�أهرامـــات اجليــزة

النـــــــــــ��ص لـــ  :د .نــــرميـــن �ش�ـكــــــــرى

عجــــائــب الدنيـــــا ال�سبــــع القــــدميـة
 .1هرم خوفو (اجليزة ،م�صر) �أو “اخت خوفو” وهى العجيبة الوحيدة الباقية
حتى الآن.
 .2حدائ ��ق باب ��ل املعلقة (بابل ،العراق او بالد ما ب�ي�ن النهرين القدمية) ولقد
�إختفت احلدائق منذ القرن الثالث امليالدى مع �إنهيار و هجر املدينة.
 .3متث ��ال زيو� ��س ف ��ى �أوليمبيا (ف ��ى �إليا ،اليون ��ان :للنح ��ات فيديا�س) ولقد
حتطم التمثال �أثناء حريق الق�سطنطينية فى عام  475حيث كان قد نقل �إليها.
 .4معب ��د �أرتيمي� ��س او �أرتيمي�س ��يون (ف ��ى لوني ��ا ،تركي ��ا احلالية)حيث نهبه
وحرقه ال�سكيثيني فى القرن الثالث،ثم مت رفعه جزئي ًا وفيما بعد �أُهمِ لت الطقو�س
ومت �إ�ستغالله كمحجر فى نهاية القرن الرابع امليالدي.
� .5ضري ��ح هاليكارنا�سو� ��س (ف ��ى كاري ��ا ،تركي ��ا احلالي ��ة ،امل�ص ��مم :بيثيو�س
الربين ��ي) وكان ق ��د ته ��دم من ��ذ الق ��رن الراب ��ع امليالدي ج ��راء الغ ��زو وعوامل
التعرية(وف ��ى القرن احلادي ع�ش ��رامليالدي �أ�ص ��بح املكان م�س ��دود )هل ب�س ��بب
زلزال؟(ثم حتول فى القرن الرابع ع�ش ��ر� ،إىل حمجر ت�س ��تغل �أحجاره فى �إقامة
الدفاعات الع�سكرية.

 .6متث ��ال هليو� ��س الربون ��زى� ،أو م ��ا يطلق علي ��ه متثال رود� ��س ال�ضخم

(اليونان ،م�ص ��ممه هوت�ش ��اري�س من ليندو�س) وكان زلزال عام  224قبل امليالد
قد دمره حتى الركبة مت �أزيلت بقاياه فى عام  653م.
 .7فنار الإ�سكندرية (فارو�س ،الإ�س ��كندرية ،م�ص ��ر ،وم�صممه هو �سو�سرتات�س
م ��ن �سني ��د) وكان قد مت ترميمه عدة مرات على خلفي ��ة حدوث بع�ض الزالزل ثم
تده ��ور تدريجيا ودمر فى القرن الرابع ع�شر املي�ل�ادى ،ثم مت �إ�ستغالله كمحجر
ف ��ى الن�صف الثانى من القرن اخلام�س ع�شر به ��دف �إ�ستخدام �أحجاره يف �إقامة
دفاعات ع�سكرية فى املدينة.
خوفو

خفرع

�أهــرامـــات اجلــيــزة الثالثـــة.

منكاورع

كان عه ��د الدول ��ة القدمي ��ة مبثاب ��ة جنم� � ًا �ساطع� � ًا يف �سم ��اء تاري ��خ احل�ض ��ارة
امل�صري ��ة وخا�ص ��ة �إب ��ان حك ��م الأ�س ��رة الرابع ��ة التى ق ��ام العديد م ��ن امللوك،
خالله ��ا ،ب�إقامة املباين الرائع ��ة والتى امتدت تقريب ًا من ع ��ام � 2670إىل 2450
ق.م حي ��ث بد�أت الأ�س ��رة الرابعة بحكم
الفرع ��ون �سنف ��رو و�إنته ��ت بحكم
�شب�س�سكاف.
ت�شكلت لأول مرة يف التاريخ ما ي�شبه
م ��ا نعرف ��ه الآن بال ��وزارات ،بهدف
�إدارة �شئ ��ون اململك ��ة ب�ش ��كل �أف�ض ��ل
م ��ن خالل وظيفة “الوزير” ،ال ��ذي يعد امل�س�ؤل الأول الذي يت ��وىل �سلطة الإدارة
املركزي ��ة مبعاونة مندوبيه ،والذين �سوف تركز مهامهم تلبية �إحتياجات خمتلف
الأقالي ��م امل�صرية ،وكانت هذه املنا�صب العليا غالبا ما يتم �إ�سنادها �إىل �أع�ضاء
الأ�سرة امللكية .وكانت ال�سيا�سة الإقت�صادية يف هذه الفرتة التاريخية تعتمد على
�إقامة العديد م ��ن املباين املتميزة (املعابد واملقابر) ،ف�ض ًال عن �إ�ستغالل املوارد
الطبيعية لوادي النيل و�صحرائه الغنية باملناجم واملحاجر.
وم ��ن �ضم ��ن ه ��ذه املب ��اين العظيم ��ة،
�أهرامات اجليزة ،التي تُعد �أحد عجائب
الدنيا ال�سبع القدمية والتي مازالت
تثري ده�شتنا وف�ضولنا حتى يومنا هذا.

خوفو ث ��اين ملوك الأ�سرة الرابعة ،ابن
املل ��ك �سنف ��رو وامللكة “حت ��ب حر�س”
الأوىل ،وه ��و �صان ��ع �أك�ب�ر معج ��زات
الك ��ون :اله ��رم االك�ب�ر ،الكائ ��ن ف ��وق
ه�ضبة اجليزة  .تبلغ م�ساحة قاعدة
ه ��رم خوف ��و 230م ،وي�ص ��ل �إرتفاع ��ه
الأ�صل ��ي �إىل  146.59م� ،أما اليوم فهو يبل ��غ  138.70م ،يف حني تبلغ زاوية ميل
جدرانه .'52°51
يعت�ب�ر هرم خوف ��و لكون ��ه الوحيد القائم حت ��ى يومنا ه ��ذا من العجائ ��ب ال�سبع
ذات الطاب ��ع املمي ��ز حيث يعترب م ��ن الإجن ��ازات الب�شرية اخلارق ��ة بالرغم من

نه ��ب حمتوياته منذ �أالف ال�سن�ي�ن .قد �أثار هذا
القرب امللك ��ى املهيب طمع اخلليف ��ة امل�أمون ،فى
الق ��رن التا�س ��ع امليالدي ،لإعتق ��داده �أنه يحوى
كن ��ز ًا ثمين� � ًا  .مم ��ا �أدي �إيل حتطيم بع�ض
�أج ��زاء م ��ن الواجه ��ة ال�شمالي ��ة لله ��رم� ،أم ًال
يف العثور عل ��ي هذا الكنز .ومع م ��رور الزمن،
حت ��ول هرم خوف ��و ،وكذلك �أهرام ��ات خلفائه
خف ��رع ومنكاورع �إيل حماجر ،تهدي الكثري م ��ن �أحجارها لبناء من�ش�آت للنه�ضة
العمرانية ملدينة القاهرة.
وق ��د �إ�ستغرقت عملي ��ة بناء خوفو مايق ��رب من ع�شرين عام ًا حت ��ى �إمتامه ،وقد
�ش ��ارك يف ه ��ذا العم ��ل “القومي” خ�ي�رة العم ��ال والفنان�ي�ن .وكان ين�ضم لهم،
كل ع ��ام� ،آالف م ��ن الفالح�ي�ن� ،أثن ��اء مو�سم الفي�ض ��ان ،وال ��ذي كان يحيل دون
عمله ��م يف احلق ��ول .وعليه ،ف�إن القول ب� ��أن خـوفـو كان فرعونــ� � ًا قا�سي ًا وم�ستبد ًا
ه ��و بال�شك �أكذوب ��ة ،فنحن فى حقيقة الأم ��ر ال نعرف �إال
القلي ��ل عن حكمه ال ��ذى دام قرابة الع�ش ��رون عام ًا ،و�إن
كان ق ��د تزوج م ��ا ال يقل عن �أربع زيج ��ات وحظى بذرية
كبرية ،من بينها �إبنه ال�ساد�س“خفرع” من زوجته امللكة
“مري ��ت ا�س” الأوىل والذى جل�س على عر�ش البالد من
بعده.
وع ��رف
عل ��ي الرغ ��م م ��ن �أن حك ��م املل ��ك خوف ��و ق ��د ُ
بالإ�ستقـــ ��رار والرخـــــــ ��اء� ،إال �أن الأق ��دار �شائ ��ت �أال
ي�صــــ ��ل �إلين ��ا م ��ن عبقـــه �ســـــ ��وى متث ��ال �صغيــر من
العــــ ��اج  ،معــــرو� ��ض الآن باملـــتحـــ ��ف امل�ص ��رى
بالقاهرة.

يعترب ه��رم خفرع �أ�صغر قلي ًال من هرم
خ��وف��و وق���د ي���س�ه��ل ال �ت �ع��رف ع�ل�ي��ه من
خ�ل�ال ال �ك �� �س��اء اخل ��ارج ��ى م��ن احل�ج��ر
اجل�ي�رى ال ��ذي الزال ي��زي��ن قمته ،بينما
كان يف ال�سابق يك�سو واجهاته الأربعة
ويبلغ الإرت �ف��اع الأ��ص�ل��ي للهرم  144م �إال
ان��ه يبلغ الآن  136م فقط� ،أم��ا م�ساحة قاعدته فتبلغ  215م .وك��ان مدخله
الأ�صلي يقع فى الناحية ال�شمالية .وعلى غ��رار هرم �أبيه ،فقد �أحل��ق بهرمه
معبـد ًا جـنائزيــا ً ،ثم طريقــ ًا �صاعد ًا ،يبلغ طولـــه  495م ،ي�سمــح بالو�صول
�إىل معبد الوادى.

وكان هذا املعبد ،ال ��ذى الزال قائم ًا ،قد مت ترميمه
ب�إ�ستخ ��دام �أحجار اجلرانيت ال ��وردى امل�ستخرجة
من حماجر �أ�سوان ،وتتميز عمارة هذا املعبد ب�ستة
ع�شر عمود ًا مرتا�صني .
خ�ل�ال املرا�س ��م اجلنائزي ��ة ،جرت الع ��ادة على
�أن يو�ض ��ع التابوت امللكى به ��ذا املعبد حيث تقام
ال�شعائ ��ر والطقو� ��س اجلنائزي ��ة قب ��ل �أن ي�أخذ
التابوت طريقه �إىل قل ��ب الهرم ،عابر ًا الطريق
ال�صاع ��د� .أم ��ا متثال خف ��رع الرائ ��ع امل�صنوع م ��ن الديوريت
امل�ستخ ��رج م ��ن حماجر النوب ��ة ،وال ��ذى �إكت�شفه
�أوج�س ��ت ماريي ��ت ف ��ى ع ��ام  1860واملعرو� ��ض
ف ��ى املتح ��ف امل�ص ��رى ،فق ��د �إكتُ�ش ��ف ف ��ى ه ��ذا
املعب ��د  ،جدير بالذك ��ر �أن �أنقا�ض قرية العمال
الذين �إ�شرتك ��وا يف بناء ه ��ذه املجموعة اجلنائزية
ال تزال موجودة وترتمي غرب و�شمال غرب الهرم.
ق ��ام خف ��رع بنح ��ت متث ��ال �ضخ ��م يف نف� ��س ه�ضب ��ة اجلي ��زة ،مواجه� � ًا جله ��ة
�ش ��روق ال�شم� ��س ،يمُ ث ��ل في ��ه فرع ��ون عل ��ى �ش ��كل �أ�س ��د بر�أ� ��س �إن�س ��ان يحم ��ل
مالحم ��هُ .ع ��رف هذا التمث ��ال با�سم “�أبو اله ��ول” كما اطلق علي ��ه العرب .
علم ًا ب�أن امل�صري قد عرفه بـ “�شب�س�س عنخ” والإغريق والرومان بـ “�سفنك�س”.
يبل ��غ ط ��ول ه ��ذا التمث ��ال  73.50م وعر�ضه  14م
وارتفاع ��ه  20.25م ويع ��د �أك�ب�ر متث ��ال م ��ن هذا
النم ��ط فى الع ��امل �أجمع  .يف ع�ص ��ر الفرعون
حتتم� ��س الرابع (القرن الرابع ع�شر قبل امليالد)،
ق ��ام بو�ضع لوحة من اجلرانيت الوردي بني �أقدام
�أبو اله ��ول .يحكي الن�ص ال ��ذي يزينها ،حلم ر�آه
امللك يف منامه وك�أنه يتوج ملك ًا على البالد بوعد
م ��ن الإل ��ه “رع-حور�-أختى” مقاب ��ل ما بذله
حتتتم� ��س يف �إزال ��ة الرم ��ال عن �أب ��و الهول .
وعند قيامه من النوم� ،أ�سرع حتتم�س بتلبية الرغبة الإلهية و�أقام �سور من الطوب
اللنب ح ��ول متثال �أب ��و الهول ملنع ع ��ودة الرمال له
مرة �أخ ��رى ...وحتق ��ق احللم وتوج
حتتم�س ملك ًا على البالد.
وع��ل��ى ��ص�ع�ي��د �آخ�� ��ر ،زع� ��م بع�ض
امل��ؤرخ�ين �أن جنود بونــابرت هم من
دمروا �أنف �أبوالهول �إال �أن هذه املزاعم

مل يتم �أبد ًا ت�أكيدها .وكان خفرع ،الذي
حكم ال�ب�لاد ق��راب��ة اخلم�س وع�شرون
ع��ام� ًا ،قد ت��زوج ما ال يقل عن خم�سة
زيجات وله العديد من الأبناءُ ،يعترب
“منكاورع” ه��و �إب�ن��ه البكرى ال��ذي
�أجنبته له امللكة “خع�-إم-رع-نبتى” الأوىل ،وهو
الذي خلفه على العر�ش

يق ��ع الهــرم الثالث� ،أق�صى جنــ ��وب ه�ضبــة اجليــزة
ويق ��ل ارتفاع ��ه كث�ي�را عن اله ��رم الثاين حي ��ث يبلغ
 65.50م فق ��ط ويع ��د ق�ب�ر ًا خلليفة خف ��رع ،امللك
من ��كاورع  .و�إىل اجلهة ال�شرقي ��ة للهرم ،يوجد
معب ��د لإقامة الطقو� ��س اجلنائزية للمل ��ك املتوفى
وال ��ذى كان مرتبط ًا بال ��وادى بوا�سطة طريق يبلغ
طول ��ه �أكرث م ��ن  600م وكان م�سقوف ًا فى الأ�صل.
�أم ��ا اله ��رم نف�س ��ه
فقد مت بن ��ا�ؤه ب�إ�ستخ ��دام كتل كبرية
م ��ن احلج ��ر اجل�ي�رى امل�ستخرج من
املحاج ��ر املحيط ��ة بجبان ��ة اجلي ��زة.
وجدي ��ر ًا بالذك ��ر �أن اله ��رم كان
مك�س ��و ًا بكت ��ل م ��ن اجلراني ��ت ال ��وردى
امل�ستخر جـة
م ��ن حماج ��ر �أ�س ��وان وذلك بدء ًا م ��ن قاعدة
اله ��رم وحتى الطبق ��ة ال�ساد�سة ع�ش ��ر حيث يبد�أ
ك�ساء من احلجر اجل�ي�رى امل�ستخرج من حماجر
طرةحتى نهاية اله ��رمي .ونلحظ هنا لأول مرة� ،أن
امللك قام بتطوير احلجرات اجلنائزية داخل هرمه،
ففى حجرة الدف ��ن على �سبيل املثال �إكـــــــت�شف
هوارد وايز تابوت رائع من البازلت مزين بــــواجـــــهـة
الق�صر ولكن هذا
التاب ��وت -للأ�س ��ف -قد تعر� ��ض للغرق
ف ��ى البحراملتو�س ��ط ع ��ام  1838قبال ��ة
ال�سواح ��ل الأ�سباني ��ة ،حي ��ث كان يف
طريق ��ه للعر�ض يف املتح ��ف الربيطانى
بلن ��دن ومل يتبق لن ��ا منه �سوى ر�سم
كان قد خطه “جي غ�س بريينج”.

و� � �ش� ��اءت الأق � � � ��دار �أن ُت �ك �ت �� �ش��ف ال �ع��دي��د
م� ��ن ال� �ت� �م ��اث� �ي ��ل ال � �ت� ��ي ت� �ع� �ت�ب�ر ج� � ��زء م��ن
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ه ��رم� �ي ��ة ل �ل �م �ل��ك م� �ن� �ك ��اورع
مت�ث��ل
وال � �ت� ��ي
ال��ف��رع��ون واق� �ف� � ًا بني
املعــبـودة “حــتــحـــور”
وممثل �أحد �أقاليم م�صر الإدارية.
وكان امل�ؤرخ امل�شهور هريودوت قد ر�سم ملنكاورع �شخ�صية
احلاكم الليربايل الذي تقوم دولته على �أ�س�س العدل،
لذا ،فقد قرر بناء هرم بحجم �صغري يعـك�س توا�ضعــه
وتواقفــه مع �شعبــه .رحـــل منكـــاورع بعد �سبعة ع�شر
عام ًا من حكم البالد ،خملف ًا ورائه جمموعة هرمية مل يكتمل بنـــا�ؤها.

�إرتبط ��ت مراك ��ب ال�شم�س الت ��ي �أكت�شفت بجوار ه ��رم خوفو بعقي ��دة “رع”� ،إله
ال�شم� ��س ،حي ��ث �أ�صبح ب�إم ��كان امللك املتوف ��ى الإبحار فى متاه ��ات العامل الآخر
بجوار اجداده .لذلك فقد حر�ص
املل ��ك على و�ضع مراك ��ب رمزية
بج ��وار ق�ب�ره .هناك من ��ط �آخر
م ��ن املراك ��ب يك ��ون خم�ص� ��ص
لنق ��ل املومي ��اء امللكية ع�ب�ر النيل
�إيل مث ��واه الأخ�ي�ر .وجدير بالذكر
�أنه فى ع ��ام  ،1954قام عامل الآثار
كمال املالخ ب�إكت�شاف عظيم خلده التاريخ ،حي ��ث �إكت�ش ��ف حف ��رة م�ستطيل ��ة
متت ��د بطول الواجهة اجلنوبية له ��رم خوفو يف هذه احلفرة ،مت �إكت�شاف �أحد
مراك ��ب ال�شم�س ،حمفوظة بعناية فائقة بعد فك �أجزائها املختلفة امل�صنوعة من
خ�ش ��ب الأرز الوارد م ��ن بالد فينيقيا (لبن ��ان حالي ًا) وعدده ��ا  1224قطعة .يف
ع ��ام 1970مت عر�ض مركب خوفو بع ��د جتميعها وتركيبها وفق� � ًا للتقنيات املتبعة
�إب ��ان عه ��د الدولة القدمي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة اىل قطع �أخ ��ري مت �إكت�شافه ��ا �أي�ض ًا يف
نف�س ال�سياق وذلك مبتح ��ف حديث مت �إن�شاءه بجوار
الهرم  .ولعل م ��ن دواعي فخرنا� ،أن يكون املرمم
امل�صري املوهوب �أحمد يو�سف م�صطفى هو بطل
عملي ��ة جتميع وتركيب مرك ��ب ال�شم� ��س للملك خوفو
على مدى �أربعة ع�شر عام ًا �أظهر فيها هذا الفنان عبق
مهارات �أجداده وا�سرتج ��ع ابداعاتهم و�سحر اناملهم
لإخ ��راج عمل فني يعت�ب�ر الأوحد من نوع ��ه يف العامل.

وجدي ��ر بالذك ��ر ان طول مرك ��ب خوفو يبل ��غ  43.40م
وعر�ض ��ه  5.90م وحتت ��وى عل ��ى قم ��رة م�سقفة يحمل
�سقفه ��ا ثالثة �أ�ساطني ذات تيجان نخلية .ويعلو اجلزء
عري�ضة�صنعت بغر�ض حماية
الأمام ��ى للمركب ،مظلة
ُ
قبط ��ان املركب حني ذاك من ال�شم� ��س احلارقة اثناء
عملية الإبحار .وهناك اي�ض ًا ع�شرة جماديف (خم�سة
عل ��ى كل جانب) من اخل�شب امل�سمط ملواجهة تيارات
املياه العاتية.

ب �ج��ان��ب ال��ث�ل�اث �أه���رام���ات ال�ك�ب��ار
ع� �ل ��ى ه �� �ض �ب��ة اجل� � �ي � ��زة ،ه �ن��اك
ه��رمي��ات �صغرية عرفت ب�أهرمات
امللكات � .صنعت هذه الأهرامات
من احجار ه�ضبة اجليزة وهي ال يقل
عددها فى املجموعة اجلنائزية خلوفو
ع��ن �أرب �ع��ة ،و واح��د فقط يف اجلنوب م ��ن ه� ��رم خ��ف��رع وث�ل�اث ��ة م�ترا� �ص�ين
من ال�شرق �إىل الغرب بالقرب من هرم منكاورع� .أ�شارات الدالئل التاريخية
�أن ه��ذه الأه��رام��ات ال�صغرية واملعروفة با�سم “�أهرامات امللكات” مل تكن
تقت�صر فقط على زوج��ات فرعون و�إمن��ا �إمتدت لت�شمل خمتلف اف��راد العائلة
امللكية .ولعل من �أ�شهر تلك الأهرامات هي التي تخ�ص “مريت�-إ�س” الأوىل
و “حنوت�-سن” زوجتا خوفو .هناك بع�ض الأراء احلديثة التي تربط بني تلك
الأهرامات ال�صغرية وا�ستخدامات عقائدية مرتبطة بالروح امللكية.

عا� ��ش امل�صري القدمي عل ��ى �ضفاف الني ��ل و�سرعان
م ��ا ف�صل بني �سكنه واجلبانة الت ��ي يدفن فيها موتاه.
ومن واق ��ع نقو�ش املقابر وامل�صاط ��ب داخل اجلبانات
يف منطق ��ة اجلي ��زة ،ا�ستطعن ��ا قراءة ج ��زء كبري من
ح ��كاوي االف ��راد والعائ�ل�ات يف ذل ��ك الزم ��ن البعيد.
كان ��ت امل�صاطب حين ��ذاك ت�أخذ �ش ��كل �شبه منحرف،
مبنية من احلجر ،تعلوها مق�صورة خم�ص�صة للطقو�س
اجلنائزية ،اما فى اجلزء ال�سفلي ،فهى حتتوى على بئر ي�ؤدى �إىل حجرة الدفن.
توج ��د �أي�ض� � ًا على ه�ضب ��ة اجليزة ،عل ��ى �أط ��رف الأهرامات امللكي ��ة ،مئات من
امل�صاط ��ب واملقابر املرتا�ص ��ة الواحدة جانب الأخرى لتعط ��ي �شكل جبانة كبرية

مرتامي ��ة الأطراف .متث ��ل هذه املقاب ��ر العائلية التي جند من بينه ��ا املخ�ص�صة
لدفان ��ات فردي ��ة و�أخرى لدفان ��ات جماعية �سجل يزخم مبناظ ��ر احلياة اليومية
وكذل ��ك مناظر كبار امل�سئول�ي�ن مثل “دبهن” او “اي ��دو”  ،كما يظهر لنا من
خالل نقو�ش املقابر خمتلف الأن�شطة اليومية كالزراعة واحلرف اليدوية وال�صيد
 .ولعل من ا�شهر املناظر املرتبطة بجبانةاجليزة هي تلك
وتربية املوا�شي
الت ��ي متثل قطعان من املا�شية والأنع ��ام فى املراعى على �ضفاف النيل وفى الدلتا
وكذلك زراعة القمح وال�شعري والكتان،

يف عام  ،1979قامت منظمة اليون�سكو ب�إدراج موقع “جبانة اجليزة” على قائمة
ال�ت�راث العاملي بجانب �أربعة مواقع م�صرية �أخ ��رى و هم “القاهرة التاريخية”،
“مدين ��ة طيبة القدمية وجبانتها”“ ،مدين ��ة �أ�سوان -من فيلة اىل ابو �سمبل”-
و “موق ��ع ابو مينا الأثري” .تعد هذه املواق ��ع الأثرية ذات قيمة �إ�ستثنائية عاملية،
حي ��ث انه ��ا كان ��ت جزء م ��ن تاريخ تط ��ور الب�شرية مم ��ا جعلها تخ ��رج من نطاق
الإهتمام املحلي لت�صبح حمط �أنظار العامل �أجمع.

© (� )2014إعداد الن�ص  :نرمني �شكرى  -جامعة املن�صورة
الرتجمة للعربية :نرمني �شكرى
حقوق الت�صوير :جي لوكيو ،فران�سوا جوردون ،نرمني �شكرى ،مركز ت�سجيل الآثار – وزارة الآثار،
املتحف امل�صرى� ،أر�شيف جى رايزنر ،جى ا�س بريينج ،و كري�ستيان لوبالن.

مت ن�شر هذا الكتيب املوجه لتالميذ املدار�س بف�ضل دعم:
املعهد الفرن�سي مب�صر ،جمعية احلفاظ على الرام�سيوم وبنك قطر الوطني الأهلي
برنتوجراف  -ا�سامة خريى  -جمهورية م�صر العربية
يوزع جمان ًا

