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مرص بلد لديه العديد من القصص الرائعة ليحكيها. فمنذ التاريخ 

القديم وحتى اليوم، مازالت الناس، واألماكن، واملباين، والتقاليد 

تستحوذ عىل خيال العامل. ويستكشف هذا الكتاب أحد األماكن 

الخاصة يف مرص – تل العامرنة. لقد كانت تل العامرنة مدينة 

عظيمة يف التاريخ القديم، أما اليوم فهي موطن ملجتمع حديث 

يعيش بجانب )وأحيانا فوق( األطالل القدمية.

واليوم، يسكن تل العامرنة ما يزيد عن 25000 نسمة يف قرى تل 

بني عمران )التل(، والحاج قنديل، والعامرية. وإذا نظرتم بعناية، 

ستجدون بني املنازل الحديثة، واملدارس، والطرق، واألرايض الزراعية 

أدلة تشري إىل الوقت الذي كانت فيه تل العامرنة أهم مدينة يف 

مرص كلها!

تقع تل العامرنة يف منتصف املسافة بني القاهرة يف الشامل واألقرص يف الجنوب. انظروا 

إن كان باستطاعتكم أن تجدوا القاهرة، وتل العامرنة، واألقرص عىل الخريطة! وتقع تل 

العامرنة عىل الضفة الرشقية لنهر النيل العظيم.

مرحبا بكم يف تل العامرنة!



انظروا صفحة املرسد، صفحة 

56، ملعرفة معاين الكلامت 

املكتوبة باللون الربتقايل!

ويف قلب الدينة، كانت هناك معابد كبرية يف الهواء الطلق فيها 

متاثيل بديعة. لقد كانت أماكن مزدحمة، حيث كان الكثري من 

الوقت مييض يف إعداد القرابني إلله الشمس. ويف وقت قصري، ظهرت 

القصور، والورش، والطرق، والجبانات، واآلالف من املنازل بجانب 

املعابد.

لقد أخذ بناء أخت آتون قدرا هائال من العمل، ولكن بعد أقل من 

عرشين عاما أصبحت املدينة مهجورة. فبعد وفاة إخناتون، عاد 

ملوك مرص إىل عبادة العديد من اآللهة املختلفة وحاولوا نسيان 

فرتة حكم إخناتون.  وقد تم نقل الحجارة من مدينة إله الشمس 

إىل أماكن أخرى مثل خمنو )قرية األشمونني حاليا( من أجل إعادة 

استخدامها، وبدأ كل يشء يف االنهيار.

إنها تبدو كقصة حزينة، ولكن الكثري من أخت آتون تحّدى الزمن 

وعاش. إنها، يف الحقيقة، أكرث املدن حفظا التي وصلتنا من مرص 

القدمية وكأنها كبسولة زمنية حفظت الحياة من ثالثة أالف سنة. 

واليوم، ميكننا معرفة الكثري عن هذه األماكن القدمية وعن حياة 

الناس الذين عاشوا هناك. هل تعرفون كيف ميكننا فعل ذلك؟ 

ميكننا أن نفعل ذلك من خالل علم اآلثار.
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فمنذ أكرث من 3000 سنة كان لتل العامرنة اسم مختلف. لقد كانت 

تُدعى أخت آتون. هكذا تُكتَب أخت آتون بالهريوغليفية – لغة 

الكتابة عند قدماء املرصيني.

هل ترون الرمز األول عىل اليسار والذي يشبه طلوع الشمس من 

بني جبلني؟ إن كلمة أخت آتون تعني “أفق قرص الشمس” يف 

اللغة املرصية القدمية: وعالمة الجبلني هي األفق )أخت( والعالمات 

املوجودة عىل اليمني تُقرأ آتون )الشمس(.

لقد أمر الفرعون إخناتون ببناء هذه املدينة. ويف أخت آتون بدأ يف 

عبادة أول دين معروف يركز عىل إله واحد فقط، إله الشمس، سامه 

آتون. وقام بحظر عبادة اآللهة األخرى يف مرص القدمية! وإلرضاء 

امللك، أىت الناس من جميع أنحاء مرصليساعدوا يف بناء عاصمته 

الجديدة من الطوب اللنب والحجارة. كام انتقلت زوجة إخناتون، 

نفرتيتي، وعائلته إىل العاصمة الجديدة لدعم امللك. وقد ركزت 

الحياة يف املدينة عىل عبادة إله الشمس. وكانت هناك حاجة إىل 

النحاتني، والكتّاب، والبنائني، واملزارعني، واإلداريني، والحرفيني.



إن علم اآلثار ال يتعلق بالحث عن الكنوز املخفية ولكنه يهدف إىل 

معرفة األشخاص الذين عاشوا يف املايض – أشخاص مثيل ومثلك – 

من خالل النظر إىل األشياء التي تركوها وراءهم. وقد تكون هذه 

األشياء أطالل مبان، أو أشياء صنعوها واستعملوها مثل الفخار، أو 

أدوات، أو مجوهرات، وحتى الطعام الذي كانوا يأكلونه وأجساد 

القدماء أنفسهم. وأحيانا ما تكون هذه األشياء مدفونة يف األرض 

والبد أن نحفر ببطء وعناية إلخراجها من باطن األرض؛ وهذا 

ما يسمى التنقيب. فكل ما نجده يجب تسجيله ودراسته بأدق 

التفاصيل. تخيل إذا ما قام علامء اآلثار، يف املستقبل، بالحفر يف 

منزلك كام تركته هذا الصباح، فام الذي سيفكرون فيه بالنسبة لك 

ولحياتك. من املحتمل أنهم سيستنتجون بعض النتائج الخاطئة! 

ولهذا السبب فإن علامء اآلثار يجب أن يربطوا معا العديد من 

القرائن املختلفة قدر اإلمكان لجعل القصة صحيحة.

إن علم اآلثار يف كل مكان )يف أي مكان عاش فيه الناس يف املايض(. 

وتعترب تل العامرنة مكانا مثريا لعمل علامء اآلثار ألن املئات من 

املنازل قد نجت إىل جانب املعابد واملقابر الكبرية. وكل هذه األدلة 

مهمة ومتدنا باملعلومات عن حياة الناس من أفقرهم إىل أغناهم. 

ولهذا يأيت علامء اآلثار من كل أنحاء العامل للعمل والدراسة مع 

علامء اآلثار املرصيني. إن علامء اآلثار يعملون يف تل العامرنة منذ 

مئة سنة، واليزال هناك الكثري لتعلمه.

ما هو علم اآلثار؟ 

وتحظى الحياة الحديثة يف القرى املحيطة بتل العامرنة 

بنفس القدر من األهمية. فعلامء اآلثار يولون االهتامم 

بكل العصور التاريخية من أقدمها وحتى أحدثها. 

ولألشخاص الذين يعيشون اليوم يف تل العامرنة وظيفة 

مهمة من خالل العناية باملدينة القدمية ومشاركة 

قصصهم مع زوارها. اقلبوا الصفحة لتتعرفوا عىل كيف 

كانت الحياة يف تل العامرنة بالنسبة لألطفال منذ 3000 

سنة وما هو شكل الحياة بالنسبة ألطفال اليوم.

9 8



مرحبا! اسمي نوفرت، وهذا هو أخي التوأم. اسمه راحوتب. نحن نسكن 
يف أخت آتون، املدينة امللكية الكبرية. 

لقد انتقلنا إىل هنا من طيبة يف الجنوب، عن 
طريق السفر باملركب لعدة أيام. وهناك عائالت 

أخرى جاءت من ممفيس يف الشامل أو من 
مدن أخرى أصغر.

مرحبا! اسمي أمرية، وهذا عمر ابن عمي. أنا أسكن يف 
قرية التل وعمر يسكن بالقرب مني يف قرية الحاج قنديل. 

إن قريتينا عبارة عن عائالت كبرية ونحن نساعد بعضنا 
البعض حني نستطيع.

ويقول جدي إن ذلك يعود إىل أن الكثري من العائالت يعيشون 
هنا منذ أجيال، رمبا منذ أكرث من 150 سنة.

وقد عمل بعض أفراد أرستنا مع أول بعثة حفريات يف 
تل العامرنة، مع عامل اآلثار الربيطاين فليندرز بيرتي يف 

تسعينيات القرن التاسع عرش. وكان هوارد كارتر عضوا 
يف فريق بيرتي. إنه الرجل الذي اكتشف مقربة توت عنخ 

آمون يف وادي امللوك سنة 1922.

هل تعرفون أن توت عنخ آمون قد عاش يف تل العامرنة عندما كان صبيا؟

وقد جئنا إىل هنا، بعد أن أيت امللك إخناتون الذي 
أراد إنشاء بيت جديد إلله الشمس آتون.

ويف البداية، عندما وصل الناس إىل هنا، قاموا ببناء بيوتهم بالقرب من عائالتهم 
وأصدقائهم. وحاول الجميع مساعدة بعضهم البعض من خالل املشاركة يف الطعام، 

وصنع الطوب اللنب ملنازلهم، وجمع املياه من اآلبار أو النهر. 

قابلوا الشخصيات
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لقد قام إخناتون بإحضار الجميع إىل هنا ألن آتون قال له ذلك. 

فاألرض مميزة ألنها موطن إله الشمس 
الذي ييضء من فوق ويوفر كل ما نحتاجه.

كام أننا بالقرب من نهر النيل ، الذي يفيض كل 
عام وهو واهب الحياة.

كام أننا نأخذ املاء من النهر باستخدام الشادوف، وهو
اخرتاع جديد إىل حد ما.

كام نصنع الطوب اللنب من طمي النيل ونحصل عىل األحجار من املحاجر 
امللكية التي تقع عىل املنحدرات القريبة. واملنحدرات، أيضا، هي مكان مثايل 

لبناء مقابر العائلة امللكية وأصدقاء امللك.

نحن نستخدم املياة لري األرايض الزراعية الغنية لزراعة 
املحاصيل وأعالف الحيوانات.

ويأيت معظم غذائنا من الضفة الغربية للنهر حيث متتد 
الحقول إىل أقىص ما تستطيع العني رؤيته! 

إن قرانا مميزة ألنها بالقرب من نهر النيل. 

ونحن نحب أن نلتقي بأصدقائنا وأن نلعب بجانب النهر ألنه جميل جدا. والنيل 
مهم جدا للمحاصيل، والحيوانات، واألسامك.

لقد توقف فيضان النيل اآلن. يقول جدي إن 
سبب ذلك يعود إىل بناء سد ضخم، يتحكم يف 

املياه، يف أسوان، جنوب مرص. 

واآلن لدينا الكثري من الطرق الخاصة لرفع املياه من النيل. فهناك القنوات التي تنقل املاء إىل 
الحقول البعيدة عن النهر، واملضخات امليكانيكية التي تضخ املاء الذي نحتاج إليه بشدة. 
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وعندما كان أجدادنا صغارا، كانوا يسكنون يف بيوت من الطوب اللنب. وكانت هذه املنازل 
مبنية بطريقة مشابهة ملثيلتها يف املدينة القدمية، بجدران من الطوب اللنب وسقف من 

جريد النخيل مام يعني أنها مل تكن تتحمل أكرث من طابقني. 

الحياة مثرية للغاية يف قرانا حيث توجد الكثري من املباين. 

واليوم ما زلنا، يف كثري من األحيان، نبني 
منازلنا، ولكن الناس يستخدمون الطوب 

األحمر واألسمنت والحديد، مام يعني أننا 
نستطيع بناء بيوت أعىل. 

 وقدميا كانت جدران املنازل املبنية 
من الطوب اللنب  سميكة، ولذلك 
كانت باردة يف الصيف، ودافئة يف 

الشتاء، وغالبا ما كانت تُطىل باللون 
األبيض ليعكس أشعة الشمس.

ولكن اآلن، ميلك الكثري منا أجهزة لتكييف الهواء!كام أننا نحب أن نطيل 
بيوتنا بألوان زاهية مثل األحمر، واألصفر، واألزرق، واألخرض.

وقد قام أيب ببناء منزلنا من الطوب اللنب. وقد فعل هذا مبساعدة آخرين يسكنون يف حينا. 
وبعض الجدران الداخلية مطلية باللون األبيض مام يجعل املنزل نظيفا ومرشقا.

لقد منت مدينة إخناتون الجديدة برسعة. 
فهناك دامئا الكثري من املباين التي تظهر!

ويساعد الطوب اللنب عىل بقاء املنزل باردا 
يف األيام والليايل الحارة. وحتى األماكن 
امللكية كانت مبنية من الطوب اللنب! 

كام أن بعض املعابد املكرسة إلله الشمس 
كانت مبنية من الطوب اللنب أو الخشب.

فلونها األبيض يلمع تحت أشعة 
الشمس وهي تبدو رائعة بصورها 

الجميلة واألمناط والرموز امللونة 
املنحوتة عليها من قبل أفضل 

 الحرفيني يف املدينة.

وبعد ذلك حلت املباين الحجرية البيضاء 
الكبرية مكانها. 

وهذه الرموز تسمى الهريوغليفية. ونحن ال نستطيع قراءتها ولكننا نعرف معاين 
بعضها – مثل الصليب داخل دائرة والذي يعني يف الهريوغليفية كلمة مدينة!
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أنا وعمر نحب ارتداء البناطيل الجينز والتي شريتات. ويت شريت عمر يجعلني 
اضحك دامئا ألنه يحب التي شريتات ذات التصميامت الغريبة. 

ولكن عندما نذهب للعمل يف الحقل فإننا نرتدي الجالبية. عمر لديه أيضا 
جالبية بيضاء خاصة بيوم الجمعة؛ يرتديها عندما يذهب إىل املسجد مع والده. 

أختي الكبرية فاطمة أصبحت يف الحادية عرشة من عمرها وبدأت ترتدي 
الجيبات الطويلة والحجاب. إنها وأصدقائها يصنعون أساورا من الخيوط 

امللونة لبعضهن البعض. لقد وعدتني أن تعلمني كيفية عملها. 

نحن نرتدي الشباشب معظم الوقت، حتى ونحن نركب العجل أو نلعب 
كرة القدم.

نحن يف الثامنة من العمر وقد حصلنا عىل أول أزيائنا املناسبة. إن 
إخواننا وأخواتنا مازالوا صغارا ولذلك ال يرتدون مالبس دامئا. 

إن مالبسنا مصنوعة من الكتان. ومن األهمية مبكان أن نحتفظ بزي واحد 
نظيف وأبيض الرتدائه يف االحتفال بأعياد آتون ويف الحفالت. 

وعندما يكرب راحوتب سوف يرتدي نقبة، وسرتة، وِكلت )ملبس شبيه 
بالتنورة(، أما أنا فسأرتدي سرتة أو ثوبا نسائيا.

إن البعض من أصحابنا يرتدون صنادال مصنوعة من 
أوراق النخيل ولكننا نحب أن تكون أقدامنا حرة! نحن 

أيضا نحب لبس املجوهرات.

أنا أرتدي سوارا صغريا من الخرز وأشكال صغرية من اإلله بس، وراحوتب 
لديه متيمة عليها عني الوجات الزرقاء. لقد كرس التميمة األخرية!

 وكل فرد يف األرسة لديه، عىل األقل، 
متيمة واحدة. لقد أعطتنا ماما إياها 

للحفاظ عىل سالمتنا.
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األزياء



نحن نزرع كميات كبرية من الطعام اللذيذ ولكن، كل يوم، يتم تقديم أفضل األطعمة مثل 
اللحوم، والبط والفاكهة كقرابني إلله الشمس يف املعابد.

ويف معظم األيام نأكل الخبز حيث تطحن أمي القمح، وتعجنه 
باملاء ثم تخبزه يف الفرن املصنوع من الطني. 

إن مياه النيل قد تجعلك مريضا ولذلك نصنع منها نوعا من الجعة الخفيفة. أخي راحوتب 
ال يحب الجعة ألنها ثقيلة ومليئة ببقايا الشعري، ولكني أعتقد أنها لذيذة! ويف بعض األحيان 

نأكل السمك أو البلح والبسلة. 

وأفضل األيام، عندما يجلب أيب إىل البيت بطة أو قطعة من لحم املاعز 
للعشاء. هذه متعة حقيقية ألنها ال تحدث يف كثري من األحيان.

ويف بعض املناسبات الخاصة، مثل األفراح، أحيانا ما يكون لدينا لحم البقر، أو الضأن، أو املاعز.

معظم األرس لديها أرض زراعية بالقرب من البيت الذي يسكنون فيه، حيث 
يزرعون البصل، والجزر، والطامطم، والبطاطس، والباذنجان، والخيار. ونحن نزرع 

ايضا أنواعا مختلفة من الحشائش إلطعام الحيوانات. 

أنا أحب الفواكه الطازجة التي نزرعها يف أرضنا مثل البلح واملانجو، ألنها حلوة جدا. 

والقمح أيضا محصول مهم. نحن نصنع منه الدقيق لعمل أنواع مختلفة من الخبز مثل 
العيش الشميس بقرشته املقرمشة والعيش البتاو. وقد كانت جديت تطحن الحبوب وتخبز 

العيش يف فرن مصنوع من الطني خارج منزلها! 

وإىل اليوم، ما زال بعض الناس يخبزون العيش يف البيت 
 بنفس الطريقة ولكننا أيضا نشرتيه من املخبز!

ويف معظم األيام نأكل الخبز مع البيض، أو الجنب البيتي املصنوع من لنب الجاموسة، أو 
سلطة وبطاطس، وأحيانا ما نأكله مع سمك من النيل أو فراخ وأرز. والجميع يرشبون 

الشاي، حتى األطفال. كام أننا نحب املياه الغازية! 
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الطعام



أباؤنا يعملون معا. وباإلضافة إىل زراعة أرضنا، فإنهم يعملون مع علامء 
اآلثار الذين يأتون من كافة أنحاء العامل للتنقيب يف تل العامرنة.

وأحيانا ما يخربنا أباؤنا عن األشياء التي وجدوها أثناء عملهم يف 
أرايض الدفن القدمية، واملنازل، واملعابد، مثل قطع الفخار املكسور 

وعظام الحيوانات. 

وأحيانا ما ننىس أنا وعمر أن املدينة القدمية ال تزال حولنا. 

وهي تبدو اليوم وكأنها جدران قدمية مهدمة، أو نتوءات ومطبات يف األرض، ولذلك من 
الصعب أن أتخيل أنها كانت أهم مكان يف مرص منذ ثالثة آالف سنة! 

أيب مزارع. وهو يعمل لدى رانفر املرشف عىل خيول امللك. رانفر ميلك 
الكثري من األرايض وأيب يحصل عىل جزء صغري من املحصول. 

راحوتب يساعد أيب يف الحقل. 

وبينام يكون راحوتب وأخي الصغري يف الحقل، أمكث أنا وأخوايت الخمسة الصغريات 
يف البيت ملساعدة أمي. إنها تعلمنا كيف نغزل الخيوط وننسجها.

وأحيانا يحمل الشعري والقمح يف سالل لتخزينها يف صوامع الغالل بالقرب من منزل رانفر. نحن نزرع 
املحاصيل يف الشتاء بعد انحسار فيضان النيل ونحصدها قبل اشتداد حرارة الشمس يف الصيف.

وهناك نوع جديد من األنوال يسمح لنا 
بنسج قامش أعرض، ولكنه عمل كثري!

إن الطيات واملالبس الفضفاضة هي املوضة اآلن – كل أفراد العائلة امللكية يرتدونها.
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الوظائف



املدرسة تأخذ معظم وقتنا. نحن نستيقظ يف السادسة 
صباحا، نفطر، ثم نرتدي مالبسنا ومنيش إىل املدرسة. 

يحب جدي أن ميزح قائال “هذه األيام، ال تستطيع أن 
ترى األرض من كرثة األطفال”! 

عندما كان جدي صغريا مل تكن هناك إال مدرسة واحدة بها خمسون 
تلميذا. واآلن، هناك الكثري من املدارس واآلالف من الطالب. 

وبعد املدرسة نذاكر لالمتحانات، ولكن يف الساعة 
الرابعة نذهب للمساعدة يف الحقل. 

ويقيض عمر أجازات نهاية األسبوع يف لعب الكرة، وكرة السلة، والبنج بونج. أما أنا 
وأصدقايئ فنستمع إىل املوسيقى، ونلعب مع قططنا، ونشاهد أفالما، ونكتشف أشياء عىل 

شبكة اإلنرتنت!

نحن نحب أن نأكل العشاء أمام التليفزيون، 
ونحن نشاهد أفالم الكارتون. 

يف الوقت الذي ال نساعد فيه أباءنا، نحب أن نلعب مع القطط يف الشارع أو يف فناء 
منزلنا. فالقطط تجلب الحظ وتبعد الفرئان عنا! 

ويوما ما، أريد أن يكون عندي غزالة كتلك املوجودة يف قرص امللك. 

يتكون منزلنا، املبني من الطوب اللنب، من طابقني 
وست غرف، ولكنه يصبح مزدحام عندما نكون 

جميعا يف املنزل. 

ولدينا لعبة عىل شكل قرد وشخشيخة صنعها أيب لنا. 
وأحيانا ما نحب أن نلعب بعض األلعاب عىل السطوح. 

نرسم لوح عىل األرض ونصنع قطع اللعبة من الطني!

يف منزلنا موقد، وبعض املقاعد الحجرية املنخفضة، وبعض 
الطاوالت الحجرية للعمل عليها.
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الحياة كطفل



ال توجد سيارات كثرية يف قرانا. وعدد قليل من األشخاص لديهم دراجات نارية تستطيع 
السري بسهولة يف الشوارع الضيقة. 

وبعض من أصدقائنا يسكنون بعيدا عن املدرسة، ولكن هذه ليست 
مشكلة إذ أن األشخاص اآلخرين يف الحي يساعدونهم عىل الوصول 

إىل املدرسة. واألطفال اآلخرون يركبون الدراجة الهوائية إىل املدرسة. 

ما زلنا نستعمل الحمري يف حمل األشياء ولكن الكثري 
من الناس ال يركبونها عىل الطرق الكبرية اآلن.

يقول أيب إن الطريق الرئييس الذي يربط قرانا ببعضها هو نفس الطريق املليك الذي كانوا يستعملونه يف 
املدينة القدمية. اآلن لدينا سيارت وشوارع مسفلتة، ولكن أنا وعمر كنا نتمنى لو كان لدينا عربة تجرها 

الخيول.

وغالبا ما تنطلق الحافالت السياحية صعودا وهبوطا، وهي تحمل 
السياح من مختلف أنحاء العامل لزيارة املدينة القدمية واملكان الذي 

نعيش فيه.

مدينتنا كبرية حقا. نحن مل نر معظمها ألنه يتوجب علينا 
السري يف كل مكان. واحد من جرياننا عنده بيت كبري ولديه. 

حامر. 
أما العائلة امللكية فإنهم ال ميشون وال يركبون الحامر، 

وإمنا يركبون العربات الذهبية التي تجرها الخيول. 

ويركب امللك وأرسته وأصدقائه مرتني يف اليوم عىل طول الطريق املليك الذي 
ميتد من شامل املدينة إىل جنوبها. وقبل بداية رحلتهم يقوم جنود املشاة 

بإخالء الطريق من جميع الناس. 

ماما تقول إن امللك يتوقف عند املعابد لالحتفاالت وعند القصور للقيام ببعض األعامل الهامة. ويف املعابد 
مع العائلة امللكية، هناك املوسيقيون، والعبو األكروبات، والراقصون. وهناك أيضا الحيوانات التي يتم تقدميها 

كقرابني إلله الشمس. إنه مشهد مذهل وصاخب حقا.

وكل شخص يعرف موعد وصول امللك!
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معظم الشخصيات الهامة يف مرص تعيش يف مدينتنا. 
وامللك هو املسؤول األول، فلديه قوة آتون وهو إله 

عىل األرض! وامللكة نفرتيتي هي إلهة نوعا ما

أما األمري توت عنخ آمون، فهو سيصبح ملكا يف يوم ما ولكنه ال يزال صغريا وال 
يستطيع املساعدة! وامللك وامللكة عندهم ست بنات. وهؤالء األمريات يساعدن 

والديهم يف خدمة إله الشمس. والوزير األعظم هو املسؤول الثاين يف البالد. 
فهو يقوم بكل الوظائف اإلدارية التي ال ميلك امللك الوقت للقيام بها.

وهناك وزير يعيش يف مدينتنا، ووزير آخر يعيش يف مدينة 
ممفيس. والكاهن األكرب مسؤول عن معابد إله الشمس، 

واملرشفون يديرون األشياء الهامة مثل مخازن الحبوب واملاشية. 
وهناك فرق من الكتبة يساعدونهم يف أعاملهم. 

ومعظم القرى كان لديها عمدة، وهو مبثابة زعيم محيل يساعد يف حكم املنطقة. 
وال يزال لدينا أشخاص محرتمون نذهب إليهم للحصول عىل املشورة. 

اآلن يوجد يف قرانا مزارعون، ومدرسون، وأطباء، ومهندسون، وصيادون، ورجال رشطة، وجنود.

كام أننا نحاول أن نتخذ قراراتنا كمجتمع ولدينا مجلس 
محيل. لقد علمنا أباؤنا اثنى عرش جيال من أسامء عائلتنا. 

وهذه األسامء تربطنا بتاريخنا ونحن نعرف حتى املنازل التي عاش فيها أجدادنا 
وأسالفنا. ونحن نفخر بالرابطة الطويلة التي تربطنا باملكان الذي نعيش فيه.
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فهي تساعد امللك يف الحفاظ عىل النظام يف الكون من خالل أداء الطقوس 
وتقديم القرابني إلله الشمس. والعائلة امللكية لديها أربعة قصور. 
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املوت والحياة بعد املوت

يف معظم األيام، ميكننا أن نرى الغبار الحجري عىل املنحدرات 
الرشقية حيث يتم نحت الصخور لعمل مقابر للملك وأصدقائه. 

ويستغرق األمر سنوات لالنتهاء من عمل املقربة الصخرية، ولكل واحدة منها تصميم مختلف. وقبل 
دفنهم، سيتم تحنيط هؤالء األشخاص. 

كام سيتم أيضا وضع األثاث، واملالبس املصنوعة من الكتان، واألطعمة، 
والتامئم، وتابوت كبري واألشياء األخري التي سيحتاجونها للحياة األخرى.

ولكن مدافن جرياننا أسهل من ذلك بكثري حيث أننا نحفر قربا يف 
الصحراء عند قاعدة املنحدرات. كام نقوم بلف امليت بالكتان أو 

 بحصرية ونضعهم يف قبورهم مع بعض املوىت
 للحياة األخرى، مثل بعض جرار الجعة، 

وقطع من الفاكهة.

ونحن نتذكر موتانا بزيارة مقابرهم، كل سنة، يف ذكرى وفاتهم. ونأخذ معنا طعاما 
نعطية للفقراء كرحمة عىل املويت. هناك أيضا العديد من األرس املسيحية يف مرص 

الوسطى. وللمسيحيني املرصيني غالبا مقابر أرسية يف جباناتهم يتم بناؤها بطريقة 
تشبه مقابرنا املقببة.

عندما ميون شخص يف قريتنا يقوم فرد من األرسة بتغسيله ولف 
جثامنه يف كفن أبيض نظيف، ثم يُحمل الجثامن إىل املسجد. 

وتحتوي الجبانات اإلسالمية عىل مقابر مبنية 
من الحجر أو الطوب اللنب ذات أسطح مقببة، 

ولكن أحيانا ما تدفن الجثث مبارشة داخل 
األرض يف اتجاه مكة املكرمة. 

ويف املسجد، يؤم اإلمام املصلني يف صالة الجنازة ولدينا 
عادات خاصة للحداد مدتها أربعون يوما. 

ولدينا أحيانا أعياد لتذكر املوىت حيث نتمنى لهم حياة طيبة بعد املوت. 
كام نأمل أيضا أن يحمونا يف هذه الحياة.



كبار السن يف قريتنا يريدون حياة سلمية وهادئة. أما الشباب مثلنا فإنهم 
يرغبون يف أن يكون لديهم مبان جديدة، ووظائف جيدة، وفرصا مثرية.

. نحن نحلم باملرشوعات التي ميكننا القيام بها، وكيف ميكننا السفر ورؤية العامل!

كام نريد أن تصبح مدننا مشهورة، ليس فقط بسبب 
تاريخها، ولكن ايضا بسبب إنجازاتنا اآلن. 

وأيضا نريد أن يزورنا الناس من مختلف أنحاء العامل. ونتمنى أن يتعرف الزوار 
عىل كل هذه القصص املختلفة املرتبطة بهذا املكان الخاص وأن يساعدوننا 

عىل العناية بتاريخ تل العامرنة إىل جانب طريقة حياتنا املعارصة.

امللك إله قوي للغاية. لديه إمرباطورية ضخمة ألن جيشه 
هو األفضل وقد جعله هذا أغنى شخص يف العامل!

وسوف نحزن بشدة إذا كنا مضطرين إىل مغادرة هذا املكان، 
أو إذا تهدم منزلنا. ونتمنى أن يهتم أشخاص آخرون بهذه 

املدينة العظيمة يف املستقبل وأال ينسوا قصتنا.

وتوفر الرثوة املوجودة هنا فرصا لألشخاص املستعدين للعمل الشاق، ولكن بعض هذه األعامل 
شاقة ومستنزفة جسديا تحت الشمس الحارقة، خاصة يف املحاجر ومواقع البناء. نحن صغار 

وهذا املكان موطننا. وإنه ألمر مثري أن تكون جزءا من كل كبري. ونحن نحب منزلنا وكل املعابد 
والقصور الرائعة التي بناها امللك هنا. والكثري من أفراد أرستنا مدفونون أيضا هنا. 
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امللك أمنحوتب الثالث – امللكة يت

امللك إخناتون  – امللكة نفرتيتي

بنات إخناتون ونفرتيتي الست

مريت آتون | مكت آتون | عنخ أس أن با آتون | نفر نفرو آتون-تا رشيت
نفر نفرو رع | ستنب رع

ابن إخناتون توت عنخ آمون

إن والدة توت عنخ آمون غري معروفة. 
فرمبا تكون نفرتيتي، أو رمبا تكون 
إحدى زوجات إخناتون األخريات 

)إذ كان لديه أكرث من زوجة، ولكن 
نفرتيتي كانت أهمهن(.

السؤال الثاين: تل العامرنة مدينة مشهورة للعديد من 

األسباب، ليس فقط بسبب أشخاص مثل نفرتيتي! إن أول 

دليل عىل اخرتاع مهم يسمى “الشادوف” معروف من 

تل العامرنة. هل ميكنكم معرفة ما هو الشادوف؟ ومام 

يُصنع؟ وكيف يعمل؟ هل يشبه اي يشء نستعمله اليوم؟ 

هل ميكنكم أن تجدوا اخرتاعات أخرى من مرص القدمية؟

السؤال األول: ما الذي ميكنكم معرفته عن نفرتيتي؟ 

هل نعرف كيف كان شكلها؟ هل هناك أية آثار أو قطع 

أثرية مرتبطة بها؟ هل عاشت حتى عمر متقدم؟ ملاذا، يف 

رأيكم، ال تزال مشهورة جدا؟ أين ميكنكم الذهاب لرؤية 

نفرتيتي اليوم؟ هل ميكنكم العثور عىل أية أمثلة لصورة 

لنفرتيتي تُستخدم يف اإلعالنات أو كشعار لرشكة؟ هل 

تعرفون أية امرأة قوية أخرى من مرص القدمية؟

بعض األماكن الجيدة لبدء البحث عن إجابة هذه األسئلة هي 
املتاحف، واملكتبات، واإلنرتنت. ميكنكم أيضا أن تسألوا أحد األثريني!

)الذي كان معروفا بآمنحوتب
 الرابع وهو صغري(

33 32

سؤال البحث! أنشطة نشاط 1: قابلوا العائلة



سؤال القياس!

هل تستطيعون قياس األشياء من حولكم باستخدام 
املقاييس املرصية القدمية؟

ما هو طولك بالذراع، والكف، واإلصبع؟

ما مدى اتساع الغرفة التي توجد بها اآلن؟

ما هي األشياء األخرى التي تود قياسها؟

لقد اعتمدت املقاييس املرصية القدمية عىل أجزاء الجسم، وكان الذراع هو 

وحدة القياس األكرث استخداما. وهو مقدار املسافة بني كوع الشخص البالغ 

وأطراف أصابعه )حوايل 52.5سم(

هذا مقياس الذراع املليك الطويل. إنه يشبه املسطرة. إن 
طوله ذراع واحد )حوايل 52.5سم( وهو مقسم إىل سبعة 

أكف كل منها أربعة أصابع، مام يجعل املجموع مثانية 
وعرشين إصبعا. وقد استخدم املعامريون الذراع املليك 

الطويل يف رسم املباين الكبرية – مثل املعابد يف مدينة تل 
العامرنة القدمية.

هل تعرفون أن الناس ما زالوا يقيسون األشياء بأجزاء 
من الجسم يف العديد من البلدان حول العامل إىل اآلن؟ 

فمقياس القدم الحديث مقداره 30سم، وهو طول قدم 
الرجل البالغ تقريبا. ومن املحتمل أن اليونانيني هم أول 

من استعملوا هذا املقياس.

أما مقياس الكف 7.5سم، فهو املسافة بني 

إصبع اليد الكبري )اإلبهام( والصغري )الخنرص( 

)وكأنها كف مقطوع منها اإلصبع الكبري، أي!( 

إن عرض اإلصبع، أقل من 2سم، وكان يُعرف 

كوحدة قياس.
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نشاط 2: رياضيات الجسم



عندما كانت مدينة تل العامرنة هي عاصمة مرص، كان 
هناك شكالن من الكتابة قيد االستخدام. الشكل األول 
هو الخط الهريوغليفي وتشبه بعض رموز الهريوغليفية 

صور األشياء التي تدل عليها. هل ميكنكم رؤية الرمز 
الهريوغليفي الذي يدل عىل “رجل عجوز” إنه يشبه متاما 

الرجل العجوز، وكيف أن رمز كلمة بيت يشبه البيت، 
ورمز ماء يشبه أمواج املياه؟

وعندما أصبحت اللغة املكتوبة أكرث تعقيدا تم اخرتاع 
رموز هريوغليفية جديدة. وتم ربط بعض هذه الرموز 

بصوت مختلف أو حتى بأصوات قليلة. أما الرموز 
الجديدة األخرى فليس لها أصوات تدل عليها ولكنها 
كانت تُستعمل كعالمات برصية للمساعدة عىل رشح 
املعنى الكامل للكلمة. إن اللغة الهريوغليفية مل تكن 

مكتوبة يف اتجاه معني كام يبدو األمر منطقيا بالنسبة 
لنا اليوم – ولكن الرموز غالبا ماكانت مجمعة معا. لقد 

كانت لغة معقدة للغاية!
 

لقد كانت الهريوغليفية تُستخدم بشكل أسايس يف املعابد 
ويف مقابر األثرياء.

أما الشكل الثاين فهو الخط الهرياطيقي، وكان يستخدم 
أكرث يف املهام اليومية مثل كتابة الخطابات وإدارة أعامل 

امللك. لقد كان الخط الهرياطيقي مستندا إىل الخط 
الهريوغليفي ولكنه كان أرسع يف الكتابة حيث تم تبسيط 

الرموز.  

كان معظم املرصيني القدماء أميون ال يعرفون القراءة والكتابة، 

مام يعني أنه البد أن يذهبوا إىل أحد الكتبة إذا ما أرادوا إرسال 

خطاب. وهذا الخطاب سيكون مكتوبا عىل ورق سميك مصنوع 

من نبات الربدي. األغنياء فقط هم الذين يستطيعون إرسال 

أبنائهم إىل املدارس ليصبحوا كتبة. لقد قام الكتاب بكتابة 

معظم الكتابات يف مرص القدمية، ولكن الشخصيات الهامة مثل 

الكهنة والعائلة امللكية هم أيضا يعرفون القراءة والكتابة.

مل تعد الهريوغليفية والهرياطيقية مستخدمة اآلن 
يف مرص أو يف أي مكان يف العامل.  ويف الحقيقة فإن 

معرفة قراءتها ظلت مجهولة ملدة تزيد عن ألف 
سنة! ولكن شكل من أشكال اللغة املرصية القديم 

استمر من خالل اللغة القبطية، والتي ما تزال 
مستخدمة إىل اليوم يف الكنائس املرصية. وتُكتب 
اللغة القبطية بحروف اللغة اليونانية القدمية مع 
بعض الرموز اإلضافية من الهريوغليفية. ومنذ ما 
يقرب من مائتي سنة، عندما أصبح العامل مهتام 
حقا مبرص القدمية، كان العلامء يحاولون قراءة 

الهريوغليفية وكانها شفرة رسية. وأخريا متكن العامل 
الفرنيس جان-فرانسوا شامبليون من حل رموز 

الهريوغليفية سنة 1822.
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نشاط 3: الكتابة بالخطوط والصور



ي و ت ن خ  ي (أو ا)

هل ميكنكم فك رموز هذه األسامء الهريوغليفية املبسطة 

باستخدام الحروف واألصوات املختلفة املبينة يف الجدول 

أسفله؟ إن كل مجموعة من الرموز تكون اسام من أسامء 

شخصية مشهورة من شخصيات تل العامرنة! وكل اسم 

مكتوب داخل خرطوش. والخرطوش هو شكل بيضاوي 

بسطر مكتوب عىل أحد وجهيه، ويُستخدم عادة لكتابة 

أسامء امللوك. ويف مدينة تل العامرنة، فإن اسم اإلله آتون 

مكتوب داخل الخراطيش كذلك.

عندما كُتبت هذه الخراطيش الثالثة، كان بها 
الكثري من الرموز اإلضافية وأحيانا ما تم نقل 

أجزاء من األسامء. وهذا يوضح لنا مدى صعوبة 
تعلم الهجاء يف مرص القدمية! هل ميكنكم معرفة 

الخراطيش التي تتطابق مع الخراطيش التي 
قمتم للتو بفك رموزها؟

عأ
بو
حرن
ذسغخ
ش

م ف

ق

ل
چ د ت
ج

ه

ك
ث

ي أوإ

أو

أو

نصائح للرتجمة! اللغة العربية تُكتب من اليمني إىل اليسار مثل كلمة – 
مرحبا. واللغة اإلنجليزية تُكتب من اليسار إىل اليمني مثل كلمة – Hello. أما 

اللغة الهريوغليفية فيمكن أن تُكتب من اليسار إىل اليمني، أو من اليمني إىل 
اليسار، أو من أعىل إىل أسفل. ولكنها ال تُكتب أبدا من أسفل إىل أعىل!

هل ميكن أن تكتب اسمك بهريوغليفية بسيطة؟
Hello
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سؤال اللغة!



هل لديك يشء خاص ترتديه أو تحمله معك أينام ذهبت 
ليجلب لك الحظ. يف مرص القدمية، كان الناس، من مختلف 
األعامر، الفقراء واألغنياء، لديهم تعويذة أو متيمة شخصية 

واحدة عىل األقل. وغالبا ما كانت التميمة يتم ارتداؤها 
كقطعة مجوهرات ميكن صنعها عىل هيئة أشكال مختلفة 
وبألوان متعددة ومن مواد مختلفة مثل الزجاج، والخزف، 

والكتان، والحجر، وحتى الخشب.

وكان من املعتقد أن تصيم كل متيمة له قوى حامية 
مختلفة. لقد كانت التامئم مهمة لألحياء، ولكنها كانت 

رضورية ايضا لحامية املوىت. ولذلك غالبا ما نجدها يف 
لفائف املومياء أو يف املدافن حيث توضع مع الجثث قبل 

الدفن. 

وأحيانا ما كان يتم دفن األشخاص بالتامئم 
التي كانوا يرتدونها أثناء حياتهم. كام كانت 

هناك متائم خاصة كان يتم استخدامها 
يف الدفن فقط ملساعدة امليت يف الحياة 

األخرى.

وقد تم االعثور عىل اآلالف من التامئم ذات القوى 
الحامية املختلفة أثناء الحفريات األثرية )التنقيب( يف 

تل العامرنة.

عني الوجات 
إن التصميم األكرث شيوعا للمجوهرات أو للتامئم 
يف تل العامرنة هو عني الوجات. وتربط القصص 

املرصية القدمية هذه العني باإلله حورس الذي فقد 
إحدى عينيه يف معركة مع إله آخر يُدعى ست. 

ورمبا كانت للعني قوى حامية وكان يتم ارتداؤها 
يف الحياة واملوت. إن عالمة العني موجودة يف اللغة 

الهريوغليفية. وعندما تقال بصوت عال فسوف تكون 
كلمة تشبه وجات.

بس 
كان اإلله بس أحد آلهة مرص القدمية. وكانت وظيفته 

الرئيسية حامية األمهات واألطفال. وعادة ما كان 
يصور عىل هيئة رجل متقزم يرتدي قناعا مخيفا. ويف 

بعص األحيان كان يُصور بلبدة األسد وذيله ويف يديه 
دف. وقد تم العثور عىل الكثري من التامئم الصغرية 

وقطع املجوهرات عىل شكل اإلله بس يف تل العامرنة. 
وقد كان يتم ارتداؤها خاصة من قبل النساء واألطفال 

الذين عاشوا هناك لحاميتهم من العني.

عني الوجات

واآلن أنت خبري يف التامئم! وميكنك تصميم التميمة الخاصة بك. كيف سيكون شكلها؟ هل ستكون عىل شكل 
حيوان، أو نبات، أو شخص، أو يشء آخر مختلف متاما؟ وما هو لونها؟ وما هي القوة الحامية التي لديها؟ ملاذا 

اخرتت هذا الشكل لتميمتك؟

خنفساء الجعل 
كام كانت التامئم عىل شكل خنفساء الجعل شائعة 

أيضا يف مرص القدمية. وقد كانت مرتبطة باإلله خربي 
وغالبا ما كان يتم تصويره عىل هيئة جسم رجل 

ورأس خنفساء. وعادة ما كان الجزء السفيل املسطح 
من متائم الجعل مزينة بصور أو كتابات هريوغليفية. 

والجعل مرتبط بالبعث وغالبا ما يوجد يف املدافن.

وأيضا تم العثور عىل الكثري من التامئم عىل شكل 
سمكة يف تل العامرنة. وقد كانت السمكة رمزا آخر 

للبعث وكانت تُستخدم يف الدفن. ومن املعتقد أيضا 
أن التامئم عىل هيئة األسامك توفر الحامية أثناء 

الحياة، خصوصا لألطفال!

اإلله بس  

خنفساء الجعل 
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نشاط 4: استكشاف القوى الحامية

سؤال التصميم!



مل يكن الطريق املليك طريقا عاديا. فهو ميتد يف قلب مدينة أخت 

آتون من الشامل إىل الجنوب، وقد اصطف عىل جانبية أهم املباين 

يف املدينة. ورمبا استخدم هذا الطريق العامل الذين يسريون عىل 

أقدامهم أو الذين يركبون الحمري، باإلضافة إىل املسؤولني يف العربات 

التي تجرها الخيول. ولكن أهم رحلة خالل اليوم كانت تلك التي يقوم 

بها امللك وحاشيته.

ومرتان يف اليوم، كان إخناتون يقود عربته الذهبية عىل الطريق 

املليك. وكان ينضم إليه يف هذه الرحلة بقية العائلة امللكية وحراسه 

امللكيني. 

وكان من املعتقد أن امللك هو إله حي عىل األرض. فهو ممثل إله 

الشمس، آتون. وكان امللك مرتبطا باإلله آتون من خالل الطريق 

املليك. وعندما يسافر امللك من الشامل إىل الجنوب عىل الطريق تحت 

أشعة الشمس الساطعة، فإن اإلله آتون )الشمس( يتحرك من الرشق 

إىل الغرب يف السامء. ويف طريقه، كان إخناتون يتوقف للعبادة يف 

معابد املدينة، أو ليعتني باألعامل املهمة.

ويف داخل املعابد، كان املسؤولون الكبار، والراقصون، 

واملوسيقيون يستقبلون امللك. كام كان يتم تقديم املاشية 

كقرابني إلله الشمس. وكانت مشاهد وأصوات وروائح جميع 

األشخاص واألنشطة املختلفة التي تجري داخل أرايض املعبد 

مبثابة مشهد رائع! 

 

وإىل اآلن، ما زال بإمكانكم السري عىل جزء من الطريق املليك! 

فالجزء األكرث حفظا هو ذلك الذي مير عرب معابد وقصور 

املدينة املركزية املدمرة.

تخيل أنك عامل يف أحد املعابد عندما مير امللك يف موكبه عىل 

الطريق املليك. اكتب بطاقة بريدية لصديق ترشح فيها كيف 

يبدو املنظر. ما هو دورك أثناء زيارة امللك؟ هل أنت كاهن، ، 

أو راقص، أو موسيقي، أو رمبا الشخص املسؤول عن الحيوانات 

التي تُقدم كقرابني إلله الشمس؟ ماذا ميكنك أن ترى؟ ماذا 

ميكنك أن تشم؟ ماذا ميكنك أن تسمع؟ كيف تشعر؟ ما هو 

رأيك يف امللك والعائلة امللكية؟ ارسم صورة يف مقدمة البطاقة 

الربيدية لتوضح بها وصفك.
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نشاط 5: السفر عىل الطريق املليك

سؤال الخيال!



كان أسوب الفن يف تل العامرنة قدميا مميزا جدا. ويبدو أن استخدام 

األشكال األكرث ليونة واالهتامم بالتفاصيل جعال الصور أكرث حيوية 

مقارنة بأوقات سابقة. فإخناتون وعائلته يحتضنون بعضهم البعض، 

كام يف صورة عائلية. والجنود املشاة، والراقصون، واملسافرون يف 

العربات الرسيعة يبدو وكأنهم قد يخرجون من املشاهد املرسومة يف 

أية لحظة! والنباتات واألشجار تهتز بفعل الرياح. والطيور تبدو جاهزة 

للطريان، والخيول جاهزة للركض، وتقفز العجول عرب النهر.

كانت النباتات، والطيور، والحيوانات مهمة جدا للمرصيني القدماء 

فهي تظهر القوة الواهبة إلله الشمس – آتون. وقد استخدم الفنانون 

األشكال، واألمناط، واأللوان التي رأوها يف الطبيعة يف تزيني املعابد، 

واملقابر، والبيوت.     

ولقد أحب املرصيون القدماء استخدام األلوان الزاهية. فاألحمر، 

واألزرق، واألصفر، واألخرض، واألبيض كانت األلوان الرئيسية 

املستخدمة يف تل العامرنة. وتم تزيني جدران، وأسقف، وأحيانا 

أرضيات املنازل املهمة )وخاصة القصور امللكية( بزهور األقحوان، 

وزهور اللوتس، ونبات الربدي يف مناظر لحياة النهر أو أمناط الفتة 

للنظر.

وغالبا ما كانت األعمدة الحجرية يف تل العامرنة عىل شكل نباتات 

وقمتها مزينة بأوراق نخيل البلح، أو أوراق الربدي. وأحيانا كانت 

تتم إضافة عناقيد العنب إىل التصميم، باإلضافة إىل الطيور املائية، 

والفراشات، واألسامك، والزهور الربية.

وقام الناس أيضا بصناعة اشياء صغرية كاملجوهرات 
واألدوات يف بيوتهم. فقد كان عليهم أن يكونوا 

مكتفني ذاتيا يف مرص القدمية – إذا كنت بحاجة إىل 
يشء، فعليك أن تصنعه بنفسك!

يتكون النمط من تصميم متكرر من األلوان واألشكال. والكثري 

من األمناط التي ابتكرها الفنانون والحرفيون يف تل العامرنة 

كانت متامثلة او ذات زخارف متكررة. ما هي األمناط التي 

تراها حولك يف الحياة اليومية؟ ماهي النباتات، والحيوانات، 

واألشكال، واأللوان التي تفضلها؟ ملاذا ال تجمع بني األشياء 

املفضلة لديك من الطبيعة لتصنع منط التكرار الخاص بك 

مستلهام التصاميم من تل العامرنة القدمية؟ ميكنك أن 

تستخدم النمط الخاص بك كزخرفة لوعاء أو كلوحة ملنزلك!

وقد ألهمت الزهور، والفواكه، والبتالت، والنباتات األخري 

تصميم القالدات واألواين الفخارية. وقد تم تصنيعها يف ورش 

تقع بالقرب من مركز املدينة القدمية، وعىل أطراف املنطقة 

السكنية. ففي بعض الورش، كان الفنانون ينحتون التامثيل 

من الحجر، ويف البعض اآلخر كانوا يصنعون املجوهرات من 

املعادن النفيسة أو يحولون كتل الفخار إىل أواين جميلة.
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نشاط6: إنتاج األمناط

سؤال الفن!



بالنسبة للكثري من املرصيني القدماء، متحورت الحياة حول 
الزراعة. وقد كانت هناك حاجة ملحاصيل الحبوب مثل 

القمح، والشعري لصنع الطعام والرشاب األكرث أهمية – الخبز 
والجعة الخفيفة جدا! فكل شخص يف تل العامرنة القدمية 

من امللك إىل أفقر العائالت كانت وجبته تحتوي عىل هذين 
البندين. 

وكان الخبز والجعة قرابينا هامة لآللهة 
يف املعابد. ففي تل العامرنة القدمية، كان 

هناك مخبزا ضخام بجوار معبد آتون الكبري 
ينتج خبزا إلله الشمس. ويف الحياة األخرى، 

كانت هناك أيضا حاجة إىل أرغفة الخبز 
وجرار الجعة. وأحيانا كانت توضع داخل 

املقابر، أو كانت مناظر صنع الخبز وتخمري 
الجعة تُرسم عىل جدران املقابر.

ال يزال الخبز من أكرث األطعمة التي يتم تناولها بشكل 
واسع يف كل أنحاء العامل. واملكون الرئييس عادة هو 
القمح. وهناك عدة أنواع من القمح. فاليوم، هناك 

نوع من القمح يُستخدم لصنع الخبز، ونوع آخر 
لصنع املكرونة. وقد استخدم املرصيون القدماء نوعا 

آخر من القمح يسمى قمح اإلمر والذي ال يكاد 
يُزرع اليوم. ويحتوي هذا النوع عىل غالف صلب 

يغلف حبة القمح ويتطلب الكثري من العمل الشاق 
إلزالته. وقد قام املرصيون القدماء بذلك عن طريق 

دق الحبوب بأداة خشبية خاصة يف وعاء حجري كبري 
لكرس الغالف وفصله عن الحبوب. وبعد ذلك، كانوا 

يطحنون الحبوب لعمل الدقيق.

وعندما يصبح الدقيق جاهزا، يتم إضافة املاء لصنع 
العجني. وميكن إضافة مكونات أخرى كثرية من أجل 
النكهة، مثل البذور والزيت. ومعظم الخبز املرصي 

القديم والحديث مسطح، وذلك ألنه يُخبز بدون 
خمرية. والخمرية هي نوع خاص من الفطريات 

الصالحة لألكل والتي تجعل الخبز منتفخا ومتنحه 
مذاقا خاصا. لقد كانت الخمرية تُضاف إىل بعض أنواع 

الخبز املرصي القديم، ولكن مل تكن تُستخدم دامئا.

البد من خبز الخبز قبل تناوله. ويف مرص القدمية، 
كان الخبز يتم خبزه عىل النار أو عىل الواح حجرية 
موضوعة فوق النار. ويف تل العامرنة كان الكثري من 

البيوت بها أفران عىل شكل قبة. وكانت هذه األفران 
مصنوعة من الطني. مل يكن هناك كهرباء يف مرص 

القدمية: وليك يسخنوا األفران، كان البد أن يشعلوا نارا 
داخلها. وعندما تسخن جدران الفرن تتم إزالة بقايا 

النار. 

وبعد ذلك، يتم مسح داخل الفرن بفرشاة أو قطعة 
قامش مبللة للتخلص من السخام. وبينام يقوم أحد 

األشخاص بفعل ذلك، يقوم شخص آخر بتقريص 
العجني. ثم بعد ذلك يُفرد العجني، ويُفرك  أسفله 

باملاء أو باللنب ويرمى إىل داخل الفرن الساخن. إن 
ما تبقى من حرارة النار سيؤدي إىل تسوية الخبز. 

ويصبح الخبز جاهزا عندما يرتفع بعيدا عن جوانب 
الفرن وتبدأ رائحته الخاصة متأل الهواء.
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نشاط 7: صنع الخبز وتخمري الجعة

ملاذا ال تحاول صنع الخبز املُخمر املرصي القديم الخاص بك؟ 

تأكد من طلب املساعدة من شخص كبري! هذه الوصفة تكفي 

ألربعة أرغفة صغرية أو رغيف واحد كبري. 

ضع معا يف وعاء كبري:

- 250ج دقيق سادة

- 180مل ماء دافئ

- حفنة ملح

- 5ج خمرية )5ج عادة هي مقدار عبوة صغرية من ا. لخمرية. 

مل يكن لدى املرصيني القدماء أكياسا من الخمرية. رمبا قاموا 

باالحتفاظ ببعض العجني املخمر يف كل مرة يصنعون فيها 

الخبز، لذا فالخليط التايل سيحتوي عىل الخمرية التي تجعله 

ينفش. وألن الخمرية حية، فهي ميكن أن تنمو وتتضاعف يف 

العجني الجديد(

سؤال الخبز



ستحتاج أيضا إىل:

- قطعة قامش قطنية صغرية )ميكن أيضا أن نستعمل البالستيك 

الواقي ولكنه مل يكن موجودا يف مرص القدمية!(

يُعجن الخليط يف الوعاء ملدة خمس دقائق عىل األقل، ُمده إىل الخارج 

ثم اضغط عليه إىل أسفل بيديك. إذا كان طريا جدا، أضف القليل من 

الدقيق. وإذا كان جافا جدا، أضف املزيد من املاء.

غطي الوعاء بقطعة قامش قطنية صغرية واترك العجني ليتخمر يف 

مكان دافئ قليال )ليس يف الثالجة( ملدة ترتاوح بني ساعة وساعتني 

حتي يتضاعف حجمه. قد يتشقق السطح قليال.

اعجن العجني مرة أخرى وشكله كام تريد. رمبا تريد أن تقسمه 

إىل أرغفة صغرية، أو تصنع منه رغيفا كبريا. لقد كان الخبز يف مرص 

القدمية مستديرا أو مثلثا. وأحيانا كان عىل شكل سمكة، أو حيوان، أو 

جسم برشي. ميكنك أن تجرب هذا وتنتظر النتيجة. ضع أشكالك عىل 

ورقة خبز مدهونة واتركها ملدة ساعة لرتتفع مرة أخرى.

واآلن خبزك جاهز للفرن. ال تقلق إذا مل يكن لديك فرن مصنوع من 

الطني. إذا كان لديك فرن يعمل بالغاز أو الكهرباء فليست هناك 

مشكلة!  تأكد من أن الفرن يعمل بشكل جيد وأنه ساخن )درجة 

الحرارة املناسبة هي 220 مئوية/400 فهرنهايت(. وسيعتمد الوقت 

الذي سيستغرقه الخبز ليصبح جاهزا عىل حجم الرغيف )حوايل 10 

دقائق لألرغفة الصغرية و30 دقيقة لألرغفة الكبرية(. وستعرف أنه قد 

اصبح جاهزا عندما ينتفخ الخبز، ويتحول لونه إىل اللون الذهبي-

البني.

نحن ال نعرف بالضبط ماذا كان املرصيون القدماء يأكلون مع الخبز – 

رمبا ال يشء إذا كانوا فقراء أو إذا كانوا يريدون وجبة رسيعة! وللوجبة 

الرئيسية، فرمبا كانوا يتناولون الخرضوات مثل البصل، أوالسبانخ، 

أوالجزر، أو العدس مع الخبز، أو السمك من النيل. وإذا كانوا أكرث 

ثراء، فرمبا كانوا يأكلون لحم املاعز أو املاشية.

استخدمت الرتبة )الطني( يف بناء األشياء آلالف السنني. فالرتبة يف 

كل مكان تقريبا، مام يعني أنه من السهل العثور عليها. وعندما يتم 

مزجها باملاء ومواد أخري ميكن استخدامها بطرق كثرية. واملشكلة 

الكبرية يف املباين املبنية بالطني هي أنها ميكن أن تُتلف بسهولة 

وتحتاج إىل إصالح منتظم.

كانت معظم املباين يف تل العامرنة القدمية مبنيه من الطوب اللنب. أما 

األجزاء األكرث أهمية يف املدينة – مثل املعابد – فقد كانت مبنية من 

الحجر. وكان يتم تقطيع الحجارة إىل كتل صغرية تُسمى “تالتات” يف 

املحاجر القريبة. وقد تم تصميم الكتل ليحملها شخص قوي. انظروا 

مرة أخرى إىل سؤال القياس ملعرفة حجم حجر التالتات. إن طوله 

ذراع، وعرضه نصف ذراع، وسمكه نصف ذراع. هل تعتقد أنك قوي 

مبا فيه الكفاية لتحمل واحدا من هذه األحجار؟

وقد تم استخدام الطوب اللنب يف بناء جميع املنازل يف تل العامرنة 

القدمية، مبا يف ذلك قرص امللك! فالطوب اللنب أرق وأخف وزنا بكثري 

من الكتل الحجرية كام يختلف حجمه عىل حسب طريقة صنعه. ويف 

تل العامرنة، بلغ طول الطوبة اللبنية 34سم، وعرضها 17سم، وسمكها 

8سم.

وكان أفضل طوب لنب هو ذلك املصنوع من الرتبة 

القريبة من النيل. وكان يتم خلطه بالرمل والحىص 

من الصحراء، ثم يضاف املاء للمساعدة يف تثبيته. 

ثم يوضع خليط الطوب اللنب يف قالب خشبي عىل 

شكل مستطيل إلعطائه الشكل الصحيح. وبعد 

ذلك يُرفع القالب وترُتك الطوبة يف الشمس لتجف.

ولبناء جدار، كان الطوب يوضع يف أمناط متداخلة، 

مام يساعد عىل جعل الجدار أقوى. ثم يُثبت 

الطوب يف مكانه بطبقة مبللة من الطني تسمى 

املالط. وعندما يجف الطني تصبح قوالب الطوب 

متامسكة معا.
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نشاط 8: البناء بالطني والحجر



ومبجرد االنتهاء من بناء جدار يتم تغطيته بطبقة من املالط من 

الداخل والخارج. وهذا املالط مصنوع أيضا من الطني، حيث يتم 

تحويل الطني إىل عجني باملاء، ثم تُضاف إليه أجزاء من القش حتى 

ال يتشقق املالط. ويف تل العامرنة القدمية، تم دهان بعض املنازل 

من الداخل باللون األبيض. ويف املنازل األوسع، التي ميكلها األشخاص 

املهمني يف املدينة، ُوضعت أحيانا لوحات ملونة عىل الجدران، 

واألسقف، وحول األبواب، كام رأيتم يف نشاط إنتاج األمناط. 

وكانت األبواب والنوافذ مصنوعة من الخشب أو الحجر، وغالبا ما 

كانت تُطىل باللون األحمر. أما األرضيات فقد تكون مصنوعة من 

املالط أو الطوب، ولكنها غالبا ما كانت مجرد أرض طبيعية ممهدة 

ومستوية نتيجة رش املياه والدوس األقدام. 

وقد كانت األسطح مستوية وعادة ما كانت مدعومة بعوارض خشبية 

مثبتة بأعمدة يف الغرف األكرب. وكان يتم تغطية هذه العوارض 

بالحصري أو مواد نباتية وطبقة من الطني. وإذا كان السطح قويا 

بدرجة كافية، ميكن إضافة طابق ثان للمنزل.

والطوب اللنب هو عازل جيد. فهو يساعد عىل إبقاء املنازل باردة يف 

الصيف، ودافئة يف الشتاء. ونظرا لعدم وجود دفايات أو مكيفات 

للهواء يف مرص القدمية، فقد كان هذا مهام للغاية!

هل ميكنك اتباع الطريقة املرصية القدمية لتقوم بصنع 

الطوب اللنب الخاص بك؟ رمبا ميكنك إضافة كميات مختلفة 

من الرمل، أو الحىص، أو القش لخليط الطني ملعرفة ما الذي 

يجعل الطوب أقوى؟ ميكنك اختبار قوة الطوبة من خالل 

وضع نهاياتها عىل فجوة بني صندوقني من البالستيك. أضف 

تدريجيا األوزان الصغرية إىل منتصف الطوبة، وانتظر لرتى كم 

من الوقت تستغرقه قبل ان تنكرس. تأكد من أن أصابع قدميك 

ليست يف الطريق عندما تنكرس الطوبة! 

سوف تحتاج إىل:

- صندوق بالستيك صغري ميكن عمل فتحات به وسوف يكون 

مبثابة قالب الطوب. مل يعرف املرصيون القدماء البالستيك ألنه 

مل يكن قد تم اخرتاعه بعد. لقد كانت قوالبهم مصنوعة من 

الخشب. وبالنسبة لتجربتنا، تعترب علب الحالوة البالستيكية 

مثالية، ولكن شيئا أكرب أو أصغر قليال ميكن أن يكون جيدا 

كذلك!

- الكثري من الرتبة الناعمة )الطني( )أحرضوا شخصا يرتدي 

قفازات للتأكد من عدم وجود أشياء حادة يف الطني(

- ماء

- مقص مسنون )اطلب من شخص كبري املساعدة يف ذلك(

- كمية جيدة من الرمل و/أو الحىص )الزلط( – ميكنك أيضا 

استخدام بعض القش املفروم إذا كان متوافرا لديك

- وعاء كبري مثل دلو بالستيك أو صفيحة قاممة

خطوة 1: قم بتحضري الرتبة عن طريق تفتيت الكتل الكبرية 

وإزالة األحجار الكبرية أو قطع األغصان.

خطوة 2: استخدموا عصا لخلط الرتبة باملاء يف الوعاء الكبري 

لتكوين طني سميك )يجب أن يكون مبتال بدرجة كافية ليكون 

متامسكا – تقريبا مثل عجينة الخبز!(.

خطوة 3: أضف حفنات قليلة من الرمل، والحىص، و/أو القش 

)وتسمى هذه اإلضافات بالخليط( حتى ال يتشقق الطوب.

خطوة 4: اخلط الطني والخليط معا بشكل جيد.

خطوة 5: استخدم املقص لعمل عدد من الفتحات يف قاع 

الوعاء البالستيك لتسمح بدخول الهواء )سيؤدي هذا إىل 

عدم التصاق الخليط بقاع الوعاء(. اطلب من شخص كبري 

أن يساعدك يف استعامل املقص، وانتبه ألصابعك! وبعد ذلك 

ضع الخليط يف الوعاء. تأكد من ملء قوالب الطوب إىل أعىل 

ثم اضغطها إىل أسفل بإحكام. سوف يساعد هذا عىل جعل 

السطح مستويا وإزالة أية فقاعات هوائية.

خطوة 6: اقلب القالب عىل الفور وبرسعة ولكن بحرص عىل 

لوح من الخشب أو أي سطح مغطى برمل أو قش )حتى ال 

يلتصق!(. وبرفق ارفع الوعاء البالستيك ليصبح جاهزا لقالب 

الطوب التايل. وإذا بدأ قالب الطوب يف الرتهل أو التضاؤل 

فالخليط رطب جدا. حاول إضافة املزيد من الرتبة. وإذا بدأ 

قالب الطوب يف االنهيار والتفتت فالخليط جاف جدا. حاول 

إضافة القليل من املاء.

خطوة 7: دع الطوب يجف يف الشمس )يجب أن تظل صبورا 

– قد يأخذ هذا عدة ايام أو حتى أسابيع!(. سوف تعرف أن 

الطوب قد أصبح جاهزا عندما يتغري لونه إىل البني الفاتح أو 

الرمادي وعندما تشعر بأنه جاف متاما حني تلمسه.

بعد جفاف الطوب، يصبح جاهزا لإلستخدام يف تجارب القوة. 

ما هي استنتاجاتك؟ ما هو الخليط األفضل؟ ما هي كمية 

الخليط األحسن التي ميكن إضافتها لجعل الطوب أقوى؟ ما 

مقدار الوزن الذي ميكن أن تتحمله قوالبك؟ هل ميكن أن تثق 

يف الطوب الخاص بك لبناء جدار؟ 

العلم! سؤال 
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التكنولوجيا! نشاط 9: صنع القامش واألزياء سؤال 
متاما مثل اليوم: كانت املالبس واملنسوجات )األقمشة( 

مهمة يف كل مناحي الحياة يف مرص القدمية. ويف تل العامرنة 
ميكننا قول الكثري عن األشياء التي كان الناس يرتدونها من 
خالل رؤية املناظر املرسومة عىل جدران املقابر واملعابد. 
وقد عرث األثريون أيضا عىل بقايا العديد من املنسوجات 

املختلفة حينام كانو يقومون بعمليات التنقيب يف املنازل 
والجبانات.

الكتان، الذي يُصنع من نبات الكتان، كان القامش األكرث 

استخداما يف مرص القدمية. كام تم أيضا استخدام صوف 
الغنم، وشعر املاعز، وألياف لحاء النخيل لصنع األقمشة. 

وقد تم صنع الخيوط أو خيوط الغزل من ألياف نباتية أو 
حيوانية عن طريق الغزل، من خالل جدل الكثري من األلياف 

الرفيعة معا لعمل خيوط أكرث طوال وسمكا. بعد ذلك يتم 
لف هذه الخيوط يف كرات. وأحيانا ما كان يتم تبييض هذه 
الخيوط عن طريق غسلها وتجفيفها يف الشمس. كام ميكن 
أيضا تلوينها باستخدام أصباغ  مأخوذة من النباتات ومواد 

طبيعية أخرى ، ولكن معظم املالبس كانت مصنوعة من 
خيوط غري مصبوغة ومل يتم تبييضها. وعندما يصبح الخيط 

جاهزا، ميكن نسجه وتحويله إىل قطعة قامش عىل النول.

والنول هو أداة كبرية للنسج. ويتم تثبيت 
الخيط يف أحد طرفيه، ثم ميرر الخيط 

تحت وفوق الخيوط الثابتة لعمل شبكة 
مرتابطة تسمى النسيج.

واليوم نحن نستخدم اآلالت لنسج 
األقمشة، ولكن يف مرص القدمية كان ذلك 
يتم يدويا. وكان هناك نوعان من األنوال 

يف تل العامرنة. األول ميكن استخدامه 
يف وضع مستقيم مثبت عىل قواعد عىل 

األرض أو مستندا عىل الحائط. والنوع 
اآلخر يوضع عىل األرض ويثبت عىل 

عوارض خشبية مرتفعة قليال عن األرض. 
وقد كان النول املستقيم منترشا يف تل 
العامرنة القدمية ألنه كان مناسبا أكرث 

لعمل قطع القامش الكبرية. وقد أدى هذا 
إىل ظهور موضة جديدة للثنيات والطيات 

يف مالبس األثرياء.

ويف تل العامرنة، كان النسيج يُصنع يف ورش وكذلك يف املنازل. 

وكانت الكلت منترشة بني الرجال األغنياء، بينام كانت النساء 

من األرس الرثية يلفون أنفسهن بقطعة كبرية من القامش 

مثبتة بواسطة عقدة أو حزام. ويف بعض األحيان كانت مالبس 

األثرياء مطوية ومزينة بشبكة مهدبة أو حتى مصبوغة أو 

منسوجة بألوان زاهية.

أما أفراد األرس الفقرية من الرجال والنساء يف تل العامرنة 

القدمية فكانوا يرتدون جميعا مالبس بسيطة مصنوعة من 

قطع كبرية من القامس مستطيلة الشكل، مطوية ومخاطة من 

أعىل ومن الجانبني. وتكون فتحة إدخال الرأس عىل شكل فتحة 

طولية أو عىل شكل ثقب املفتاح. وعند العمل يف الحقول، كان 

الرجال يرتدون النقبة )نوع من املالبس الداخلية ذات الشكل 

الثاليث(. أما األطفال الصغار فكانوا ال يرتدون أية مالبس يف 

األشهر الدافئة. وعندما يبلغون سن الثامنة، فإنهم يرتدون 

نفس املالبس التي يرتديها أباؤهم.

كان الكثري من الناس يف تل العامرنة القدمية فقراء جدا، ورمبا 

كانوا ميشون حفاة. أما هؤالء الذين كان باستطاعتهم رشاء 

أحذية فقد كانوا يرتدون صنادل مصنوعة من الجلد، وأوراق 

النخيل، والحشائش.

ملاذا ال تنسج القامش الخاص بك؟ سوف تحتاج إىل:

- قطعة واحدة صغرية من الورق املقوى )من صندوق 

كرتون مثال، مربع بحجم 12سم x 12سم ، وميكنك زيادة 

الحجم!(. 

- قلم جاف أو رصاص

- مقص

- كرة صغرية من الصوف أو الخيط، أو عدة أطوال من 

الخيوط الصوفية أو امللونة

- مسطرة

- رشيط الصق

- إبرة نسيج )وهذه ليست رضورية كام هو موضح أدناه(

خطوة 1: استخدم املسطرة لرتسم خطا عىل كل جانب من 

جانبي قطعة الورق املقوى. يجب أن يكون كل خط عىل 

بعد 2سم تقريبا من حافة النول إىل الداخل.

خطوة 2: عىل طول هذين الجانبني املتقابلني، ارسم 

خطوطا للفتحات، بحيث تكون املسافة بني كل خط 

واآلخر حوايل 0.5 سم. 

 

خطوة 3: بعناية، اقطع عىل طول هذه الخطوط التي 

رسمتها للفتحات، وقف عند الخطني املتقابلني.

خطوة 4: خذ خيطا قويا والصقه عىل الجزء الخلفي من 

النول )الجانب الذي مل توضع عالمة عليه(. مرر الخيط 

خالل الفتحة األوىل يف الجزء العلوي األيرس من قطعة 

الورق املقوى، ولفه عىل مقدمة النول ومن خالل الفتحة 

املقابلة يف أسفل قطعة الورق املقوى. استمر يف القيام 

بذلك )كام يف الصورة املوجودة يف الصفحة التالية( وعند 

النهاية الصق الخيط عىل الجزء الخلفي أيضا.

خطوة 5: قص طول جديد من الخيط )حوايل 2 ذراع(. 

ميكنك إما أن تضع الخيط يف إبرة نسيج )وعمل عقدة 

حتى ال يسقط الخيط(، أو لف قطعة صغرية من الرشيط 

الالصق حول نهاية الخيط - مام يجعلها أكرث صالبة – ثم 

انسج به مبارشة.
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خطوة 11: إلنهاء النسيج الخاص بك، أزل الرشيط من خيطك 

األصيل يف الجزء الخلفي من النول وقم بفكه من الفتحات. 

ادفع النسيج ألسفل عىل الحلقات السفلية بقدر ما تستطيع. 

اآلن لديك حلقات علوية أطول. اقطعها يف الوسط واربط 

الطرفني معا بدقة. وأخريًا، اربط الطرفان الطويالن، اللذان تم 

لصقهام يف الجزء الخلفي من النول بدقة، إىل الغرزة األقرب 

وقم بوضع الطرف داخل النسيج كام يف الخطوة 10. 

انت انتهيت اآلن! فامذا سوف تفعل مع املنتج النهايئ الخاص 

بك؟

هل ميكنك التوصل إىل فكرة لجذب السياح لزيارة تل 

العامرنة؟ رمبا ميكنك تصميم ملصق أو منشور يحتوي عىل 

معلومات سياحية توضح ما هو مميز يف تل العامرنة. رمبا 

ميكنك التفكري يف شعار جذاب لجذب انتباه الناس. قد ترغب 

يف وضع خريطة توضح موقع تل العامرنة يف مرص. ميكنك أيًضا 

إضافة بعض النصائح حول السلوك الجيد يف املواقع األثرية 

ملساعدة الزوار عىل االعتناء بتل العامرنة أثناء زيارتهم . قد 

يتضمن هذا أشياء مثل “من فضلك ال ترم القاممة أو متيش 

عىل األنقاض”. هل ميكنك التفكري يف أي نصائح أخرى لحامية 

املوقع؟

خطوة 6: أدخل الخيط يف النول من تحت ثم أخرجه من فوق عىل 

منط غرز الرساجة. قم بعمل الغرزة من خالل إدخال الخيط من تحت 

الصف األول وفوق الصف الثاين، وهكذا حتى تصل إىل الطرف املقابل 

للنول. اسحب الخيط من خالل ترك حوايل 5 سم يف النهاية. ادفع 

الخيط ألعىل النول نحو الفتحات.

خطوة 7: أعد الخيط مرة أخرى من خالل النول من الجانب الذي 

خرجت منه للتو. هذه املرة سوف تقوم بعمل غرزة عكسية مقارنة 

بالصف األول. يعني هذا أنه يجب أن تبدأ الخط الثاين فوق الخيط 

األول إذا كنت أدخلته من تحت، أو أن تبدأ الخط الثاين تحت الخيط 

األول إذا كنت أدخلته من فوق. استمر يف النمط من تحت إىل فوق 

أو من فوق إىل تحت حتى تصل إىل الطرف املقابل للنول.اسحب 

اإلبرة لكن ال تشد الخيط حتى ال ينحني النول! ادفع الصف الثاين من 

الخيط ألعىل للقاء األول.

خطوة 8: استمر يف إضافة صفوف جديدة عن طريق تبديل الغرز 

)من فوق إىل تحت والعكس( وال تنس دفع الخيط ألعىل حتى ميسك 

كل خيط باآلخر.

خطوة 9: إذا نفد الخيط أو كنت ترغب يف إضافة لون جديد، ميكنك 

إضافة خيط جديد. اترك ذيل عىل جانب من النول عند انتهاء الخيط. 

وعىل الجانب نفسه، أضف اللون الجديد متاًما كام فعلت يف الخطوة 

6. تأكد من أنك تواصل عمل الغرزة الصحيحة وتواصل النسيج 

كاملعتاد.

خطوة 10: مبجرد أن متأل النول الخاص بك، ميكنك ربط النهايات 

الفضفاضة من خالل ربطها مرة أخرى داخل النسيج بضعة سنتيمرتات 

داخل الجانبني اللتني صنعتهام من خالل ترك 5 سنتيمرت من الخيط 

يف نهاية كل صف. ثم مرر الخيط مرة أخرى إىل الخارج، اسحبه برفق 

وبإحكام واقطع باقي الذيل.

نشاط 10: زيارة تل العامرنة

السياحة سؤال 
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مرص هي مقصد سياحي شهري للغاية، حيث يسافر ماليني 

األشخاص من جميع أنحاء العامل لزيارة البالد كل عام. ومعظم 

السياح ال يذهبون إىل تل العامرنة وهذا يعني أنهم يفوتون 

الفرصة الكتشاف التاريخ املدهش للموقع ومقابلة أشخاصه 

املعارصين.
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مرسد
بردي: مادة تشبة الورق السميك مصنوعة من جذع نبات الربدي

بعث: الوالدة من جديد، مثل الحياة بعد املوت

تخمري الجعة: نشاط عمل الجعة

تسجيل: عندما يتم كتابة يشء ما أو رسمه أو تصويره

متيمة: يشء صغري، مثل قطعة من املجوهرات، يعتقد الناس بقدرته عىل الحامية من الحسد

تقزم: حالة تسبب أن يصبح شخصا ما قصري القامة بصورة غري عادية

جيل: فرتة من الزمن مدتها حوايل 30 عاما تفصل بني أشخاص من أعامر مختلفة، مثال طفل وأم وجدة هم ثالثة 

أشخاص من ثالثة أجيال مختلفة يف نفس األرسة

حاشية: مجموعة من األشخاص حول شخص مشهور يعتنون به ويلبون احتياجاته

خزف: مادة زاهية األلوان والمعة )تشبه الزجاج قليال(، وغالبا ما تكون زرقاء

دف: آلة موسيقية، مثل طبل صغري بشخاليل عىل الجانبني تهزه أو ترضب عليه بيديك

دليل: يشء ما ميكن الحصول عىل معلومات من خالله، مثل أغراض قدمية، مبان أو نقوش

ري: توجيه املاء إىل النباتات ملساعدتها عىل النمو

زخارف: تصاميم فنية غالبا عىل شكل أمناط

سرتة: ملبس بدون أكامم يغطي الجزء العلوي من الجسم، مثل يت شريت طويل أو فستان

سخام: املسحوق األسود الذي يخلفه دخان النار

سد: حاجز يتم بناؤه عىل نهر ليحجز املياه خلفه

صوامع: املباين املستديرة املستخدمة لتخزين الحبوب داخل مخازن الحبوب

طقوس: أفعال يتم تأديتها بنظام ثابت كجزء من مامرسات دينية أو أية احتفاالت أخرى

طيات: ثنيات للتزيني يف قطعة مالبس

عجني: خليط سميك من الدقيق واملاء يوضع يف الفرن فيصبح خبزا

فطريات: نبات بدون زهور أو أوراق خرضاء، مثل الفطر أو العفن

قرابني: األشياء التي يتم تقدميها لشخص ما، تشبه الهدايا، مثل الطعام الذي يرُتك لآللهة كجزء من عبادة دينية

كاتب: شخص وظيفته كتابة ونسخ الوثائق

كبسولة زمنية: حاوية تحتوي عىل عنارص من فرتة زمنية معينة

كتان: قامش مصنوع من ألياف نبات الكتان

كفن: قطعة من القامش يُلف فيها امليت لدفنه

كلت: ملبس شبيه بالتنورة التي تصل إىل الركبة

محاجر: األماكن التي يتم فيها حفر أو قطع الحجارة من األرض

متامثل: عندما يكون نصف التصميم منعكسا عىل النصف اآلخر، مثل الصورة يف مرآة

محظور: ممنوع

مخازن الحبوب: األماكن التي يتم تخزين الحبوب فيها

مرشفون: األشخاص الذين يرشفون عىل اآلخرين، خاصة العامل

معامريون: األشخاص الذين يخططون ويصممون املباين

مهجور: عندما يرُتك يشء ما أو يتم التخيل عنه

موقد: مدفأة

مكتف ذاتيا: الشخص الذي ينتج كل ما يحتاجه

نقبة: قطعة قامش صغرية يتم ارتداؤها كمالبس داخلية

نول: إطار يُستخدم يف نسج القامش

الوزير األعظم: املستشار األعىل للملك، مثل رئيس الوزراء حاليا
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مع السالمة!


