلتغير

،آسيا()بغربى""جاحىإلىجيشأرسل"إذاأنهإلىالترميممراسيم

صعودوكان.".نصربأىلايعودفهناك..هناكالمصريةالحدودلضبط

مدارعلىعقدتالتىالسلاممعاهدةنقضإلىأدىقد.الحيثييننجم

سارتوقد،منهاضاعتقدالتابعةمصرأملاكبعضأنكما،جيلين

عهدأوائلفىأو،آمونعنختوتالملكعهدأواخرفىعسكريةحملة

باءتقدأنهاإلا،قادشالمحوريةالمدينةلاستعادةسورياإلىخليفته

الملك،حكممنالتاسعالعامحتىمتأزمًاالوضعظلوقد.بالفشل

قائدقيادةتحت،قادشلمهاجمةأخرىمصريةحملةخرجتحين

اثقابمنالعديدعلىحصلالذىالقائدذلك،محبحورالجيوش

بنىوقد،الوزراءمرتبةتعدىقدوربما،آمونعنختوتالملكعهدفى

الأشرافمنالعديدمقابرضمتوالتى،منفبجبانةرائعةمقبرةلنفسه

مرةالمصرىالجيشفشلوللأسف.آمونعنختوتالملكعهدمن

وقاموا،الأمورزمامعلىالحيثيونوسيطر،المدينةاستعادةفىأخرى

الخريطة.علىمندولتهمومحواهزيمةشروهزموهم،ميتانىبمهاجمة

الذهبىالملكوفاة

عن،.مق1327عاممنينايرفىآمونعنختوتالملكتوفى
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معهدفنتالتىوالأزهارالفواكهخلالمنالموسمالمصرياتعلماءويحدد.عشرةالثامنةيتجاوزلمعمر

والملكللحبيبالتوديعمنكنوع،زوجهاتابوتعلىزهورباقةنفسهاالملكةتركتفربما،مقبرتهفى

والعديدالعديدكتبوقد.لهمصاحبتهادونالاَخرالعالمإلىورحل،وحيدةتركهاالذى،والزوج

قوىدليلأىلايوجدكاندمان،اغتيالهإلىالاحتمالاتبعضمالتفقد،الشابالملكوفاةلغزحول

القديمة،العصورِإبانأعمارهمحداثةفىالأشخاصمنالعديديموتأنالواردمنفإنه،ذلكعلى

.صغيرَاحياتهإنهاءإلىأدىمما،الجيناتفىخللمنيعانىكانآمونعنختوتأنالمرجحومن

علىمرتينحاملاًكانتالملكةأننعلمونح!ن،أطفالأىوزوجتهآمونعنختوتينجبولم

كانبينما،الحملمنالسابعالشهرفىوماتت،فتاةكانتأحدهما،أجهضقدجنينهاولكن،الأفل

وحُنِّطا،والدهمابمقبرةالجنينانهذاندفنوقد.مولدهعندتوفىقدنوعهلانعرفوالذىالآخرالجنين

لهمايكونأنعلىصغيرينمازالاكاناوالملكةالملكأنويحتمل.صغيرةتوابيتداخلووضعاجيدًا

نأنعلمونحن.صعبًاأمرًامنهماذريةإنجابجعلمما،الوراثيةالناحيةمنقريبينكاناأنهماأو،أبناء

بالرغمأنهنعتقدونحن،الولادةأثناءتوفيتاقدآمونسنعنخأخواتمنإثنتينيكنلمإنواحدةهناك

وعاشت.أنقذتقدنفسهافإنها،الملكةأطفالموتمن

الملكوفاةبعدالفوضىمنموجةفىسقطتقدالبلادوكانت

لحظةوعند.وريثدونالبلادتركوالذى،آمونعنختوت!3

س!ت"ش*

ضدمعركةفىدخلتقدمصركانتوفاته!-.و
حورالقائدكانحيث،الحيثيين(ص-!!!ص

نيموم!صولةللىللعرى-كا!س33!ًسا؟!"!!ا

ناحيةقواتهيقود--3

هناكوكان.الشمال؟حم!رول!ء3!لأ-!!-لاصء3،

كبارمناَخررجل-ثبمين؟3+!،

آىوهو،الدولةرجال!!

رحلةعلىأشرفقد،!*!مملاول!؟ا

الآخر.العالمإلىالملك

لقبآىنالىوقد

وحامل،المركباتقائدهيئةعلىصندوق

نا.و"عنختوتالملكخرطوش
حيتهعمدالملكمروحهعشرةالثامنة-الأسرةآمون

دورلعبذلكإلىوبالإضافة.اليمنى.المصرىالمتحف-
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اسمهمنكلأساسعلىأنهالمحتملومن،الإلهأب

فى،كليهماأونفرتيتىأوتىعائلةفىعضوًاكان،وألقابه

توليهوبعد.البعضببعضهماالعائلتينارتباطحالة

تثبيتآىاستطاع،الملكدفنعلىالإشرافمسئولية

كانالمصريةللعقائدوطبقًا.الأرضينعرشعلىوضعه

ذلك،خلالومن،أوزيرأبيهدفنعنالمسئولهوحورس

وراثى،أميركلفكان،مصرعرشتولىفىأحقيتهتتأكد

وبالتالى،أبيهدفنمسئوليةتولىعليهللعرشوريثوأى

!لملكاد:آلملوع!بئآتونو!ليسعنحامقرلإلهآلإلهةانفتيستوتالملكدفنومع.التالىرسكحونفسهيقدمفإنه

الأدصر..التالىالملكنفسهاعتبرآىفإن،آمونعنخ

الفرصةيملكلمفإنه،الملوكوادىفىضخمةمقبرةلعملخططقد،آمونعنختوتكانوإذا

نالالأشرافلأحدصممتربما،الصخرفىمحفورةصغيرةمقبرةفىدفنهتمذلكمنوبدلأ،لإتمامها

مصممةكانتأنهايبدووالتىالمقبرةوتلك.ملكلمكانةمصممةتكنلمولكن،بالوادىالدفنامتياز

.المومياءبإعدادالخاصةالمدةوهى،يومًاسبعينفىوزخرفت،منهاالعملانتهىقد،نفسهلاَى

توتالملكخزائنأمين،"مايا"يدعىالأشخاصأحداختصاصمنالمقبرةعلىالإشرافوكان

مين،نختيدعىبالجيشوضابطوماياآىمنلكلوكان.الجبانةتشييدعلىوالمشرف،آمونعنخ

سيأخذهاالتىالقرابينواعداد،وزخرفتهاالمقبرةوبناء،الجنازةمراسمفىدورالملكموظفىكباروبقية

الحدادواعلان،الملكوفاةخبررسميًايعلنوهواَىنتخيلأنلناويمكن.الآخرالعالمإلىمعهالملك

الملكعلىاهتمامهموانصب،أعمالهمأداءعنوالموظفينالوزراءمنكلتوقفحيث،بالبلاد

إلىآمونعنختوتجسدبنقلالكهنةوقام،يومًاسبعينتبلغوالدفنالوفاةمابينالمدةوكانت.المتوفى

-per""المسماةالتحنيطخيمة nefer"،يتمالبدايةففى،التحنيطعملياتفيهتقامحيث،الجميلالبيتأى

والمعدةوالكبدالرئتينمنكلإخراجيتمحيث،الأيسربالجانبشقخلالمنالداخليةالأعضاءنقل

صندوقداخلبدورهاتوضع،ذهبيةكانوبيةأوانِأربعةفىووضعهاولفهاوتجفيفها،للخارجوالأمعاء

أنهيعتقدكانوالذىالقلبأما،للملكبديعةرؤوسَأربعةوتعلوه،أجزاءأربعةإلىمقسماثبسترمن

استخراجهيتم،خفيفًاوأصبحضعفوالذىالمخأنحينفى،مكانهفىيظلفكان،الذكاءمصدر

الأنف.بتجويففتحةخلالمن

جميعمنتخليصهافمع،المقبرةإلىللاثتقالجاهزةالمومياءتصبححتىالتحنيطعمليةوتستمر

الملكية،الكوبرابحياتمزينرأسغطاءبواسطةالرأستغطيةوتتم،اللفعمليةتبدأالرطوبةحالات

التىالأساورمنمجموعةإلىبالإضافة،صدرهحولالحاميةوالصدرياتالقلاداتبعضرتوضعكما

لم6
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التىبأصابعهالثقيلةالخواتممنومجموعة،وأذرعهمعاصمهحولتلف

الحديديةالخناجرمنمجموعةإلىبالإضافة،للأصابعذهبيةبأغطيةغطيت

عنآمونعنختوتمومياءتزيينتم،العمليةتلكوبنهاية.بخصرهتوضع

ذهبية.أغلبهاوالمجوهرات،الحاميةالتمائممنقطعةا43منمايقربطريق

الإلهصورةإلىتحولالذى-الجثماننقلتم،يومًاالسبعيننهايةومع

يكنلمأنهوبما.المقبرةإلى-الأخيرةرحلتهخلالللأبدسيبقىوالذىأوزير

قدوآى،الأعلىالجنائزىالكاهنمنكلاًفإن،أبناءأىآمونعنخلتوت

وبهدف.المقبرةأمام،"الفم"فتحبطقسيدعىخاصطقسبعملقاما

قادرةيجعلهامما،الملكمومياءنشاطوتجديدإحياءعمليةإلىالطقسذلك

الزيسمنكلدوربلعبسيدتانتقومالطقوسوخلال.القرابينتقبلعلىالحياةعلامةهيئةعدىمرآة

العديدوفى.المتوفىمدويهماعلىلالند!أوزيروزوجةأخت،ونفتيسعنختءمقبرةمن-إدعنخ
..-عشرةالثامنةلأسرةا-امون

نداباتهناككانتوإن،الملكىالقصرمنالمرأتانهاتانتكونالحالاتمن.المصرىالمتحف

أجر.مقابلالإلهتيندوروتلعبن،محترفات

منكللمستمالذىالوقتفى،الرمالمنكومةعلىمنتصببشكلوضعهاتمفقدالمومياءأما

،(الروحمنجزء)وهى،للباوالسماحالمنظرذلكعلىالحفاظبغرض،بأدواتوالأنفوالفمالعيون

والبخوروالشرابالاكلتقديمخلالمن،المركبةوالقرابينالطقوستضمنكما،للجسدبالعودة

للأبد.تعيشوجعلهابالملكالخاصة،الكاتقويةفى،الأشياءمنوالعديد

التىأغراضهجميعومعه،الدفنحجرةإلىالبئرعبرالجسدإنزاليتمفإنه،الفمفتحطقسوبعد

المقبرةفىالموجودةالأغراضمنالعديدفإن،آمونعنختوتحالةوفى.الجنائزىالموكبخلاللازمته

وختمت،المقبرةإغلاقتمذلكوبعد.هولاستخدامهذهبتثم،أخرىملكيةلدفناتأعدتقد

للأبد.انتهاكدونسلامتهاعلىللحفاظمحاولةفى،الجبانةحراسبأختام
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بالقصر،وحيدةتجلسآمونعنختوتزوجة،الشابةالملكةنتخيلأنلنايمكن

فقد.هرمًارجلاًوقتهاكانوالذى،آىمنالزواجعلىتجبرأنيمكنأنهافىتفكر

العمارنة،فىحبهماأيامتتذكروهى،ومليكهاحبيبهافراقعلىمرارًاتبكىكانت

معًا.يلعبانكاناعندما

عندما،للحظةتذكرتعندما،لنفسهااَمونباأنأسعنخابتسمتوربما

بعضوفى،مصروخادمةالملكةولكنها،الأولىللمرةتقبيلهاآمونعنختوتحاول

إحدىمساعدةخلالمنأدركت،المأساةلمداواةومحاولة،الحدادمنالفترةتلكخلالىالأوقات

أخلصمنواحدًاالشابةالملكةاختارتلذلك.أولأمصرفىتفكرأنيجبأنها،المقرباتصديقاتها

علىشخصينمنلتحذيره،""سابيليولوماسالحيثيينلملكخطابًايرسلأنمنهوطلبتجنودها

والتىالحيثيةالوثائقضمنالخطابذلكمننسخعلىعثرقد،محبحوروالقائدآىهما،الأخص

..أبناءلىولايوجدزوجىمات"لقد:منهاأجزاءقراءةويمكن.بأناطولياعاصمتهمفىاكتشفت

أرغبلأفأنا..زوجىليصبحأبنائكأحدلىتعطىأنفيمكن..الأبناءمنالعديدلكإنيقولونوهم

للسلامفرصةالملكةمنحتوهنا..".زوجىجعلهمنأشمئزفأنا..لىزوجًاخدامىأحداتخاذفى

.واحدةبلدًاتصبحاأنيمكنالإمبراطوريتينكلاإنبقولها،ومصرالحيثيينبين

كانفقد،قبلمنيحدثلمذلكمثلشيئًاأنمدركًا،بصدمة""سابيليولوماسأصيبوقد

منمصريةملكةتتزوجأنقبلمنيحدثلمولكن،أجنبياتأميراتمنيتزوجونالفراعنةملوك

برسالةالمبعوثوعاد.الغريبالطلبذلكمثلمنللتأكدلهمبعوثبإرسالقاملذلك،أجنبىأمير

علىملكًازوجىيكونسوف..وحدكلكأرسلتفقد..أخرىبلدلأىأكتب"لم:فحواهاثانية

الأميرأنإلا.الجنوبنحوطويلةرحلةفىأبنائهأحدالملكأرسل،للأمرتأكيدوفى.".مصر

ما.مرضأواغتيالحادثضحيةكانوربما،الطريقفىماتفقد،قطمصرإلىيصللم

العلمىالرأىكانوان.إخناتونوفاةبعدنفرتيتىمنكتبتقد،الخطاباتتلكأنالمعتقدمنوكان

يمكنوثائقأىلانملكونحن.المستغيثةالرسائلتلككاتبةهىبأنها،آمونباأنأسنحوعنخحاليًايميل

آىأخبرفربما،الحيثيينلملكالرسائللتلك،آمونباأنأسعنخإرسالبعدبالضبطحدثماذاتخبرناأن

فمن،العرشعلىمؤامرةفىمتورطامنهماكلكانوربما،الشابةالملكةفعلتهبمامحبحورالجيشقائد

حينللبلادالعارجلبالممكنمنلأنه،الحيثىالأميرلوقفمعًاتكاتفاقدالرجلانيكونأنالمحتمل

أنالممكنمنفإنهلذلك،الأمورسيريعكسأنيمكنالأمرهذامثل،أجنبىأميرمنمصريةملكةتتزوج

قد،آمونباأنأسعنختكونأنيحتملكما،الحيثىالأميرقتلقد،محبحورخليفتهأوآىيكون

اسمهايذكرلمحيث،مصيرهاعلىدليلأىلانملكنحنالحقيقةوفى.الهرمآىمنالزواجعلىأجبرت

تى.الرئيسيةزوجتهاسمفقطبهانرىحيثالملوكوادىفىتقعوالتى،آىمقبرةفى
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منكلقبلمناختيارهتمفقدمحبحوريدعى،الملكىالدمذوىمنليسالرجالأحدالعرش

عنختوتصعودقبلمنفحتى،بالفعلبدأتقدالقديمةالتقاليدعودةوكانت.مصرليحكمحورس

الموكلمنوكان.بالفعلتمقدالتقليديةالعقائدإحياءإعادةفىالكبيرالتقدمكان،العرشإلىآمون

محىكمابالكرنكآتونمعابدبتحطيمقامحيث،القديمةلتقاليدهاالبلادعودةيكملأنمحبلحور

صفحاتمنالمباشرينوخلفائهإخناتونوجودعلىدليلأىمحوالطرقبشتىحاولىوقد،إخناتونآثار

حتى،الفنفىباقيًاصداهاظلحيث،العمارنةاَثارجميعمنالبلادتخليصيستطعلملكنه،التاريخ

.الكتاباتفىحتىأوالديانةمظاهرمنالعديدخلال،الحديثةالدولةأواخر

،بعدهمنوذريتهالمهرطقالملكذلكذكرىلمحومحبحورمحاولاتمنالرغموعلى

نُسى،قدالذىالطفلالملكذلك،السادسرمسيسالملكفترةخلالىالائلوعلى،المصرىالتاريخمن

،مباشرةقمتهافوقأكواخهمبنواقدمقبرتهحفرواالذينالعمالأنكما،مختفيًامقبرتهمدخلوأصبح

آمونعنختوتاسممحوومع.المقبلةالثالثةالالفيةطيلةسليمةوبقائهاالألظارمنحمايتهاإلىأدىمما

الزمن.عبريدوىسوفالذهبىالملكاسمأنتأكيدفى،محبحورنجح،الفراعنةحولياتمن
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يقعحيث،العالمفىخياليةالأماكنأكثرمنواحدًاالملوكوادىيعد

كلمةهىوادىوكلمة.الحاليةالأدصرمدينةحيث،النيلمنالغربىالبرفى

تقطعالتىالقاحلةالوديانمنمجموعةالأمرحقيقةفىإنهحيث،رمزية

بالنهر.المحيطةالسفلىبالصحراءتمرالتىالمنحدرات

الملكهو،الملوكوادىفىدفنقدأنهمنيقينعلىنحنملكأولوكان

سهلمنبالقربالسفلىبالصحراءالجنائزىمعبدهيقعوالذى،الأولتحتمس

هجماتمحاولاتمنتسلملمأنهاإلا،الأنظارعنوبعيدةالمعبدعنمنفصلةالمقبرةوكانت،الفيضان

تلكنقشقدإنينىالملكىالمهندسكان،الفراعنةمقابرحمايةمنليتمكناعتقادهوفى،المقابرلصوعر

"..سمعأحدولارأىأحدلاحيث...جلالتهمقبرةبنيت"لقد:قائلاًمقبرتهجدرانعلىالكلمات

الملكيةالمجموعاتتحاكىتصميماتهكانتحيث،القدماءتصميماتعلىإنينىاستمر،مختلفةوبطرق

بداخل)بعيدة،واحدةمنطقةفىالموجودةالمقابرحيث،بأبيدوسالأولىبالأسرةالخاصةالجنائزية

كما.(الفيضانسيلمصبمن)بالقرب،أخرىمنطقةفىالجنائزيةالمعابدوجودحينفى،الصحراء(

الدولتينملوكداخلهفىيدفنكانالذىالهرمذلك،مليكةبمجموعةالمقدسللهرمإشارةبعملإنينىقام

قدإنهحيث،الإنسانصنعمنليسولكن،هرمأسفلالاَخرهوالملوكوادىوبقع.والوسطىالقديمة

الدولتينأهرامإنينىتعلموقد.القرنةباسمالمنطقةفىوالمعروف،الهرمىالشكلذىالتلخلالمنتكوَّن

طيبةبجبالالملكيةالمقابرتأمينخلالومن.الفترةتلكخلالسرقتقدوالتى،والوسطىالقديمة

للأبد.محتوياتهاحمايةفىيأملكان،ضخمصناعىتلفىمكانهاتحديدمنأكثر،الصخرية

المقابرتلكمعظموكان.الملوكبوادىمخبأةقبرة62منمايقربكان،عديدةقرونامتدادوعلى

أما،المالكالبيتأعضاءوبعض،المميزينالبلاطرجالبعضيخصبعضهاكاندمان،الفراعنةيخص

للدفنالوادىاستخداماستمروقد.الملكاتوادىباسمحاليًايعرف،قريبوادفىدفّنَّفقدالملكات

المعابد.بأفنيةالدفنعمليةواستمرتإهمالهتَمحيث،21الأسرةحتى

هوالعاشررمسيسكانحينفى،بالوادىدفنالذى،السابعالملكهوآمونعنختوتوكان

الأخير.

للسرقة،محتوياتهاتعرضتقدالمقابرمعظمأنكما،مهجورًاالوادىأصبح،الوقتمرورومع

احترافهىالمقابرسرقةعملياتوكانت.المقابرمنالعديدسلامةخرقواقدالمقابرلصوصوكان

الدولةأهرامسرقتكما،الوسطىالدولةخلالالعظمىالقديمةالدولةأهرامسرقتحيث،قديم

.عام0005منلاكثرترجعالمصريةالكنوزسرقةعمليةوكانت،الحديثةالدولةبداياتمعالوسطى

اللصوصقامالمثالسبيلفعلى،سريعًابدأتقدالملوكبوادىالمقابرحرمةانتهاكعمليةوكانت
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قواتاستطاعتالحظولحسن.مرةلأولأكلقتأنبعدوذلك،مرتينآمونعنختوتمقبرةباقتحام

حقيقةوفى.مكانهمننقلقدالمحتوياتمنالعديدكانوإن،المرتينفىالمقبرةحمايةالجبانةأمن

وكان.القديمةالعصورفىسرقتقد،الحجراتإحدىكنوزمن06%نحوأناستنتاجتملقد،الأمر

بغرض،المقبرةمحتوياتبقايابعضبإلقاءموظفيهبعضقامحيث،المقبرةإغلاقإعادةعنمسئولأآى

اللصوصأحدثهاالتىالفتحةإغلاقطريقعنالمقبرةإغلاقبإعادةوقاموا،النظامعلىالحفاظ

.الإغلاقختمعليهاووضعوا،بالجبس

مقابرعلىمهاراتهماللصوعرركزفقد،الرعامسةفترةخلالالمقابرسرقةعملياتزادتوقد

دعمواقدالفترةتلكلصوصوكان.الملوكمقابرإلىنشاطهموسعواثم،الدولةرجالوكبارالأشراف

.رشوةتلقواالذينالأمنضباطومنهم،بطيبةالغربىالبرأهالىمن

منمجموعةحولشيقةبلمحاتتمدنا،(.مق9601-5912)الرعامسةعصرمنبرديةوهناك

وبين،"باسر"يدعىرجلبينشرسةمنافسةتمثلالبرديةفىالملونةالصورةكانتفقد،الآثارلصوص

حاكم،باسركانللنصوطبقًا.الملكيةالمقابرحمايةعنمسئولأَكانالذى""باورعالغربىالبرحاكم

دروقد،المقابرسرقاتفىالغربىالبرحاكمبتورطيعلمه،مصرلوزيرتقويرًاكتبقد،الشرقىالبر

الغربى،البرلحاكمتحيزقدتقريرهاولكن،الأمرذلكلفحصلجنةوتشكيلتحقيقعمليةببدءالوزير

إلىوبالإضافة.جيدةحالةفىووجدوهاالملكيةالمنطقةفىالمقابرمنتسعًافحصواقدبأنهمأقرواحيث

منالقطعبعضرولكن،سليموضعفىبفحصهاقامواالتىالملكاتمقابرمناثنتينأنذكروافقدذلك

باورعكانوبالطبع.كاذبالشرقىالبرحاكمباسرأناللجنةذكرتوقد،تبعثرتقدالأشرافمقابر

الشرقىالبرنحويعبروهو،رجالهيجمعوهونتخيلهأنلناويمكن،لهاللجنةلانحيازالسعادةغايةفى

أماموتقاتلواتشاجرواقدأنهمالممكنمن،الشوارعفىيحتفلونوهم،باسروجهفىويصرخيضحك

باسر.منزل

،أخرىمرةالتحقيقفتحوتمآخرتقريرًاوكتب،للوزيرمجددًاباسرذهب،التالىاليوموفى

الأدلةوكانت،بالحقيقةأقرواقدالغربىالبرحاكملصالحعملواالذينوالأهالىاللصوصكانوحينها

وحتى،سرقتالتىالمقابروأعدادأسماءل!ضمن،البردياتمنمجموعةفىحفظهاتمجمعتالتى

زميلىيدعلىترجمتهتمتوالتىالبرديةمنالقضائىالحكمقراءةالمشوقومن.فقدتالتىالقطععدد

Andrea Mac Dowell،نقرأحيث:

العظاموالقضاة"باسر"لطيبةالشرقىالبرحاكم..الفرعونرسول..الخدمكبيرا..الوزير

قدآخرورجلاًسافإمسبكالملكمقبرةبسرقةمذنبينرجالثلالةاَمونكهنةكبيرإلىقدمواقدبكنبت

وحبسهمالهاربيناللصوصعلىبالقبضالكهنةلكبيرتعليماتأعطواوقد.الأشرافمقابرسرق
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عقابهم.الفرعونيقررحتىآمونبمعبد

نأيفكرلمنتحذيرًاظلقد"خم"الوزيرعهدإباناللصوصهؤلاءمصيركان،التاليةالأعواموفى

لذلك.ثمنًاحياتهيدفعأنيمكنبأنه،المقابرسرقةدربعلىيسير

منوأصبح.الملوكلمقابرمأوىالملوكوادىيعدلم،نهايتهامن02الأسرةاقتربتأنوبعد

،جرأةأكثراللصوصفيهأصبحالذىالوقتفى،مهجورةمنطقةفىالعملالأمنرجالعلىالصعب

.21الأسرةوملوكالكهنةكبارمنحدثقدالملكيةالمقابرلهتعرضتاقتحامآخروكان

لفهاوأعادوا،قيمةبقاياأيةمنوجردوهاأسلافهمأجسادجمعواقدالرجالهؤلاءأننعلمونحن

المحتملومن.الحالىوقتنافىعليهانعثرالتىوهى،بخباياوآووهاأسماءهاتحملبطاقاتووضعوا

حركتهمالتىهىالقدامىملوكهممعالمدفونةالكنوزكانتربماأو،الولاءبدافعبذلكقامواقدأنهم

أنالواجبمنفإنه،السببكانوإلا.الخاصةمقابرهموتجهيز،ممتلكاتهملإدارةأستخدموهاوالتى

الملكية.المومياواتمنالعديدنفقدأنيمكنكانمجهوداتهمدونمنلأنه21الأسرةملوكنشكر

السرقةجرائممنالعديدولكن،قديمةحوادثمجردالمقابرسرقاتتكنلمِ،الحظسوءومن

لصوصفإنلذلك،القديمةالكنوزلكلشرهةسوقًاالآثارتجارةوتعد،حاليَاتحدثلاتزالالرهيبة

بجدنعملالاَثارحماة،ونحن.الظلامجنحفىللوادىوسرقةنهببعملياتيقومونلازالواالمقابر

الروحانيةالقيمةعلىالحفاظعلىمانعملبقدر،الأثريةوالقطعالمقابروحماية،القافهممحاولين

منهببقاياالاحتفاظمنبدلأ،ماضينابفهمالاهتمامالناسيتعلموحتى.شرسةمعركةولكنها،للفراعنة

المعركة.تلكنكملأنعلينايجبفإنه،معهم
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الخشبية.والصناديقالأسرةبهاوبظهر،عنهاالكشفلحظةآمونعنختوثمقبرةمنالأماميةالحجرة

إليها،الوصوليصعبالتىالمناطقمن،عشرالتاسعالقرنوحتىالقدممنذطيبةمنطقةكانت

الكاهنشقعندما،8017عاموفى.فقطالجرأةأصحابالأوروبيينمنزائروهاكانفقدولهذا

Claudeسيكاردكلودالفرنسىاليهودى Sicardمحليينمرشدين)بمرافقة،الملوكوادىإلىطريقه

لرحلتهنقشًاتركغربىرحالةثانىأما،مقابرعشروجودلاحظ،(الطريقصحةمنللتأكد

أواخرفىاستطاعالذىأول4!دة"3حطس!هحه!يوكوكريتشارديدعىإنجليزىرجلفهو،هناكالاستكشافية

نابليونحملةوأثناء،أخرىمقابرتسعمنأكثروجودلاحظكما،مقابرتسعدخول،أم073عام

،الاستكشافاتأولبعمل،فرنسيينعلماءمنمكونفريققام(rigor)9917-مصرعلىبونابرت

فىونشروها،المفتوحةالملكيةالمقابرلحوائطوالرسومالنقوشمنعددًانسخواحيثالمنطقةفىتوسعًا

.مصر""وصفالأثرىكتابهم

كلبتسجيلقامواالذين،والفنانينالباحثينمنعددالملوكوادىزارالتالىالقرنحلولومع

هذاوكان،المفتوحةالمقابرحوائطورسومنقوشمننُسخعلى،ماسجلوهاحتوىأخرىومرة،مارأوه

يوجدكانولهذا،مختلفونفنانونبنسخهقامولكن،واحدلمنظرالمختلفةالنسخلمقارنة،جدًانافعًا

.صغيرةأوكبيرةرقعةلكلفنىتفسير

جاء،م1816أوم1815عامففى،المهمةالمقابرمنعدداكتشافتمعشرالتاسعالقرنوخلال

*
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أثريًاذلكبعدأصبحوالذى(GiovanniBelzoni)بلزونىجيوفانىيدعىالبنيةقوىالطالىمهندس

Henryسولتهنرىالبريطانىالعامالقنصلخدمةفىالملوكوادىإلىمغامرًا Salt،فقدهذاالأخيرأما

)1184-الثالثرمسيسبتابوتإليهليأتىالوادىإلىبلزونىأرسلوقد،الطماعينالآثارتجارمنكان

شجعمما،تمامًاناجحةالهندسيةبلزونىخبراتتطلبتالتىالبعثةتلككانتوقد،تقريبًا(.مق1153

وجودبلزونىلاحظمرةلأولوصولهفعندالأخرىالمناطقمنالمزيداستكشافمواصلةعلىبلزونى

مفتوحة.مقبرة16حوالى

مقبرةفيهابما،أخرىمقابرثمانىاكتشافأعادأو،بلزونىاكتشفتاليةقليلةسنينعدةوبعد

)الذى،الرائعةالأولسيتى

-4912عامحوالىحكم

المقبرةوهى،(.مق9127

فىزخرفةوالاكثرالاكبر

.الوادى

فك،ام822عاموفى

باحثالهيروغليفيةشفرة

فرانسواجانيسمىفرنسى

Jean-Francoisشامبليون

Champllion،كرسوالذى

الفعالةولكنالقصيرةحياته

انفكتوهناالمهمةلهذه

مقبرة-لابرلهةالقرابينيقدمالأولسيتىالملكالقديمةالنصوصشفرات

-الأفصر.الملوك-وادىالأولسيتىالملكعلممجالولادةوتمت

.المصريات

جاردنرجونوكان،الملوكوادىأسرارلكشف،مواهبهمالعلماءمنجديدجيلكّرسوبعدها

Johnويلكنسون Gardiner Wilkinson،نصوصنسخفىكبيرًاوقتًاأمضىفقدهؤلاءمنواحدًا

حياةعلىالضوءدمالقاء،للملوكالزمنىالتسلسلتطويربهدف،الملكيةالمقابرفىموجودةوتصاوير

ورعاياهم.القديمةمصرفراعنة

روبرت،س!ثح!ده3وله+لما!بورتونجيمسمنهم،والنُساخالمنقبينمنالعديدالجيلهذاشملكما

Robertلاهاى Ha،نُسخهإلىوبالإضافة،م1828-9182عامىمابينمصرزارالذىنفسهوشامبليون

Ippolitoروزيلينىالإيطالىشريكهمعبالتعاونشامبليونقام،فريقهأنجزهاالتىالممتازة Rosellini،
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هبىاتالملك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


Nicholasريفيزنيقولاسيذكركما،الأولسيتىمقبرةحوائطمنجميلينمنظرينبقطع Reeves

التعدينلباحثىقدروالذىالملوكوادىمقابرمناظرأجملمنواحدًاكان،"الملوك"وادىكتابهفى

."الطيرانحدإلىبعيدًايسافرأناستطاعالنهايةوفى.لهإصلاخأىمعهلايمكنبما،يدمروهأن

ليبسيوسريتشاردالكارلىقيادةتحت،المجالهذافىلهممتخصصظهورأولفىالألمانوكان

Carl Richard Lepsius،وهكذا،م0184عاممصرآثارونهببتسجيلنفسهالوقتفىفريقهقاموالذى

."الغربفى4والشرقفى21":كالتالىموقعهاالملوكلوادىخريطتهمعلىمقبرة25ظهرت

Augusteماريتأوجست،المصريةالاَثارتاريخفىفياضنهربوجودالتالىالعقدواتسم

Mariette،مجزغيربحثفىمصرإلىجاء،الاثارفىومختصنشيطفرنسىباحثوهو

المصرية.الحكومةبمساعدةالمصريةالآثارهيئةأسسوقد،قبطيةمخطوطاتعن

مصر،كلاستكشافوبالتحديد،ماريتأوجستبهاقامالتىالشاقةالمهمةكانتالحظولسوء

سئ،بشكلبهقامواالذىالعملكلخرجفقد،موفقةغيرمصرىمتحفلعملالفنيةالقطعوتجميع

أنهاإلىبالإضافةاسكتشاتعنعبارةسجلوهاالتىالرسوماتفكانت،السئالإشرافبسبب

تنشر.لم

الآثارلهيئةكرئيسعملهأثناء،الملوكوادىفىالجديدةالمقابرمنالعديداكتشاتتموقد

العقدينوعبر.الوقتذلكفىاكُتشفتالتىهى،الآنالمعروفةالمقابرتلكأىلانعرفولكننا،المصرية

التالىالكبيرا!تشافكانولكن،الملكيةالمقابرفىالعملمنوالمزيد،ا!تشافاتاستمرتالتاليين

تلكتعيشكانتحيث.عبدالرسولتسمىمصريةعائلةبهقامتوالذى،م'187عامصيففى

.الملوكوادىبجوارتقعصغيرةقريةوهى،القرنةتسمىقريةفىالأسرة

أحدلايعرفالتىالمقابرمن،الأثريةالقطعلبعضوسرقتهملمعرفتهمسيئةسمعةللقرويينوكانت

الرواياتمنالعديدمنواحدةسمعتوقد،الاَثارسوقفىببيعهايقومونوبعدها،مكانهاغيرهم

صغيرًامفتشًاوقتهاكنتسنواتعدةمنذقابلتهعندما،العائلةهذهأفرادمنفردمن،الكشفهذاعن

الملقطة،فىالثالثأمنحتبقصرعندحفائرفىالأجنبيةالبعثاتبعضمعومشتركًا،الغربيةالضفةعلى

ماشيتهيرعىكان،عبدالرسولأحمدأفيعلىّقصالذئعلىالشيخيسمىوالذىالرجللهذاووفقًا

سقطوعندما،حتشبسوتللملكةالجنائزىالمعبدموقعوهو،البحرىالديرأعلىالصخريةالتلالفى

بئرفىسقطتالماعزأنفوجد،المتألمالماعزثغاءصوتأحمدتبعصخرىشقداخلأغنامهمنواحد

إخوتهفأحضر،أثريةبتوابيتمملوءممرفىنفسهوجدلأسفلبحبلبنفسهتدلىوعندما،الصخرفى

وبعدها،ملكيةمومياواتعلىتحتوىالتوابيتأنأدركواوبالفعل،الأمرمنليتحققواومحمدحسين

فقط،مراتثلاثسوىالمقبرةيدخلواولم،سنينعشرحوالىهذابسرهمعبدالرسولأخوهاحتفظ

.السوداءالسوقفىفقطالمعدنيةالأةلريةالقطعجميعبيعاستطاعواالعشرالسنواتتلكوخلال
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ذلكفىالائلعلىواحدةشائعةانتشارمنالرغموعلى

السيداتبعضرإلىبيعتأنهايبدو،ملكيةمومياءحول،الوقت

البلادوقناصلالوكلاءوبدأالخبرانتشرماسرعانفإنه،الأجانب

إلىونقلهاالتحفبعضلشراء،الائصرزيارةفىالأجنبية

بدأتهناومن،مصرخارجملكيةأعضاءظهرتوأيضًا،أوروبا

المصريةالاَثارهيئةمنأعضاءإثرهاعلىفقامتتوالدالشكوك

جوستونالوقتذلكفىبينهممنوكان،التحقيقاتبإجراء

Gastonماسبيرو Masperoومساعده،المصريةالآثارهيئةمدير

Emileبروجستشإميل Brugsch،أولكمالباشاوأحمد

انتقلكما،قناشرطةنقطةمديرباشاوداود،المصريينالأثريين

لموللأسف،تحقيقاتهافىالشرطةلمساعدةالافصرإلىماسبيرو

نائبولكن،عبدالرسولىعائلةتورطسوىشئإلىيتوصلوا

الدبلوماسىامتيازهاستخدامأساء،الافصرفىإنجلتراقنصل

.البلادخارجالآثاربتهريبليقوم

للقبضالافصرشرطةماسبيروأرسل،م1884إبريل4وفى

تحقيقاتبروجستشإميلترأسوقد،عبدالرسولىأحمدعلى

ملكية،خبيئةبوجودلهمعرفةأىأحمدفيهاأنكروالتىالشرطة

أدلةأىعلىيعثروافلم،منزلهالمصريةالسلطاتفتشتوبعدها

يجعلهمشيئًايجدوالمأنهممنالرغموعلى،تدينهجنائية

فىأحمدوأبقوا،تهدألمشكوكهمفإن،تحقيقاتهمفىيستمرون

تحقيقاتهم.أكملواحتىالسجن

بعضرلإجراء،باشاداوداستدعاءتمإبريل7وفى

القرنةسكانكلأنالتحقيقاتنتيجةوكانتالرسميةالتحقيقات

،محترمشخصعبدالرسولأحمدأنشهدوا،العمدةفيهمبما

،آثارتهريبأوقانونيةغيرحفائرأعمالفىالتورطولايمكنه

النصيبعائلتهأفرادمنطلبالحبسمنأحمدخروجوبعد

رفضولكن،الأمرتكتمهعلىلهكمكافأةالكسبمنالاكبر

بينهم.النزاعبذرةانزرعتهناومن،مايطلبإعطاءهإخوته

عبدالرسولعائلةفىالاكبرالاخمحمدوجديونية25وفى
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بهذاوأبلغهمقناشرطةنقطةإلىسراًذهبوبالفعل،أحمدردةمخاطرةعنبالسرالبوحالأفضلمنأنه

.الأخرىالقطعوبعضوتمثالأتابوتًا03منأكثرووجدالكنزموقعإلىباشاداودذهبوبعدها،السر

محمدأراهميوليو4وفى،طيبةكمالباشاوأحمد،بروجستشإميلزاريونية27وفى

الملكية،المومياواتووجدوا،الأولىللمرةالمقبرةدخلوايوليو6وفى،ملكيةأعضاءمنرائعةقطعًا

بمحاربةبدأالذىالملكفيهمبما،هناكالحديثةالدولةملوكأشهرمنالعديدكانوقدوالأثاث،التوابيت

والثالث،والثانى،الأولوتحتمس،الأولوأمنحتب،أحمسوابنه،الثانىتاعارعسقتنالهكسوس

تابوتوأيضًا،والثالثالثانىورمسيس،الأولوسيتى

داخلها.فىالمومياءتوجدلمولكنالأولرمسيس

موجودةكانت،ملكيةمومياءعلىالتعرفتموحديثًا

أنهاعلى،نياجراشلالاتفىمتحففىالمتحدةالولاياتفى

مؤكدغيرالانتسابهذاأنغير،لالأورمسيسالملكمومياء

متحفقاموقد،ماحدإلىصحيحأنهيبدوولكن001%

عادتوأخيرًا،سنينعدةمنذالملكيةالمومياءبإحضارإمورى

المصرية،للحكومةأتلانتامدينةمنكهدية،مصرإلىالمومياء

حدئَالايعتبرأمالأولرمسيسكانسواءالملكهذاوعودة

الأمم.بينالتعاونمنجيدكنوع،مهمًاورمزيمعظيمًا

وتجهيز،المقبرةتنظيفتمفقطيومينخلالوفى

إميلمنكلإشرافتحتلنقلهابهامايتصلوكلالمومياوات

،كمالباشاوأحمدالشرطةمديربكومحمد،بروجستش

12توفيرإلىاضطرهممما،للغايةثقيلةالتوابيتبعضروكانت

ضفتىإلىالملوكوادىفىالمقبرةمنونقلهالحملهارجلاً

امنحتبالملكدفنوحجرةمقبرةلتأخذبخاريةسفينةوصلت،أم88أيوليو15وفى،النيل

.القاهرةإلىولفائفهاالمومياوات

أجدادهم،ليندبواالنهرضفتىالأفصرسكانملأ،الملكيةالمومياواتفيهرحلتالذىاليوموفى

الملوكيشاهدونوكأنهممكبوتينفوقفواالرجالأما،وناحت،السوداءالملابسالسيداتفارتدت

المنظرهذاتمثيلإعادةتموقد،بالقاهرةبولاقمتحفإلىبعيدًايبحرون،الماضىمنالعظماءوالملكات

باسمالفيلمويعرف،لطفىناديةالفنانةتمثيلهفىواشتركت،عبدالسلامشادىأخرجهفيلمفىالرائع

الذىالقاربوصلوعندما،"المومياء"فيلمباسمالجماهيرلدىمعروففيلموهو،"السنينعد"ليلة

بندًايجدلمإذ،المومياواتتلكإدخالمنالآثارمفتشيتمكنلم،القاهرةجمركالملكيةالأجساديحمل

88

اثذهبىاثلؤ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مملحة.كأسماكالمدينةالعظماءمصرملوكفدخل،الميناءمومياواتدخولعلىينص

Victorلوريهفيكتورالفرنسىالأثرىعثر،م8918عاموفى Lo retnعلى،

محمدمنتلميحعلىبناء،الثانىأمنحتبالملكمقبرةفىالثانيةالمومياواتخبيئة

الثانىأمنحتبمثل،قدماءلملوكمومياء12علىلوريهفيكتوروعثر،عبدالرسول

جانبيةحجرةوفى،الرعامسةملوكمنوالعديد،ومرنبتاحالرابعوتحتمس،نفسه

مجالأكانتوقد،بطاقاتدونمنمومياواتثلاثعلىعثرالمقبرةهذهمن

وهومستعاراس!لهالسيدةمنهاواحدة،والبحثالمناقشةمنلكثيركبيرًا

قبلمنذكرناوكما،للمومياواتباحثأولعليهاأطلقهوالذى،"الكبرى"السيدة

مومياءأنهاأيضًامقترحًاوكان،تىالملكةبمومياءمعروفةكانت،المومياءهذهفإن

والمومياء،أقلباهتمامحظىوقدصغيرلولدفهى،الثانيةالمومياءأما،نفرتيتىالملكة-دكدبعنققلادة

السن،صغ!رةكامرأةمعروفةكانتفقد،والمناقشةالحدلمحورحاليًافهىالثالثةومطعمجددمدون
-ْالمذهببالنحاص

العديداقترحوقد،السنصغيررجلمومياءأنهاعلىعديدةمراتفىدبهرتولكنعشرةالثامنةا!سرة

ولكن،لإخناتونالعظيمةالملكةلنفرتيتىتكونربماالمومياءأنالسنينعبرالأةلريينمن.المصرى-المتحف

ولكن،أسبابلعدةتمامًامرفوضةالنظريةهذه

نوعغموضجانبإلىالرئيسىالسبب!3

منالرغمفعلى،عمرهاتحديدهوالمومياء

عمرتقديرفىالأخظاءبعضوجود/،3ْ-ا!!!!3

الثالثأمنحفمومياءتمدو)،المومياءلمكا"كا*3لأ!-جمي*!!اءكا

.!3!به!*ح!

،-3ءك!*7

أواخرفىماتأنهلابدالذى!33بيءلأع*!*!!كا

عمرهيمدوأنهالالأرلعيناتالأ!يخوبر!أحع!!لاططبر!؟لأر*!!!-حم!هىكلاص!*3!*ْ!-لأ

ء./2!-!/33-"كأء!لأ3!ي!

،(والثلالينالخامسةلْىحوالىL-،!لم؟أكا*اسء/صصع!لأ

لأ!/؟!!ء؟،!!*كصى*أ!فى*ول

صغيرأهوأن2الميىلهاعمرأقصى9!*!*ق!-!كي!ح"!م!لاىلمضلأ!!-"لأ!ع/+!/،"3؟لم أوعشرةالثامنةفىربما،السن

اعتلىعندما،الستبناتهامنثلا؟لاأنجبتفقدكاول*ص!-سلا*كر"مم!*لأكأ!*لم)3

فىالأدلعلىكانتأنهافلابدولهذا،العرشزوجها!!!-لا!!*ص،روإِهـ

وهذا،الحكمفىعشرالسابععامهزوجهابدأعندماالعمرمنتصفص+ّ!3،

ماتت.عندماالعمرمنالثلا*لينتجاوزتقديجعلها

يتحللDNAلأن،المومياواتعلىDNAاختباراستخدامضددائمًاكنتولقد

عمن!98
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الحالى،الوقتفىالعملهذابصعوبةالمجالهذافىخبراءعلماءأخبرنىكما،الزمنبمرور

علىفكانت،عليهاالحصولتمالتىالنتائجمعظمأما،صحيحةنتائجلإثباتتكفىكبيرةعينةلأخذ

اختبارلإجراء،تصريحًاللاَثارالأعلىالمجلسلمعملأعطيتولكننى،ملوثلشىءكنتاجالأرجح

تمالتىمنعظامعينةفى3كروموسومعلىالمعملعثروقد،الغامضةالمومياءتلكعلىكروموسوم

تنتهىسوفالنتائجهذهتأكيدتمولو،لرجلالمومياءأنإلىتشيرالواقعفىوهى،المومياءمنأخذها

حله.وراءنسعىجديدلغزلدينايولدوسوف،الأبدإلىنفرتيتىنظرية

Victorلوريهعثرم9918عاموفى Loretمنبالقربتقع،الملكىالوادىفىمذهلةمقبرةعلى

عددعلىتحتوىولاتزال،ماحدإلىسليمةكانتوقد،736،ترقيمهاتموقد،الثانىأمنحتبمقبرة

وتنتمى.مفهومةغيرالموجودةالبقايافإنولهذا،أبدًاتنشرلمالحظلسوءولكن،الجنائزىالمتاعمنرائع

حكمأثناءعاشربماالذى،"برىحر"ماىالملكيةالمرضعةوابن،الملكيةالمروحةحاملإلىالمقبرةتلك

ظهر،توفىعندما،عامًا24العمرمنيبلغكانأنهيبدوالذىالصغيرالرجلوهذا،الرابعتحتمسالملك

وقد،مختلطدممنلشخصأنهامومياؤهتبدوكمامعهدُفنت،الموتىكتابمننسخةفىأسودبوجه

بقناعمغطىلازالولكنه،قيمةالاكثرالقلاتدالأفلعلىأوقلائدهمنالجسملتجريدمحاولةإجراءتم

التابوتهوهذاأنولابد،الحجرةمنتصففىتُركاإنسانيةهيئةعلىنعشينداخلوبرقد،جنائزى

الآخرين.التابوتينداخلالدخولمنمنعهالذىحجمهكبربسببيستخدمهلمولكنه،الداخلى

الصندوقفىبقطعهاكاملةولعبة،كانوبيةأوانأربع،المقابرفىالمكتشفةالأدواتضمنوكان

.ونباتاتوخبزلحممنوقرابينكلبوطوقاوالحجر،الخزف،الزجاجمنأوانٍ،سهمًا75وجعبتان
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أشهرالأثريينمنواحدًاكأثرىأبدًايتدربلمالذىكارترهيواردأصبح

منصبىأصغروكانإنجلترالندنفىم1874عاممايو9فىولدوقدالمعروفين

صموئيلوالدهأمامدللاًطفلاًكونهمنأكثرسقيمًاطفلاًوكانطفلاًعشرأحد

هيواردتعلموقدوناجحًاموهوبًافنانًافكاناعولول4!3ولطه؟3ء**صاكارترجون

والعملالرسمتقنياتعلىوالدهدرّبهولكنالرسمىالمدرسىالتعليممنالقليل

مبكر.وقتفىكفنان

بالحضارةمغرمًاكانالذى،Amherstأمهرستاللوردعرفهعشرةالسابعةكارتربلغوعندما

نيوبيرىبيرسىالإنجليزىالأثرىعلىالأثريةالفنيةالقطعمنمهمةمجموعةوصاحبالمصرية

Percy Newberryوهىمصراستكشافمنظمةلحسابفيهيعملنيوبيرىكانالذىالوقتفى

تدريبوبعدمصرفىالمهمةالبعثاتمنبالعديدتكفلواالذينالأغنياءالأثريينالرعاةمنجمعية

المناظرلنسخالوسطىمصرإلىنيوبيرىمعللذهابكارترتعيينتمالبريطانىالمتحففىقصير

علىيوافقلمكارترأنالواضحومنحسنببنىالصخريةالمقابربعضفىالموجودةوالنصوص

وبعدهاخارجيةخطوطفىتُرسمالرسوماتكانتحيثتستخدمهاالبعثاتكانتالتىالتقنيات

)أوالحظولحسنشيئًاالموضوععنلايعرفونأناسبواسطةصلبةسوداءخلفيةعلىإنجلترافىترسم

مفصلمائىبرسميقومأنالصغيرالفنانمنطلبوقدالعملهذامعظمإنهاءتم(!الحظلسوء

الهيروغليفية.الحروفأيضًاورسممختارةلأشكال

الفرصةلهأتيحتحيث،البرشةقربموقعإلىنيوبيرىمعكارترذهبحسنبنىوبعد

التفاصيلإضافةثمللأشكالالخارجىالشكلبتحديدقامفقديريدهاالتىالنسخمننوعلعمل

مصر.فىالنقوشدراسةفىالمتبعةهىالتقنيةهذهوأصبحت،لهأتيحتكلماالداخلية

Williamبترىفلندرزوليمالشهيرالبريطانىالأثرىمعللعملكارترأرسلنفسهاالسنةوفى

Flinders Petrieيتأثرولمفيهكثيرًابترىيفكرولمالعمارنةتلفىالمصرياتبأبىالاَنوالمعروف

اللبنالطوبمنلهحجرةبناءوصولهمنلهيومثانىفىكارترمنطُلبفقطالحياةبظروفكارتر
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يُعثرالتىالفنيةالقطعتخزينفىالصفائحتستخدم)كانتشهرلمدةالطعاممنصفائ!وأعطاه

وبمهاراته.وبذكائهبترىبهتأثرماوسريعًاالعملإلىاخذولكنعليها(

هذهنتيجةمريضًافسقطلكارتركبيرةمصيبةوكانتكارتروالدتوفىأم298عاموفى

نيوبيرىمعحسنبنىإلىأخرىمرةرجعتعافىأنوبعدالموسمعملمنفاقدًاالكثيرالصدمة

مصر.فىالأخرىالمواقعمنالعديدإلىثم

بواسطةكفنانتعيينهتمم3918عاموفىبعملهجدًاسعيدةمصراستكشافبعثةكانت

5douardنافيلإدوارد Navilleمساعدةفىسنواتستهناكقضىحيثالبحرىالديرفى

وعلىالمصريةبالآثاروعالممتدربكأثرىونشأ،حتشبسوتمعبدوتسجيلوالترميمالحفائر

.الاَثارعنالتنقيبهوحقيقةمايريدهأناكتشففإنهموهوبًاومصورًاممتازًافنانًاكونهمنالرغم

هيئةرئيسعينهم9918عاموفى

Gastonماسبيروجاستونالآثار Maspero،

وقدالعليامصرفىللآثارمفتشينككبير

ممطرمساءفىلهمهماكتشافبأولقام

جوادهيمتطىكانحين2091عامفى

وفجأةطيبةتلالعبرالمنزلإلىللعودة

فتحةداخلجوادهأرجلإحدىسقطت

مقبرةإلىالمدخلأنهااتضَّحوالتى

التنقيبعلىقادرًايكنلمولكنه،قديمة

استطاععندماولكنتالعامحتى

مرتبطةحجرةاكتشفالتنقيب

رعحبتنبللملكجنائزيةبمجموعة

الوسطىالدولةملوكأولمونتوحتب

مستعاراسمالمقبرةلهذهأعْطىوقد

.الحصانبابَوهو

مهمةقطععلىالعثوريتوقعوكان

لمولكنهسليمةملكيةمقبرةتكونوربما

غيروتابوتفراغسوىالغرفةداخليجد

قواربثلاثعلىتحتوىوبئرمنقوش

رائعوتمثالفخاريةأوانٍوبعض!خشبية
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.المصرىالمتحففىالاَنموجودللملك

الرفيعالمقامأصحابكلآمالخابتوقد

قرارة)فىكارتروقرربدعوتهمكارترقامالذين

بنفسهاكتشافاتهسيفحصالمستقبلفىأنه(نفسه

للقدومالمهمينالرجالمنأىدعوةقبلجيدًا

لرؤشها.

كارترن4091LSإلى2091عامومن

العليامصرمفتشىككبيربواجباتهمشغولأ

الوقتهذاوفىديفيزتيؤدورلصالحوكمنقب

الثانىأمنحتبمقبرةمنمومياواتتسعبنقلقام

غيرمومياواتثلاثتاركًا،القاهرةمتحفإلى

إلى4091عامفىانتقالهوبعدمكانهافىمعروفة

عامففىلفترةحظهتغيرالشمالىفىسقارة

منمجموعةمعمشاجرةفىدخلم5091

بكتابةقامواوالذينالمعاندينالسكارىالسائحين

وقد،الاَثارهيئةفىكارتررؤساءإلىشكوى

علىوأجبررفض!ولكنهالاعتذاركارترمنطُلب

فىقليلةشهورًابعدهاكارتروقضىالاستقالة

الأثرية.الرسوماتبعضوعملالمائىوالتلوينبالرسمقوتهيكسبهزيلةحياة

Lordكارنارفوناللوردوكان Carnarvonًمنأم309عامفىمصرإلىجاءثريًاإنجليزيًارجلا

ولكىتمامًايتعافلموقتهاومنسيارةحادثلهوقعسنواتبعدةفقبلهاالصحيةحالتهأجل

شهورثلاثةلقضاءالإنجليزلورداتإليهيأتىحيثأسوانفىبيتًاأنشأالقارصإنجلتراشتاءيتجنب

إلىاهتماماتهوحَّولومملةبطيئةهناكالحياةبهاتسيرالتىالطريقةأنكارنارفونوجدولكنسنةكل

القديمة.الآثار

Lordكرومراللوردوبمساعدة Cromerامتيازعلىكارنارفونحصلالبريطانىالعامالقنصل

خيمةداخلالجلوسهودوره)كانبالعملاستمتعوقدبالألصرعبدالقرنةالشيخمنطقةفىللعمل

إلىبحاجةأنهقررفإنهالكثيرعلىيعثرلمأنهمنالرغموعلى(الشاىوشربالناموسمنلتحميه

وبؤمنيحبكانوالذىماسبيروجاستونالآثارهيئةرئيسقامأ509عامففىخبيرمساعدة

للوردكممثلكارترعملالتاليةالعشرالسنواتوخلالكارنارفوناللوردإلىبتقديمهبكارتر
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الدلتابنيلالبلامونوتلسخافىولكن،فقططيبةمنطقةفىليسالمواقعمنالعديدفىكارنارفون

بمثابةكارتركانكماالمزخرفةالأفرادمقابرمنعددفيهابماالشيقةا!تشافاتمنبالعديدقامواوقد

عينهمستخدمًاالآثارتجارةفىالمشاركينالاَخرينالاَثارجمعوهواةكارنارفونبينالوسيطالرجل

شركائه.لصالحالرائعةالفنيةالقطعلتختارالممتازة

توتالملكمقبرةأنمنمتأكِّدًاكانحيثالملوكوادىإلىالعودةفىطويلاًكارتررغبوقد

بطريقةمرتبطةديفيزعليهاعثرالتىالموادبأناقتنعوقدسليمةوربمامختبئةهناكمازالتاَمونعنخ

عنديفيزتخلىوعندمامنهابالقربتقعأنهامنمتأكدًاكانأنهفلابدمختبئةماتزالالتىبالمقبرةما

كانارفوناللوردإقناعوهوفقطواحدأمروتبقىلكارترخاليًاالمجالأصبحالمنطقةفىللحفرامتيازه

.بنجاحمافعلهوهوالمقبرةعلىيعثراأنالنصيبلهماليقدر

مقبرةاكتشاففيهأعادم1591عامالملوكوادىفىوكارنارفونلكارترعملموسمأولوكان

منوكانالإطلاقعلىكاملةتنظيفهايتمولمالوادىمنالغربيةبالذراعتقعوالتىالثالثأمنحتب

أجزاء،الأساسودائعبعضعلىالعثوركارتراستطاعولكن،القدمفىنهبتقدالمقبرةأنالمعتقد

منوجزءالعربةعجلةمحورللملكالكانوبيةالأوانىمنكسراتتىللملكةالأوشابتىتمثالمن

.قلادة

وقدالرئيسىالوادىفىالحفرامتيازعلىوكارنارفونكارترحصلم1791عامديسمبروفى

تنسميستطيعونالأثريينبعضلأنذلكذكيًاأثريًاكارتروكانالذهبيةالمقبرةعنبحثهمبدأوا

كانالذىكارنارفوناللوردممولهلثراءنظراًمحظوظأيضًاوهوكارترحقيقةهذهوكانت،الماضى

الوادىمنالدبشوكسرات،والأتربةالرماللإزاحةواحدوقتفىعاملألفتعيينعلىقادرًا

بجديةرجالهيقودوكانالصخرباطنأوالأمالصخرةإلىالنزولالوادى!تشافخطتهوكانت

اليومطوالبجديةفيعملونوتنظيمهمبمباشرتهمِ()المشرفالريسيقومثممبكرًارجالهفيستيقظ

كارترأما،وسعادةبفرحيومهمليمر،معَايغنونوكانواالمصرىالحفائرفريقالاَنحتىيفعلكما

عثرالتىالأدلةعلىواعتمادًاجمعهاالتىللقطعودارسًامفكرًاخيمتهفىكبيرًاوقتًايمضىفكان

.السادسورمسيسالتاسعرمسيسمقبرةمابينعملهتركيزكارترقررديفيزعليها

وكانالوادىرمالمنالناتجةالشيقةالأشياءمنالقليلظهر2291-1791مواسمومابين

يرغبيعدفلماهتمامهيفقدكارنارفوناللوردبدأولكنعظيمًااكتشافًاسيصنعأنهمنواثقًاكارتر

استدعى2291صيفوفىالنهارخلالىيراهاالتىوالثعابينالليلفىظلامهبسببالوادىزيارةفى

أنهممنمتأكدًاكانكارترولكنالحفرمنانتهواأنهموأخبرهHighclereانجلترافىمنزلهإلىكارتر

الملوكوادىإلىالفريقووصل.فقطواحدموسملفترةبالتمويلوأقنعهعظيماكتشافحافةعلى
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وبدأالوفيرالحظليعطيهمإنجلترامنالكنارىطائرمعهكارتروأحضر2291عامأكتوبرنهايةقرب

منلابدالاَنولكنالسادسرمسيسالملكمقبرةأسفلتنظفلمالتىالوحيدةالمنطقةفىالعمل

،هناكتقعالتىالرعامسةأكواختسجيلالعمالمنوطلبالباقيةالوحيدةالمنطقةأنهاإذبهاالعمل

وهوكارترعلىمرتليالوثلاثأيامثلاثةنتخيلأنوبمكنعبرهامستقيمخندقبحفريقومونثم

رأيهيغيرربماالذىكارنارفوًنفىفكروربماالمقبرةتلكعلىليعثرالأخيرةفرصتههذهأنيعلم

يذهبلمأنهمنمتأكدولكننىكارتربهشعرالذىمانعرفأنلايمكنوقتأىفىالحفائرويوقف

.مجدهلحظةسيكونأ229عامنوفمبر4صباحأنإلىبمخيلته
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ووفقًا،آمونعنختوتمقبرةاكتشافعن،المختلفةالرواياتمنالعديدتوجد

4يوممن،الباكرالصباحفىالحفائرإلىكارتروصلِفقد،الرواياتتلكمنلواحدة

الترقبمننظرةوتعلو،يغنىأحدلا،هادئفالكلمتغيرَاالموقعفىالجوأنووجد،نوفمبر

فوقوجلس،الماءجراتفيهاأبقىحفرةالساقىحفروقد،العملأفرادمنفردكلوجه

أمر.سلالمبدايةأنهاوجدوا،الرمالبعضالعمالنظفأنوفور،الصخرفىمنحوتةدرجة

أم06،درجةكلعرض،درجة15منمكونمنحدرعلىفعثروا،الرمالمنالمزيدبإزاحةرجالهكارتر

إلىتؤدىالسلالمأنوجدواالمساءوجمند،كلهالنهاروالأولادالرجالكلاشتغلوبعدها،م4وعمقه

ابنوهو،الملكيةالجبانةبختممختومًاوالملاطكلهالحائطسطحوكان،وملاطبأحجارمسدودمدخل

ماذاالبدايةفىمتأكدًايكنلمالأنهالخبيئةأوالمقبرةأنكارتراعتقدالبدايةوفى،التسعةوالأسرىآوى

تبليطهاأعيدقداليسرىليدهالعلوىالركنفىمنطقةبعدهالاحظولكن،أحديدخلهالم،(تكون

تكونفربما،القدممنذتأمينهاإعادةتمولكنه،قبلمندخولهاتمالمقبرةأنإلىيشيروهذا،وختمها

كثير.متاععلىتحتوىمازالتولكن،تمامًاسليمةغير

،الوادىفىعظيماكتشافإلىتوصلناأخيرًا":قائلاًكارنارفوناللوردإلىتلغرافًاكارترأرسل

الفورعلىجاءنوفمبر23وفى،"!!تهانينا،وصولكومنتظرةمكتشفةسليمةبأختامرائعةمقبرة

Evelynهيربرتالفيلينالسيدةوابنته،كارنارفوناللورد Hebert،حيثالائصرمحطةواصلين

وكارتر.المحافظقابلهم

بدأتكارنارفونوصولوفور

الشرقى،الركنفىالتنظيفأعمال

أصبحوبعدهاخاليةالسلمبئروكانت

ونزولأ،للعيانواضحًابأكملهالمدخل

منالعديدعلىعُثر،المنتصفإلى

توتاسمتحملالتىالأختامطبعات

يوموقبلنوفمبر25وفى4آمونعنخ

العمالبدأ،العظيمالكشفمنواحد

،للمقبرةالحجريةالكتلملاطإزالةفى

الصخرفىممرًا-منحوتًاوجدواوخلفها

لملم3
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أيضًامغطىآخرمدخلإلىويؤدى،الدبشوكسراتبالأتربةمملوءًاوكان،م6.7حوالىطولهيبلغ

غلقهاوأعيد،فتحهاتمالمقبرةأنعلىدليلاًحاملاًأخرىومرة،الجبانةأختامثانيةويحمل،بالملاط

.القدممنذرسميًا

ونظر،المبلطالثانىالمدخلفىفجوةكارترصنعنوفمبر24فى،عصرًاالرابعةالساعةوعند

شمعةكارتروأوقد،الكتلهذهخلفمايوجدلمعرفةومتلهفًاصبورًاكارنارفونووقف،بداخلها

"ماذاكارنارفونفسأله،الفتحةداخلوحدَّق

نشرهوفى"رائعة"أشياءكارترردوكان"؟ترى

الرائعةاللحظاتتلككارتروصفللمقبرة

شيئًا،أرىأنأستطعلمالبداية"فى:قائلاً

نأفىالحجرةمنالهاربالساخنالهواءوتسبب

تدريجيًاولكن،الشمعةلهبويخبويومض

الضبابمنظهر،الضوءعيناىاعتادتعندما

تماثيل،غريبةحيوانات:الحجرةتفاصيلبعض

الذهبوميضمكانكلفىويلمع،الذهبمن

التجاربأكثر(كانتالقدكارتر"أيضًا"وكتب

نأأبدًامثلىواحدولايستطيع،روعةعشتهاالتى

."ثانيةيراهاأنيأمل

الافتتاحكان،م2291عامنوفمبر92وفى

التاليةالعشرالسنواتوخلال،للمقبرةالرسمى

علىتزيدالتىالمقبرةمكتشفاتتخزينتم

اَملأوتوقعممااكثروهو،فنيةقطعةالافخمسة

وقد،صغيرةحجراتأربعفىشخصأى

الأثريينمنوالعديدالخبراءمنفريقاشترك

عليهاوبظهر،عنهاالكشفوقتآمونعنختوثللملكمومياء،بأخرىأوبطريقةالعظماءوالإنجليزالأمريكيين

Walterماسوالتروكان Maceالذهبى.القناعكارترمساعد

لمصحتهولكن،جدًانافعًاكانوقد،الأساسى

Alfredلوكاسألفريدأما،مg291عاموتوفى،م2491عاممصرتركفقد،جيدةتكن Lucasالذى

"الموادكتابهويعتبر،المقبرةمنالقطعوصيانةترميمأعمالباشرفقد،الاَثارهيئةفىككيميائىعمل

+،ةولبورتونهارىوكان،الموضوعهذافىالكتبأحسنمنواحدًا"القديمةمصرفىوالصناعات
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Burtonجاردنرالاَنالسير.ديفيزتيؤدورمعسبقفيماعملوالذى،المصورينرئيس-AlanGardin

rوالذى،القديمةالمصريةاللغةقواعدعنكتابًاأيضًاكتبوالذى،العظيمالفيلولوجياعالموهو،!س

هنرىالعظيمالأمريكىالأثرىوأيضًا،كثبعنكارترمععملوأيضًا،الآنحتىيستخدملايزال

نقلفىساعد،بالائصرشيكاغولبيتمديرأولأصبحالذىس!+!4ص!ولأءد!33!3!ح4!أبرستدجيمس

.المقبرةمنالمواد

جامعةفىوالأستاذالأثرى،نيوبيرىبيرسىلكارترالخاصالمعلم:الرجالىهؤلاءشاركوقد

Waterهاوسروالتروالأمريكيان،وزوجته،ليفربول HauserهولفوتولندسىLindsey Foote

Hall.

عشرالحادىرمسيسمقبرةأستخدمتوقد،سنينعشرحوالىالمقبرةتنظيفاستغرق

وفريقهكارترعملوقد،وصيانةتصويركمعملالثانىسيتىمقبرةأستخدمتكما،كمخزن

ثقيلةضريبةكأنه،قائمًاتسجيلهاوإعادة،وحفظهاقطعةكلعلىالحرصفكان،وتنظيمبحرص

،اليومالمعتادةالتكنولوجيامنالمزيدهناكيكنفلم،تمامًامعتادغيرهذاوكان،احترافهمعن

كلالفترةهذهمُنقبوأخرج،البحرىالديرخبيئةتنظيفيومىخلالالمثالسبيلعلىهذاومقابل

ماشابه.أوشهرخلالالمقبرةخارجشىء

،الملوكوادىفىقائمًاكانوالذى،للمقابرالعامبالتخطيطمتأثرةغيرفهىنفسهاالمقبرةأما

أماميةحجرةإلىالأولىالممرنهايةفىالموجودالمدخليؤدى،صغيرةحجراتأربعمنتتكونفهى

حجرتينإلىمباشرةالحجرةهذهوتؤدى،المقبرةحجراتكلمثل،الصخرباطنفىمنحوتة

غرفتانلهاحجرةإلى،الأماميةللحجرةالغربىللحائطالجنوبيةالنهايةفىمدخلويؤدى،أخريين

الأمامية،للحجرةالشمالىالحائطمنتصففىالواقعالثانىالمدخلويؤدى،(م4!ك2.)9جانبيتان

عندوبوجد،(م84.6)3.4نفسهاالدفنحجرةإلىلحارسينالطبيعىبالحجمبتمثالينومحاط

عليهاأطلقتخزينحجرةإلىيؤدىمدخل،الدفنحجرةمنالشرقىللحائطالشماليةالنهاية

أنهيبدوولكن،للملكالأصلىالتخطيطهوهذايكنلمأعلاهذكرناوكما،"الكنز"اسمالمنقبون

يطابقالأصلىتصميمهاأنويبدو،الملكلدفنبسرعةقبلمنموجودةكانتخاصةمقبرةتهيئةتم

وتويا.يويامقبرة

اللصوصقامجحرعبر،اَثاروجودنلاحظأنويمكن،الدبشبكسراتمملوءًاالممروكان

مثل،الدبشفىالمختلطةالقطعمنعددعلىكارتروعثر،سدهالجبانةشرطةأعادتوبعدها،بتنقيبه

خشبية،وبطاقات،الحلاقةموسىوبعض،طينيةأختام(كسرات)بعضهاوالفخاريةالحجريةالأوانى

مننُهبتقطعمنجاءتأنهايبدووالتىمعدنيةوأشغال،والزجاجوالخزفالخشبقطعمنوالعديد

إلهوكأنه،للملكالجيرىالحجرمنرائعةرأسعلى،كارترلتسجيلوفقًاهناأيضًاوعثر،المقبرة
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اللوتس.زهرةمنمنبعثًانفرتمالشمس"*8!مىعي،*ء-"*لأ؟

ء،/ء،،!".!2ء*-3ء

وقد،م8الأماميةالحجرةطولويبلغ،"*ول!بمم8-!%!

ونقلوا،مرتينالححرةهذهاللصوصدخل،"؟ّ".!"ءلأ*فى"،ا!،،

صلا،.*رولأصإ؟

وقد.الأصليةأماكنهامنالقطعمنالعديد!!س،"*،"ول!!--.،.-/!،!!،!2

كلها،والصغيرةالكبيرةبالقطعازدحمت"!ء*،*"!يك!ي!"نيلأء،،ثبما:6*+!يدطكلإ،"

الصع!منجعلتدطريقة،معًااختلطت3!مل!!!*!مم!!*5/،كا.

.ءك!ث!

كارترسجلوقد،الأخرىمنواحدةإخراجم!*مهـر؟4جم!

احتوتالحجرةهذهأن،اليومىتقريرهفى،9-ء/!!م،
!يثةء

006منيوجدوكان،كبيرةقطعة171على،3د!،

حوالىتنظيفهااستغرق،معًاقطعة007إلى،!؟"**/

شهرين..لأ"ء8،ء*"،7"4

"س"أفيءك!*!،كي"!*
أسَّرةثلالةالغربىالحائطتجاهوتوجد/"ا*"،نمرو!،!لأ!إ!!ط"،الوو

"امهvهـ

جيدًامحفوظةرائعةبحيواناتمدعمة!ثر"يا*"""!ابه!د3ء

*-"صه"

أوبالعاجومطعم،بالذهبمطلىوخشب؟ء،3

!"Of 4w Jim+!ك!ء*؟!ه،جمaT
علىواحدسريردعائموكانت،الزجاج!!*ْ.

النهر،فرسمنوجزء،عنموتالإلهة*"-،!3
ر!سكلى.62VKآمونعنختوتالملكمقبرةمخطط

دلوبتلتهملبؤةمنوجزء،ممساحمنوجزء

يُعتقد،الشمسقرصقرنهمايتوسطببقرتينمدعمًاكانوآخر،الأبدإلىيموتونوتجعلهمالحقيرين

منالحكمأنملاحظة،الممتعمنوأنه،بلبؤتينفمحاطالثالثالسريرأما،ورتمحيتتسمىا-لهةأنها

سريرمنقطععلىنحصل،معًاالأسرةفبوضعكانإلا،السياججانبىعلىالموجودةالنقوشخلال

مختلطين.ولبؤةبقرة

والكراسىالصناديقمنفكانت،الأسرةأسفلوالمكدسة،أعلىفىالموجودةالدعائمأما

الصناديقوكل،لحمعلىتحتوىفخاريةبيضاويةأغطيةفيهابما،الصغيرةالقطعوبعض،وأعتاب

غلقه.وأعيدأخرىمرةتحزيمهتموالعديد،القدممنذنُهبت

وهو،الكانوبيةالأوانىصندوقعلىيحتوىاللبؤةسريرتحتالموجودةالصناديقهذهأحدوكان

الصغير،الملكاستخدمهاعصاعلىيحتوىوآخر،القديمةالعصورمنوالمتبقى،النوعهذامنالوحيد

نفر،إخناتونتشمل،ملكيةأسماءالصناديقبعضحملتوقد،المهمةالأخرىالقطعمنوالعديد

.آتونومريت،آتوننفرو

لملم8
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صسالأماميةالحجرة

-كل!*!توتالملكمقبرةمن

!بلحظةآمونعنخ

لألا+،\.ص!.كشفها

لأ

!،+*كض!!؟و-"

عملياتخلالدمّرتأنهايبدو،مفككةعرباتأربع،والشرقىالجنوبىالحائطتجاهيوجدوكان

واعادة،المقبرةمنإخراجهامنالمجتهدالعملفىوفريقهكارترتمكن،التىالوحيدةوكانت،السرقة

وقد،والحجربالزجاجومطعمتانبالذهبالمكسوتانهمامنهافخمتيناثنتينأكثروكانت،تركيبها

عينعلىومايوضع،الفرسأطقم،أنيرةالعرباتمعوكان،حكوميةعرباتأنهاعلىكارترعرفها

المرتبطة.القطعمنوغيرها.السواطوعصى،غمامتينمنالفرس

بتمثالينالأحجاروأحيطتوأغلق،الشمالىالحائطمنتصففىالموجودالمدخلتبليطتموقد

الآخروعلى،الملكيةالأغطيةإحدىوهى،كيسيةباروكةإحداهمافىمرتديًا،الطبيعىبالحجمللملك

الأولىللمرةالتماثيلهذهكارتررأىوعندما،الملكقرينكأنهالثانىالتمثالعُرفوقد،النمسغطاء

بالخصوبةالمرتبطالأسودباللونبشرتهلونتوقد،الخشبمنكليهما،كتانىشالداخلمكفنةكانت

تشيروربما،بالذهبمطليةكانتوالصولجانات،الرأسوأغطيةالنقبةأما،سميكوبرايتنجوالبعث

.فُقدتولكنهاالبردىمنبلفاتأمسكأنهإلىالتماثيلداخلالموجودةالفتحات

كبيرصندوقالتماثيلأحدمنبالقرب،الأرضيةعلىهنااكتشفتالتىالمهمةالقطعواحدى

الصندوقهذاويعرف،صغيروهوارتداهاآمونعنختوتأنالواضحمنملابسعلىاحتوى،ملون

صيدلعبةيلعبالملكتظهرالمقبىوغطاءه،جانبيهعلىالمنقوشةمناظرهلأن،الصيد""صندوقبإسم

والنوبيين.السوريننمعمعاركهنرىالصندوقجانبوعلى،الصحراء

لملم9
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داخلهافىعليهاعُترالتىالقطعمنعددًالأن،مخزنًاكانتالحجرةهذهأن،المنقبواعتقد

الثالث.وامنحتبكارعوسمنخ،الثالثوتحتمسإخناتونمنهم،اَخرينملوكأسماءتحمل

الدفنحجرة

منالكتلكارترأزالأم239فبراير17وفى

إلىالواقعةوالحجرةالأماميةالحجرةبين،المدخل

مقصورةمعلوجهوجهًانفسهوجدوقد.الغرب

،م4وعرضهام4.6طولهايبلغ،ضخمةذهبية

سوىحولهايتبقولم،بأكملهاالحجرةملأتوقد

المقصورةوكانت،المترعنتقلصغيرةمساحة

وداخل،الروسيةالدميةمنالخارجىالجزءتشبه

،المقصورةمنأصغرنعوشثلانةتوجدالمقصورة

بتابوتومحاطة،بالذهبالمطلىالخشبمنكلها

إلهاتلأربعبأشكالمزخرف،مستطيلكوارتزيتى

أما.الملكلحمايةأجنحتهننشرنوقد،مجنحات

والموجودةإنسانشكلعلىالتىالثلاثةالتوابيت

اثنينأولفكان،الضخمالحجرىالتابوتداخل

رقائقمنوالداخلى،المطلىالخشبمنمصنوعين

ووزنه،مليمتر5.3إلى5.2منسمكهالذهب

دخلتوقد،فضيةأيدذوجرامكيلو40,111

يوجديكادبحيث،البعضًبعضهاداخلالتوابيت

،المومياءوترقد،سنتيمتراتعنعبارةفراغ

منخفضسريرعلى،الداخليةالثلانةوالتوابيتمومياءتحوىكانتالتىالمقاصيمبفتحيقومكارترهيوارد

أسد،ورأسبأقدام،الجامدالخشبمشمصنوععنهاْالكثفلحظةآمونعنختوتوتابوت

حولتُركت،ضيقةمساحةفىوعُتر،جرامكيلو5,137معًاجميعهاالتوابيتوتزن

أنوبيسفتش،سحريًامجدافًا12فيهابما،الأدواتمنالعديدعلىالخارجيةالمقصورة

النبيذ،جرارمنالعديد،الصناديقمنالعديد،(تحنيطبمحلولمملوءحيوان)جلد

،والزيتونالبحرأعشابمنجنائزيةزهورباقةوُجدتوأيضًا،المرمرمنومصباحان

.الحجرةركنفىتُركتحيث

كانبجوارهاالجبانةختمولكن،اختراقهاتمالخارجيةالمقصورةأنويبدو

لم02
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الذهبىالتابوت

توتبالملكالخاص

لأسرةا-آمونعنخ

المتحف-عشرةالثامنة

.المصرى

ومزينالكتانمنبحجابكُسيتقد،الثانيةالمقصورةهذهأنوببدو،سليمًا

المرمرمنعطرآنيتاأبوابهاأمامتوجدوكانت،المطلىالبرونزمنبزهور

المقاصير:جدرانبينالأخرىالأدواتمنالعديدوتقعومزينتانمنحوتتان

عصى،،بالسهاممملوءةوجعبةأقواس

الأشياءوسطومراوحصولجانات

افتتاحتم2491عامفبراير12وفى.الأخرى

حتىانتظرواولكن،الخارجىالتابوت

فتح،أم259أكتوبر01وفى،التالىالموسم

التابوتأعلىووجدوا،تابوتأولالفريق

منإكليلوبقايا،كتانيةأكفنةالثانى

عندمحبوبشخصتركها،الزهور

تمأكتوبر23وفى،كاهنربماأو،الملك

أخرىومرة،والثالثالثانىالتابوتفتح

وأكاليلكتانيةبأكفانمغطىكان

.زهور

غطاءرفعتم،2591أكتوبر28وفى

القناعالمندهشينللمنقبينفظهر،التابوت

والعقيق،باللازوردوالمطعمالرائعالذهبى

الفيروز،نالأوبسيديا،الكوارتز،لأحمرا

،المومياءوجهيعلوكانالذىوالزجاج

يرتدىوالذىالجنائزىالقناعهذاويعد

ومتوج.النمسالرأسغطاءالملكفيه

واللحية،العقابوالمحهةالكوبرابحية

والقلادة،بالاكهةالخاصةالمعقوفةالمجدولة

نقوشيوجدالقناعمنالخلفىالجزءوعلى،المصرىالفنقطعأعظممنواحدًاالعريضة

دينية.لنصوص

مما،الملكيةالمومياءعلىالرانتنجمنكبيرةكميةبصبقامواقد،القدامىالكهنةأنويبدو

،المومياءفحصالصعوبةمنجعلوهذا،بالتابوتيلتصقانأنفىوالقناعللمومياءتسبب

بكوصلاخ،بالقاهرةالأمريكيةالجامعةمن،ديرىدوجلاسمنالمكونالتشريحفريققاموقد

12لم
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توتبالملكالخاصةالكانوبيةالاوانىاغطية

الثامنةالأسرة-هيئتهأض!توالتىامونعنخ

،.المصرىالمتحف-جمتنبرة
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3لا*3كا"-سكا--بم21كا1"لم(آ،!؟3لأ

3!لأ*ك!سأ/بملأ/2/؟
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ء 3!لا!؟عء!،بر!لمكأّيرسى3لا7-ص غئمً

لاءلالا3؟1ع3لأ3ع،ء3!**كا*"شلالمض؟3

لا3لالمبز!؟جخا1ءج!!4/*لأء!بر-لم3؟ء؟ءبررلم،!،؟7

فئ؟ش،:؟!-3؟-3،!2سركاء\؟ء؟3وءد3!37!8*م؟!كبمولءجمبمسءسحص.لأ

ك!ص،؟ء!33،؟صاج3*ءلاء!(لم،3!برغئم!قلم؟ءأ*3لا،-،لا*!-+لأ*؟،"ر،،*لا

لأءع؟لأ!أ؟ً،!!ض3أ:بم،ؤبز!/!31لم،+ئرزرئم7-؟3لا73!7!ر"ء!أ!،

لأر!ثيوث!لمر!؟لم؟؟؟أ!%أ3اأغ؟ء؟؟،برشلمء،؟،!*ًلابر!!؟!ءس3ء،؟؟،؟3ىء!؟لمطلأ؟برغ:لآ؟لأبرئم،برلاأء،ءج3*3س3لم!!

لا!ي!ي!"فى!*ج!ي،*(3في؟؟وبرأ؟!ءا!قئملا37-!؟تر،،!بر؟؟!!لىرلم!رز!ن؟ءًبرلح،بر!،لم؟!!!ئر-،ص"لأ!!!!9
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ووجد،اللفائففكبدأأ259نوفمبرأ1وفى،وتابوتهاالمومياءبفحص،الإسكندريةمنحمدى

المومياءعلىسكبهاتمالتىالسوائلكثرةنتيجة،مبدئيًاسيئةحالةفىالمومياءالفريق

.المومياءتغطىالتىالقطعلكثرةبالاضافة"لم

"!ء!!

الذهب،منغالبيتها،المومياءمعملفوفةقطعةألفمنأكثريوجدوكان
+!ر//الخنجر

وأساور،الأ.لواعشتىمنوعقودَا،التعاويذبعضتشملقبلمنذكرناوكماالخاص

.والقدماليدلأصابعوحليًابالملك

عنختوت

توتللملكذهبيةق!دةالموميا"رفعيتمولكى-ا!سرةآمون

هيئةعلىآمونعنخ"لأالمنقبونقام،التابوتمن-عشرةا!امنة

الثامنة-الأصةالصقر*،كبيرةمساحةداخلبقطعه..المصرىالمتحف

زحافةعلىوضعهاوأعادوا

،التابوتداخلمحشورةالرأس،وكانتالرمالمن

بعنايةساخنةسكاكيناستخدامالأمروتطلب

واقترح،ام63،المومياءارتفاعوشغ،عشرةلالثامنةعمرهقُدرالذى

الحليىالمرعولىحمجمهل!عهعط!ولمحد،لإسمحراجها

شس!!*3*لازوكا!*؟س"-،ولكنأم67،هوامونعنخلتوتالأصلىالارتفاعأنديرى

"/\!6إ؟/أ!/!!3!الأ1(لم؟!!؟؟!!؟!أ،؟!لم%!مّ؟"؟.الوفاةسببتحديدالتشريحفريق

؟-؟*ول--!!--!---2ْ-/إّالكنزحجرة

-/!ّ؟!ْض-ص+!1"؟!11إإر!أأصغرّحجرةالدفنحجرةشمالإلىيوجدوكان

لم."!!-!3-1اللصوصدخلوقد،الكنزحجرةاسمالمنقبونعليهاأطلق

س-!!لأس!!؟*االمقصورةحولينحشرواأنإلىواضطرواأيضًاالحجرةهذه

!"خأّ!-هذهمطخلوكان.لهامدخلاًليجدوا،الدفنحجرةفى

/111ر،أنوبيسللإلهالطبيعىبالحجمبتمثالينمحروسًاالحجرة

؟3لاالحائطتجاهيوجدوكان،مقصورةفوقيرقداَوىابنبهيئة

)"-*وتحمى،المذهبالخشبمنمربعةمقصورةالشمالى

*س،/؟3سح!--،نيت،نفتيس،)الزيسالحامياتإلهاتالأربعجوانبها

ما-وبوجد،مذهبةحافةأعلىبطولهاوواقفةمنحوتة(سلكت

"ََالمرمرمنالمصنوع،الكانوبيةالأوانىصندوقداخلهافى

مرتديًاالملكرأسبشكلسداداتالأربعشكلت،المصرى

لم24

اثذهبىالملك
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مُذهب.صغيرتابوتداخلوموضوعبعنايةملفوفالكانوبيةالأوانىمنإناءكلوكان،النمسغطاء

فيمااحتوتوالتىوالخشبية،العاجيةالصناديقمنصف،الحجرةجوانبأحدفىيوجدوكان

الجانبفىيوجدوكان،اللصوصقبلمن،بالخارجملقاةمنهاالكثيرعلىعُثر،جواهرعلىمضى

ثلائامثلتوقد،الا-لهةمنوعدد،للملكخشبيةتماثيلعلىاحتوتوالتى،المقاصيرمنعددالآخر

علىراكبًاوآخرومدرس،بعصاوممسكًايمشىأحدها.بنفسهاَمونعنخ:توتالأشكالأجملمن

منالكثيروضعتوقد،برمحوممسكًا،صغيرشراعىمركب.علىراكبًاالثالثوفى،نمرأوفهدظهر

.هؤلاءمنثلا*لينمنأكثريوجدفكان.ومقاصيرصناديقأعلىلقواربنماذج

أخرتانعربتان،الحجرةزواياإحدىفىوتقع

عرباتأنهماعلىكارترعرفهما،متشابكتان

حديثاطفلانالحجرةهذهفىأيضًاويوجد،صيد

كفِّناوقدالصغيرةوملكته،الملكأطفالمنالولادة

توابيتهما.فىووضعابحرص

الملحقةالحجرة

إلىالأماميةالحجرةمنالغربىالبابيؤدى

اللصوصنهبوقد،جانبيةحجرةذاتحجرة

رسمى،بشكلغلقهاوأعيد،أيضًاالحجرةهذه

منبأكثرمكتظةكانتوقد،الجبانةشرطةبواسطة

فىالموجودةالقطعوسطووجدوا،قطعةألفى

مختومةنبيذأو،جعةجرة36حوالىالحجرة

جيمسالفيلولوجياعالمقاموقد.طينيةبأختام

،الأختامتلكبدراسة،جاردنرألانوالسيربريستد

توتالملكحكممنالتاسعالعامفىمدونغالبيتهاأنوحددا،بعنايةالحجرةهذهفىعليهاعثرالتى

تحتوىكانتالمصريةالجعةأنوحددا،الجرارهذهبقاياإنجلترافىالعلماءدرسوحديثًا.آمونعنخ

.اليومجعةمنأعلىكحولنسبةعلى

يظهرواوكراسىأسرةمنفيهبماالأثاث،القواربمنالمزيدعلى،أيضًاالكنزحجرةاحتوتوقد

.السلالمنوالعديد،ظهربلا

الحجرةفىكانأغلبهاأنإلأَ،الكنزحجرةفىالأوشابتىتماثلمنالعديدعلىالعثوروبرغم

،الملونوالخزف،المختلفةالأحجارمنوالعديد،الخشب،الأنواعجميعمنصنعتوقد،الجانبية

لم25
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!يز*،،!ء!مممه-؟!لى*!*!*!لأ!أءكا؟،3ص-ء!7!ه!خ؟!لأبم"-؟-!)!!لأ!صلأ-ء!ط؟؟-ع-كا-صيم+
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*ش"

*"*"؟*تمة،9ء4"،"ء"!*ة8*!ع*حم!كاكا
!4*!ء+*3

**-لاكلررلم!"*م!يبم"4*!،!ص9"ء"3؟طلألمط
ول"*!فى،"**؟!ء

ا*!"ء!ل!"في!3،

*ء،فىمم!"سكلكأضبه!ء!،كلي،""في!ى!؟س؟بم!ء؟ء،!حصي-!!؟3؟ب+!ولكامم!غ7!س

لح*!!*كل!"!!ل!2ض!ضول!؟**؟*،""!3!*ء!في؟يم!شكا7؟؟ش

؟!س!""!!*س؟،"!*/ةىهـ!ور"،ء

ء؟،!!ء!،ور!!!!حهلا!برلأ!*!ءلأ*!ا!"ءلأ*سلإ*8!كا

!،ء!د؟**جم!لمجم!)"!،إ!ئ!9ث!3""!*،لا*؟ء-ا7،غ،سير!3أشإ!

كا"!!*!،،*""""*،!*"+*3ْكلبم*؟**"أ-"(،ص،/ي

؟كاجم!ف؟*"؟كا"لأ"3""4"ول*ث!؟*8!"،**يه!؟"*،!إ\!؟،!زوو!لم/؟في؟لمك!بم3،!"!ط

؟ء،ء!لا"!""3*،-!كا*،!ء*لم"إ3؟!3

رز!"ض!"*؟-:ش!ورلم"!-!!"""!أص،ص!*!**!-6كالأاكا1لا!؟ى/كا3

-ع-؟؟ئي3!بر!1!-؟-/؟!ئم!"+كا-ىكا-ظ!؟بر!و77؟

-++د؟،؟3!لملإ-؟!س3+كاير!كاسكا؟رز!،لاخ،"كا
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الرأسأغطيةمنالعديدوارتدت

أعطىوقد،والباروكات،المختلفة

منستةموظفيهكبيرىوماياميننخت

الأخرىكانتوربما،للملكأكبرها

آخرينأفرادقبلمنللملكهدايا

مهمين.

المقبرةتزيين

لتجهيزالمتاحالوقتلقلةنظرًا

فقط،الدفنحجرةزُينتفقد،المقبرة

منسميكةبطبقةجدرانهاغطيتوقد

الأصفرمنبخلفيةلوّنتثم،الملاط

المناظرأسلوببوضوحوبُظهر،المذهب

قصيرةفالأشكال:العمارنةبفترةالمتاتّر

شكلفىوعيون،وكبيرةمتدليةببطن

هناالمناظرصُممتوقد.بيضاوى

العالمإلىالملكانتقالتأمينلزيادة

للأبد.بقائهاستمراريةوضمانالآخر

الجزءفىالحجرةإلىالمدخلويقع

وقد،الجنوبىالحائطمنالشرقى

الحائط،هذامنالغربىالنصفشغلت

باروكةمرتديًاالملكتظهرمناظر

التى،حتحورالإلهةبينوواقفًا،كيسية

والإله،الحياةعلامة،العنخعلامةتهبه

إحدىيضعوالذى،أنوبيسالجنائزى

الأخرىيدهوفى،الملككتفعلىيديه

أنوبيسخلفوتقف،العنخعلامة

بتحيةالملكتحيىالتى،الزيسالإلهة

وهذا،(نىبالنى)معروفة،خاصة

العالمفىبالملكالترحيبيعنىالطقس
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ونرى،المقدسةالمياهبطهارةالآخر

ا-لهةثلاثالحائطهذاعلىأيضًا

الاَخرالعالم،للذواترئيسية

.القدماءالمصريينعند

للحجرةالشمالىالحائطأما

جنازةتصوربمناظرمزخرففهو

راقدًاالملكتابوتفنرى،الملك

بداخل،كانوبىسريرعلى

علىليستقر،طريقهفىمقصورة

علىسحبهفيتم،قاربسطح

الملك،حاشيةبواسطة،مزلاج

،القاربيسحبونهموبينما

بتوديعوبقومونالنبلاءيتكلم

وقد،الغربإلىسلامفىالملك

"الإلهالملكمومياءأعلىكُتب

نب،الأرضينسيد،الطيب

للأبد"وقدالحياةله،رعخبرو

والمومياءالملكيةالمقصورةحمت

صغيرةأشكالبداخلهالتى

ونفتيس.لإيزيس

أهمفهوالغربىالحائطأما

جوهرأساس،المقبرةجدران

العالممكانالغربكان.العقيدة

تغربحيثالمكان،الآخر

يمكنلذلك،الليلعندالشمس

وفى،الصباحفىميلادهإعادة

وقد،آمونعنختوتمقبرة

منلفصلالحائطهذاخُصص

العالمفىموجودماهوكتاب
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الجعرانخبرىيحمل،الشمسقاربنرىالعلوىالصفوفى،(الموتىكتابأحيانًا)يسمىالآخر

خمسةالقاربأمامونرى،والتقديرالثناءلأوزورش!شكلينأعطاهوقد،الشمسشروقيمثلالذى

كلتحتوى،خانة12إلىمقسمالصفهذاأسفلوالحائط.وحورسماعتالإلهةبينها،واقفةاكهة

يعبرأنالملكعلىوبجب،عشرةالاثنتىالليلساعاتإحدىقردكليمثل،البابونقردعلىخانة

فىجديدمنوالشمسهويُبعثأنقبل،بالمخاطرتمتلىءوالتىعشرةالاثنتىالساعاتتلكخلال

.الصباح

أو،الأزرقالتاجمرتديًاآىالأولىتظهر،مناظرثلاثةتوجدالدفنلحجرةالشمالىالحائطوعلى

علىالفمفتحطقسالمؤدىبصفته،بالكهنةالخاصالفهدوجلد،العرشوريثبصفتهالحربخوذة

لاستقبالالملكجسدتجهيزخلالهمنيتمالذىهوالطقسهذاوكان،اَمونعنخلتوتالأوزيريةالمومياء

الحائطعلى،حتحورمثل،مانحةالسماءإلهة،نوتالتالىالمنظروبظهر،الاَخرالعالمفىالقرابين

وبعد،العنخوعلامةوالمقمعةبالصولجانممسكًا،آمونعنخلتوتواقفلشكل،نىالنىتحيةالشرقى

عنختوتيصورفهو،الحائطهذاعلىمنظرأخرأما،الأبديةبالحياةالملكالمنظرهذايعلوالذىالنص

ونرى،الكاأوالمزدوجةروحهنرىالملكوخلف،الآخرالعالمرب،أوزورش!قبلمن،مطوقًاآمون

."القوىالثور"آمونعنخلتوتالحورسىالاسم،الشكلهذارأستعلووالتى،الكاعلامةذراعيهبين

لم32

الذهبىالملك
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أقط!""ء!3

%!؟ء؟!عئ!!

!ري!،ع،!!

!؟لأ*2ء

!-*!!!

؟!؟وولأ،

ظيصكص-

برلمء*كلبر!س
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كازر+س

علأ!!

،بميملم

"

-!كأ

ضس

!!هـلم*

س!ب!

*4

لأممبم
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عققئ!الحا!حمهال!ر

فاأالى،هيئة!ا،لمر:إلمدقمفلهد!أؤمة

/!،لم

لم)أ!لمبرلم!!!رو
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3*جم!!يما!اكا

ص!*وص"!*خ،"!طر*كاص

،*!يركا"?؟ول

*!ا!(لأ،لا!*+؟!ىء!كالا!!!،،-ا

،كضكأءصخ3

!-!ءلبما!تن

-

ً-!!!ئس-

ياسكاخركا!!خ!ول-7طءبخ؟؟3!ى!ء!،،

؟لم3ع*لا

!ء،-؟قي+6س

!:*ء*07!-ءس+-

طا،%?غ"!اىلأ6ء؟لمكا

/-،3!،*لأئم؟--.!!ء!*كا3يصشتمءكالى؟؟+؟!لا!لم!،"!

!!في،؟*

!،لا!*7،3لأ6سلالأ+!!*7!-م!كا؟؟*+؟ئم

-ء*--3و?-ال!*!فى،خ9؟؟ءأطى!س

+؟ء!3بهي!-،!كابم

لمظ-!؟لالاج-7ء!!ط!رزص

لأكا؟!لىلالأإء؟!لأ،ىغ،

-2!-رزئججم!!لم-لأ.تم؟بى،!جس!ص!!لأي،
ظلأظة"،--.*

*كأض!!خ!!ل!

7!%،لع،ش!--+9ْ+س-!لملم
؟؟ورْى-،-ط!+لا

v،61!رزع!،!!؟

"-عسبر!6ء
!7!

عس-س*؟مح!ول!7

رزطئووكطّئيأتنء
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!ر"ء؟

!(!؟

،ءأضلملم

39بر

34!أكا

؟!7/ول

!!

؟،ثه!لأ!"بر-3

ل!زوسلأء!لأ!ككل!!ململأ

!3!

م!ك!

!!!!""

ل!!،رو*

/*!ج!

"كاد؟"
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؟15ّ-

31"لار

!.!8؟لم!!8!كا

به!ل!-3!8!

!!.؟؟،.؟

!!م!،

لأ؟،!

لمك!ش3لأ/كا!/لا

!-!ممه!!!!7!!لمء
لأ/!11/

!ئط!!و

لى/3

؟

لأ

؟!طلأ؟

-"؟لم،؟

3-!ص-سلأ!-كأاأ!!غع*؟(

أ،

ال!؟!أ!/1

%؟،9.طث!ض

21،!،!حم"،

7،؟!8!الا!؟؟؟/لا

ي3م،!الأ3

أ:
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5،51
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--

"!أ!*"تيوللاط!-!

،يه!لم
*ئممم!،*3-*مم!!لى"؟كا!أشك!

ا!وص؟كا

،!يركا؟؟*-خكص

ز.ئم*

3بلأ،!لا

؟لم!أ؟لأ!-،؟

؟/إبرفئ

لا!ة

ه
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صكا!لأ/س-

ف!سص؟+كور!و\

*ء!!أ--ء

ئختئ!*!3***ش*ور،برسلم

سصص،سهء!كي
مم!كاص/،-!-""-!!صج!ة

!**!!كأ!!عه!ا!!ض!

-!ف!طح+!

ح!بهم!
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،آمونعنختوتمقبرةفتحبعد،شهورستةمنأقلفىكارنارفوناللوردموتتسبَّبَ

كانموتهأنالصحفونشرت،المقبرةعلىواقعةلعنةبوجود،الناسبعضاعتقادفى

ذلكمنأبعدماإلىأحدهموذهب،ولفائفهاالمومياءيفكأنشؤمنذيروكان،غامضًا

الإلهمقصورةأمامعليهعُثر،طينىطوبعلىمكتوبنصترجمةسوءإلى

المقدسالفناءإلىالعتبةهذهعبرواالذينهؤلاءكل"سأقتل:الكنزغرفةفى،أنوبيس

الحجرةأحجارمنالرماليعوقالذىهو"أنا:النصهذايقرأالحقيقةوفى.للأبد"يعيشالذىللملك

Davidسيلفرمانديفيد)ترجمة"السرية Silverman).

ناموسةللسعهالضعيفجسدهتعرضضحيةمريضًاسقط،أسوانفىكارنارفونكانوعندما

ونشر،معدودةأيامبعدهناكماتحيث،أفضلعنايةأجلمنالقاهرةإلىانتقلوبعدها،خدهعلى

السيدكارنارفونابنوأضاف،بالضبطموتهلحظةعندانطفأتالقاهرةأضواءأناللعنةمؤيدو

س!أس!"!أول،س!3العائلةقلعةفىالمنزلفىكانوالدهكلب"إن:قائلاًبسردهاللغزإلىPorchesterبروشيستر

.أيضًا"ماتوبعدهاسيدهموتلحظةفىرثاءنباحأطلق

حدثالدمفىلتسممنتيجةماتفقد،كارنارفونبموتمحاطحقيقىلغزلايوجدالواقعوفى

بالفعلفربماالقاهرةأضواءأما،الحلاقةأثناءبالموسأحدثهجرحداخلناموسةبلسعةإصابتهبعد

الكهرباءنظامكانأنمنذ،معتادغيرحدثايكونأنلايمكنهذاولكن،كارنارفونماتعندماانطفأت

نأوخصوصًاماتالذىالكلبلحالةشهودًالانملكونحن،الوقتهذافىبالثقةجديرغيرمصرفى

الوقت.ذلكفىالهندفىبنفسهكان،كارنارفوناللوردابن

بقدرموتأوحادثةكلالصحافةمراسلولهاونسب،طابعهاالحياةوأكسبتاللعنةتوالَدتولكن

رجلفيهم)بما،قريبوقتأىفى،بعدهاوماتالمقبرةيارةبزٍقامشخصلأىيقالوكان،الإمكان

اللعنة.ضحيةإنه،(بجرحهمتأثرابعدهاوماتالمقبرةدخولهأثناءوقع

المقبرةيدخلولم،آمونعنخلتوتشىءأىيفعلولم،لندنفىٍيعيشكانمصرىأميروقال

والأربعينالثانيةفىشامبليونفرانسواجانموتوحتىباللعنةمتأثراكانإنه:زوجتهبقتلوقاممطلقًا

نأإذ،الحقيقةمنالرغمعلىالفراعنةلعنةإلىموتهنسبوا،الهيروغليفيةشفرةفكوالذى،عمرهمن

الحقيقةوفى،الضوءإلىآمونعنختوتخروجمنعاممئةقبلتقريبًا،1832عامفىمات،شامبليون

.جدّاقليلاًبالمقبرةالمرتبطالوفياتمعدلكان

عامحتىنفسهكارتروعاش،طويلةلفترةمريضًايكنلمولكنه،ماساَرثرمات2891عامفى
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وماتت،6391عامحتىجاردنرعاش4591،9rفىلوكاسومات،3591عامفىبريستدومات،9391

والسبعين.التاسعةيناهزعمرعن0891عامفىالفيلينالسيدة

عامفى"الفراعنة"لعنةيسمىشهيرًاكتابًاألمانىصحفىوكتب،طويلاًالفراعنةلعنةوعاشت

مديرثممحرزجمالمعتقابلإنهكتبروايتهوفى.كارنارفونموتمنعقودخمسةبعدأى،0791

مقابرنقبت"لقدمحرزفأجابه"؟اللعنةبوجودتؤمن"هلوسأله،بالقاهرةالخيامعمرفندقفىالاَثار

التالى.اليومفىمحرزماتالكتابهذالمؤلفووفقًاأبدًا"شىءلىيحدثولمومومياوات

بوجودتؤمنأن،هذهمثلقصةتسمععندماالسهلمنإنه

محرزجمالأنالناسمنالكثيرلايعلمهماولكن،لعنة

شىءأىعنمطلقًاينقبولم،الإسلاميةالآثارفىمتخصص

مشكلاتمحرزلدىكانتوأيضًا،مصربفراعنةمتعلق

لعنة.وليستزامنًاكانلهوماحدث،خطيرةصحية

وعندما،اللعنةإلىكثيرةأخرىووفياتحوادثونُسبت

بسفرمرسومًا،عبدالناصرجمال،المصرىالرئيسأصدر

محمديسمىأثرىعارضه،فرنساإلىآمونعنختوتقطع

.سيارةحادثفىأصيبوبعدهاإبراهيم

قطعسفرعلىموافقًاعقدعلىمهدىمحمدالاَثارمديروقع

شارععبورهأثناءقُتلوبعدها،لندنإلىآمونعنختوت

أنعلىالحادث!ينهاتينخلالمنالحكمولايمكن،مزدحممقبر--منوحارسهاالجبانةحامىآنوبيرالإده

آمونعنختوتكنزسفرعدمأوسفرسواءتقررلماللعنة-المتحفعشرةالثامنة-الأسرةآمونعنختوت

.البلادخارجالمصرى

المصريةاللعناتصاغتوقد،مقابرهمالاَيدمرواالعابرينتحذرنقوشًاالقدماءالمصريونوترك

القديمةالدولةفىوأساسًاالخاصةالأفرادآثارعلىرئيسىبشكلوظهرت،تهديداتشكلفىالقديمة

الخاصة:اللعنةمنمثالوهناالملكيةمنأكثر

مقبرتى.تجاهشريرشىءأىسيفعلواحدأىإلى

العظيم.الإلهيحاكمهسوف

مقبرتى.منحجرعلىيستولىأننفسهلهتسولمنكلوإلى

طير.مثلرقبتهأنرعفسوف

9531لأ4
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مقبرتى.منكتلةأوحجرأىيحركمنكلوإلى

.الغربفىتعيشالتىالأرواحليفزعواالأرضفوقيحيونالذينكلإلى

طاهر.غيروهومقبرتىيدخلمنكلإلى

حياته.أفنىسوف

)روحى(صورىعلىبالنجاسةيأتونالذينكلوالى

.(إليهم)تعودتشغلهمأن()أرواحهملأشكالهمأسمحلن

لمقابر،العلياالجبانةحفائراكتشفتهآخرنقشويوجد

عُثربتتىيدعىالفنانينأحدمقبرةوفى.بالجيزةالأهرامبناة

التالى:النقشعلى

المقبرةهذهيدخلونالذينالناسُإلُهايا"

وبدمرونَهاالمقبرةهذهضدالشرَّيصنعونَالذين

ءAlافيضدَّهمالتمساحُيكونُربما

الأرضعلىضدَّهموثعبان

الماءفيضدَّهمالنَّهرفرسُيكونربما

."الأرَضعلىضدّهمالعقربُتكونُوربما

بناةالعمالأحد،ارربيتىدفلمدأالجا!هرأدلعنه!امعةمتحفأمينحاليًا،سيلفرمانَديفيلىولاحظ

أنس،الفراعنةلعنةتسمىمقالةفى،المصرىبالقسمبنسلفانيا

ظهرتوعندما،أعدائهاضدأخرىحمايةلهاكانتالملكيةالاَثارأنإلىتشير،الملكيةلعناتوجودقلة

يوجدالمثالىسبيلوعلى،الاَتيةالحياةمنأكثرالحياةهذهفىالحمايةإلىيشيرونكانوا،الملكيةاللعنة

إلىالأولتحتمسفيهيتحدثوالذى،البحرىالديرفىحتشبسوتللملكةالجنائزىالمعبدفىعنوان

."يموتسوفجلالتهاضدلعنةفىالشريخاطب.والذىيحياسوفيعبدهاالذى"أنمدعيًاابنته

لى،موسمأولنهايةوفى،النيلدلتافىبيللوأبوكومبموقعحفائرفىاشتركتصغيروكأثرى

المتحفإلى،(الرومانىاليونانىللعصرترجعمقابرمن)معظمهاالحفائرمنالقطعبأخذمكلفًاكنت

القطعنقلتعندمانفسهاليوموفىالثانىالعاموفى،عمتىتوفيتنفسهاليوموفى،بالقاهرةالمصرى

الأشياءهذهأنبالقاهرةالصحفونشرت،المحبوبعمىابنتوفىالثالثالعاموفى،عمىتوفى

لعناتنقشواعندماالمصريينالقدماءحتى،فراعنةلعنةلايوجدأنهالحقيقةولكن،اللعنةبسببحدثت

لم533
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هذهأنفقطأملوامقابرهمعلى

!M-وو....-.....دفناتهمتحمىالكلمات
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لا3،-بالكشفارتبطالذىهوفقطواحد
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أوروبا،فىالمتاحفإلىالَقاهرةمنآمويعنختوتمقبرةقطعمنالعديدسافرت

غادرتالتىالأولىالمرةوكانت،الأمريكيةالمتحدةوالولايات،اليابان،كندا،روسيا

إلىمتوجهة،6191عامفى،القاهرةآمونعنختوتمجموعةالقطعبعضفيها

عشرةسبعالسنينتلك"ْخلالالمعرضزاروقد،6491عامينايرحتىهنأكبقيتحيث،المتحدةالولايات

اليابانإلىالرحلةتوجهتذلكوبعد،6691إلى6591عاممنكنداإلىنفسهاالمجموعةوسافرت،مدينة

اليابانإلىالرحلةذللث/توجِهتوبعد؟6691إلى6591عاممنمعرضفىهناككانتحيث،وفرنسا

منعظيفامقدارًاالجولةهذهوحققت،6791إلى6591عاممنمعرضفىهناككانتحيث،وفرنسا

القطع.بتلكإمبراطورهاانبهرالتى،اليابانوخصوصًا،البلدانتلكوكلمصربينالعلائات

فىأخرمعرض!أقيم7591عامحتى7391عامومن

الثقافةوزيرافتتخحيث،السوفيتىالاتحابوفى،إنجلترا

معًاالمعرضالآثارهيئةرئيسمختاروجمالالمنموفيتى

منقطعة05المتحدةالولاياتطلبتنفسهالعاموفى

الولاياتفىمدنستلتزور،آمونعنختوتمجموعة

سانمدينةوكانت،بكنداتورونتومثل،المتحدة

يعدأضيفتالتىالسابعةالأمريكيةالمدينةهىفرانسيسكو

الافتتاحوكان،الذهبىالفرعونأيضًاواستضافت،ذلك

حضورالمتوقعمنوكانبواشنطن،7691سبتمبرفى

هنرىمنهجاء.بدلآولكن،نيكسونس!.!الرئيسر

جاءت،الرئيس!كارترجيمىأصبحوعندما،كيسينجر؟اناسعنخوزو!آمونعنختوتللملكمنظر

المصرىالمتحفمديروشرح،المعرضلترىالمىاشتهالأسرة-الصغيرةالذهبيةالمقصورةعدىمنآمون
عى..المصرىالمتحف-عشرةالثامنة

جدّامنبهرةوكانت،لهاالمعرضالنواوىإبراهيمبالقاهرة

محاضرةليلقىالنواوىالرئيسدعاوبعدفا،والدهاعنهاأخبرتوالتى،الرائعةآمونعنختوتبقطع

الأبيض.البيتفى

والذىالمذهبةالخشبيةالا-لهة""سلكتتمثالفسقط،فعلاًآمونعنختوتلعنةحدثتألمانياوفى

التىالملكيةالحيةوانكسرتوالرأسالكتففتدمر،الصغيرالملكفيهايرقدالتىالمقصورةيحمىكان

!بم،الأصلىشكلهإلىواعادتهالتمثالإصلاحعلىقادرًاالأمريكىالمرممكانالحقيقةوفى،رأسهاتزين

!95-! " *لمَ.-
اثذهبىا!للك

؟.خغ
ا"عكورأ
؟تح!

-"!،ء!

،ث!
خ!

م.*دكاضط
2!!يب!

3وريه!ء؟لا

،بر!حع:
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*!!
فعلاً،حدثقدالتدميرولكن

مصرإلىالقطععادتوعندما

كتب،8191عامفى

مقالاتالمصريونالصحفيون

القطعإرسالعلىمعترضين

البرلمانواقتنع،مصرخارج

سفرعدموقرروا،المصرى

خارجاَمونعنختوتقطع

جداسعيدوانى،ثانيةمصر

الزمانمنعقدينبعدبأنه

سفربضرورةسوشراأقنعتناتوتللملكذهبيةقلاد"

إلىآمونعنختوتقطعماعتوالألهةآمونعنخ

ولاتزال،أخرىمرةا!الممطعم-ذهببحمايتهتقوم
عشرةالثامنةالأسرة-

الصخريةطيبةتلالتخفى.المصرىالمتحف

ومنذ،الأسرارمنالمزيد

عظيمين.كشفيناكتشافتمآمونعنختوتاكتشاف

الائصرمعبدفىوجدتالتماثيلمنكبيرةخبيئة

رمسيسأولادمقبرةوهى5رقممقبرةاكتشافواعادة

مفقودين،الحديثةالدولةملوكمنبعضرولازال،الثانى

،أخرىملكيةخبيئةعلىالعثورالممكنمنلذلك

القرنونصفالقرنفىاممتشفتمقابرأيضًاوتوجد

منالكثيريوجدولازال،بعدتسجللموالتىالماضيين

كلكشفناإننانقولأنقبل،الملوكوادىفىالعمل

ألغازهم.

5311لأ4

لم06

الدهبر!ا!للك
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يسجلولكى،بمئويته2002عامفىبالقاهرةالمصرىالمتحفاحتفل-سك*

وبمناشدة،"الخفية"الكنوزيسمىجديدًامعرضًاالمتحفأقامالمهمالحدثهذا

المتحف،ببدرومالمصرىالمتحفمخازنإلىالأمناءذهب،بالمتحفالمرممينكبيرةلقمةناديةالدكتورة

.العرضصالاتعنمختبئةوجدوهاالتىالكنوزبعضوأحضروا

منهاوالعديد،آمونعنختوتمقبرةمنالقطعمنعدد،البدرومفىالقطعوسطيوجدولازال

عبارةوهى،القطعتلكمنستًااخترتوقد،فقطمنهجىمحتوىفىنشرهتمولكن،عرضهيتملم

هنا.ووصفهالتصويرهاخيلألجمةأوبعرباتمتصلةكانت،ذهبيةرقائقمنكسراتعن

كانتمنهاأربع،مفككةولكنكاملةعرباتستعلىآمونعنختوتمقبرةفىعُثروقد

جدًاعريضًاالعجلةمحوركانأنومنذ،الكنزغرفةفىالأخريانوالاثنتانالأماميةالغرفةفىمحشورة

بإدخالهايقوموالكى،أجزاءإلىبفكهالدفنعنالمسئولونوالكهنةالعمالىقامالممرمدخلعبرليمر

قامواحيث،بعضهابتدميرقامواالمقبرةاقتحمواالذيناللصوصفإنذلكعلىعلاوة،المقبرةداخل

وكوموها،السرقةبعدبالتنظيفالكهنةقاموبعدها،تزينهاالتىالصغيرةالذهبيةالقطعمنبتجريدها

معًا.متشابكةركامفىموضوعةوجدوهاباكتشافهاوفريقهكارترقامعندمالذلك

تشكيلإعادةتم،والحفظوالصيانةالتنقيبوأعمال،الدءوبالعملساعاتمنالعديدوبعد

.العرباتتلكمنخمسوعرض

كسراتوتظهر،وماشابهأقواس،جعاب،الفرسأطقمالعرباتإلىبالإضافةأيضًاووجدت

العرباتمنأخرىأجزاءأو،الفرصأطقملتزيناستخدمتوأنها،جلدمتصلةكانتأنهاالذهبرقائق

بالضبطالقطعأىتحديديصعبفقد،كسراتعنعبارةالمحفوظالجلدطبيعةولأن،أخرىأسلحةأو

نأ،اةثراعلىوالوصفالقديمالمصرىالفنفىالتصويرمنونعلم،المذهبةالقطعبتلكمزخرفةكانت

فىمصرإلىأدخلهامنأولالهكسوسوكان،الخيولتجرهاالتىالعرباتاستخدمواالقديمةمصرملوك

المصريةالنصوصأولوكان،الملكيةوالمواكبوالصيدالحربلأغراض،الميلادقبلعشرالسابعالقرن

وغالبًاالهكسوسحاربواالذين،المحاربينطيبةملوكأحدكامسالملكلوحةهوعربةذكرالذىالقديمة

علىمشرفين،المعابدصروحعلى،(المثالسبيل)علىمعاركمناظرفىيصورونمصرفراعنةماكان

المستوىرفيعةالثقيلةأوالخفيفةالحربيةالعرباتهذهتمنحوكانت،عرباتهمخلالمنالحربساحة

ملاثمةوحربصيدمناظر،الأماميةالحجرةفىوجدتالتىالتحفتلككلوتحمل،ملكيةكهدية

.الأغراضلتلكالقديمالمصرىاستخدمهاوالتى،وخيولبعرباتالمرتبطةالقطعلبعضر
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آسيوىأسيريصرعأبوالهولبهيئةآمونعنختوتالملك

.المصرىالمتحف!عشرةالثامنةالأسرة-ذهب
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اسيوطمكتبة.

.320/232288!:-اسيوطالجمهوريهَ-ش06

المنيامكتبة.

/4Ai:!-المنلِا-خصيبابنش16 v ri i i a.

الجامعة()فرعالمنيامكتبة.
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