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  راھی بسوی توت عنخ امن 

  
طـی یـک   " کارنـاروون  " پنجمین کنت خـانواده   " جرج ھربرت. " چاره ای نبود و باید از خیر جستجو میگذشت      

 سـال در اختیـار باسـتان    ۶کـه ظـرف   )  دالر فعلـی    معـادل یـک میلیـون     (  ھزار پوندی خـود      ٢۵سرمایه گذاری   
" دره  شاھان" کوزه کوچک مرمر سفید چیز دیگری در   ١٣ به جز    ,قرار داده بود   " ھاروارد کارتر " شناسی بنام   

 این اشراف زاده ناخرسند به این نتیجه رسیده بود که میبایست رویای ١٣٢٢اکنون تابستان سال . نیافته بود 
او مانند قمار بازی که پس از باختھای متوالی از پشت میز . را کنار بگذارد  " توت عنخ آمن " یافتن گور گمشده

مصمم بود به کار خود ادامـه  " کارتر " اما .  قصد داشت از ماجراجوئی ھای بیشتر دست بکشد  –برمی خیزد   
انه که  با بینی پھن و بزرگ و سبیل امر,این باستان شناس کوتاه قد و چھار شانه. دھد 

 از – با شکست کامل ارزوی دیرینه اش مواجه بـود  ,چھره ای خشن به او بخشیده بود      
بـا توجـه بـه    . اینرو شجاعانه اعالم داشت که کـار را بـا ھزینـه خـود ادامـه خواھـد داد             

لـرد   " ,که نشان دھنده تو خالی بـودن عھـد و سـوگند وی بـود        " کارتر  " وضعیت مالی   
 با اکراه موافقت نمود که فقط یکسال دیگر ,م جزم دوست خودتحت تاثیر عز " کارناروون

در اعتقاد خود به این مسئله که مقبره محل " کارتر . " ھزینه کاوش را تقبل خواھد کرد 
در سـال  . تنھا بـود  "  دست نخورده میباشد عمال   در دره شاھان  " توت عنخ امن    " دفن  
تھزاء برخــی ھمکــارانش  ســبب ریــشخند و اســ, پافــشاری او در جــستجوھایش١٩٢٢

 بـر انگیختـه شـد و ایـن     ١٩٠٧ سال پیش در سال ١۵عالقه او به این گور     . گردیده بود   
 کـه در زمـان    "تئـودور دیـویس  " زمانی بـود کـه یـک حقوقـدان ثروتمنـد امریکـائی بنـام               

 به حفره کوچکی برخورده بود ,بازنشستگی خویش به باستان شناسی روی اورده بود  
 و خـورده ھـای نـان کـوزه ھـای شـراب در ان        , حلقه ھای گل   ,صنوعاتکه قطعاتی از م   

ھمانگونه که بررسیھای بعدی . زده شده بود " توت عنخ امن " موجود بود و برخی از ان اشیاء مھر سلطنتی    
دیویس "  اما – این اشیاء عتیقه فی الواقع پس مانده ھای از مراسم خاکسپاری ان فرعون بوده اند ,نشان داد

" کـشف مھرھـای   . این ادعـا را رد میکـرد   " کارتر "  ولی –عی بود که محل گور را شناسائی کرده است  مد" 
کارتر را به این فکر انداخت که ارامگاه این فرعون جوان در محدوده مثلثی دو نیم ھکتـاری کـه   " توت عنخ امن   
" ورھای سه فرعون دیگر به نامھای  یعنی ھمان محدوده در بر گیرنده گ,بود قرار دارد" دیویس " محل حفاری 
 تصمیم او به حفاری در این محدوده نشان دھنده عزم و – " رامسس ششم " و   " مرنپتاه " –  "رامسس دوم 

کارتر " ھمزمان با اخرین حفاری .  فرا رسید ١٩٢٢ نوامبر سال ۴صبح ھیجان انگیز . لجاجت و یکدندگی او بود 
" رامـسس شـشم   " به گور در جائی که توده سنگھای مربوط      " 

. حکمفرمـا بـود    سـکوت عجیبـی   .بر رویھـم انباشـته شـده بـود      
کارگران او پله ای را که در قاعده یـک سـنگ تراشـیده شـد بـود               

 ھمه انھا منتظر او بودند تا فرمان صادر شود –کشف کرده بودند    
 این باستان شناس دستور داد که به فوریت کـار حفـاری ادامـه        .

 ھیجان به تماشای پدیدار شدن پلکانی که به پائین یابد و خود با
شانزده پله به یک گذرگاه زیر زمینی حفاری . میرفت ایستاده بود 

 .شده در درون تخته سنگھا راه میبرد که مملو از قلوه سنگ بود 
 فوت طول داشت و پاکسازی ان چندین روز طـول         ٢٧رگاه  ذاین گ 

خود را در برابر دری     " تر  کار " ,ھنگامیکه دھلیز تمیز شد   . کشید  
بـر روی  . یافت که توسط تخته سنگھای بزرگ مسدود شده بود       

" دره شـاھان  " این درب مھر و نشان گـور سـلطنتی مربـوط بـه             
او با قلب طپنده متوجه شد کـه در مزبـور در ایـام            . وجود داشت   

او . مھـر و مـوم گـشته اســت    " باسـتان گـشوده شـده و مجــددا   
تردیـدھای ناشـی از ناکامیھـای گذشـته         شک و   : بعدھا نوشت   

را کشف کرده بود؟ ایـا  " توت عنخ امن "  ایا این یک گور سلطنتی بود؟ ایا باالخره گور    –بدنم را به لرزه دراورد      
 –؟ بـرای پاسـخ ایـن سـئواالت     .این گور ھم توسط غارتگران عھد باسـتان از محتویـات خـود خـالی شـده بـود          

 که در انگلستان بسر میبرد به وی "لرد کارناروون " د تا حامی مالی او یعنی  ھفته دیگر صبر میکر٢میبایست 
دھلیز و پلکان را از سنگ پر کرده و بر روی ان تختـه سـنگھایی   " در ھر صورت او دستور داد تا مجددا   . بپیوندد  

خودشان بود محروم  مرد را از ارزوی دیرینه شان که ھمانا گشودن در بدست ٢ این –قرار دھند تا مبادا دزدان 
اگر چه این منطقه بسیار . دھھا سال بود که مورد توجه باستان شناسان قرار داشت " دره شاھان   . " سازند  

 اذھان را به خـود  – اما بخاطره تاریخچه پر از بیم و ترس ان ,گرم و خشک و خالی از ھر موجودی زنده ای بود       
 فرعـون قدرتمنـد در   ٢٨" تـبس  "ه ھای سـنگی ان سـوی    در میان تپ,در این مکان متروک. مجذوب میساخت  

 زیرا این گورھـا مملـو از تجمـالت و    –گورھای عمیقی خفته بودند که ھم جنبه خانه را داشت و ھم جنبه قبر    
 سالی که این ۴٢٠در طی .  جایگاه سحر و جالل خیره کننده ای بودند ,این محلھای دفن. لذتھای زندگی بود 
 جمعـی متـشکل از کـارگران و ھنرمنـدان فعـال      )منظور نـام جدیـدش میباشـد    ( شده بود دره ارامگاه شاھان   

 اسناد و مدارک باور نکردنی از نقاط ضعف و قوت ,خود مشغول حجاری و تزئین گورھای سلطنتی بودند و از پی
  .ساخت می بلکه برای زندگان نیز قابل توجه – که این دره را نه فقط برای مردگان –خود بر جای گذاشته 

  
  لحظه تاریخی فرا رسید

  
 کارتر دستور داد تا گـذرگاه را   " ارتور کلندر" و دوستانشان    " لیدی اولین " و دخترش   " لرد کارناروون   " با ورود   

 اسکنه خود را بدست گرفت و در حالیکه دوستانش به خیره , نوامبر٢۶پاکسازی کنند و سپس در بعد از ظھر    
ذرگاه به ایجاد حفره ای در فوقانی ترین قسمت بلوکھـایی کـه بـر سـر راه قـرار داده       در تاریکی گ   ,شده بودند 

با دستانی لرزان شکاف باریکی در گوشه فوقانی سمت چپ ایجاد کردم : کارتر میگوید . شده بودند پرداخت   
 بتـدریج  ,دوقتی چشمانم به تاریکی عادت کر. شمع را داخل حفره نمودم و به تماشای درون اتاق پرداختم           .
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 مجسمه ھای طال که درخـشش ان ھمـه جـا را    ,حیوانات عجیب و غریب  . قادر شدم محتویات اطاق را ببینم       
لرد کارناروون . "  که برای دیگران بی نھایت طول کشید از حیرت و تعجب گنگ شدم برای لحظه ای. گرفته بود 

را چیزی می بینی؟ و من تنھا کلمـاتی  : با اضطراب از من پرسید  " 
.!!  چیزھای خیلی عـالی   بله –که توانستم بر زبان بیاورم اینھا بود      

خـود را بـا اکـراه عقـب کـشید و سـوراخ را بزرگتـر کـرد تـا                  " کارتر  " 
واقعـا یـک لحظـه خـود را          ( تماشا کننـد  ھمگی بتوانند ان صحنه را      

 یـک ردیـف از اشـیاء سـلطنتی     – پیش روی انھا )جای انھا بگذارید    
 سال ٣٠٠٠ر نکردنی وجود داشت که بمدت بیش از درخشنده و باو

دست نخورده باقی مانده بودنـد و از کـف زمـین تـا سـقف ان اتـاق           
پـس از  : در دفتر خود نوشته است " کارتر  " .کوچک را پر کرده بود    

) اولین اطـاق مقبـره    ( مدتی از تماشای اشیاء درون اطاق پیشین        
ق قرار قبلی و در تاریخ دیگر به دقت گذرگاه را مھر و موم کرده تا طب

مـدارکی کـه   . بازگـشایی کننـد   " با حضور مقامات مصری انرا رسما    
بر خـالف قرارھـای   " کارتر  " بدست امد نشان میدھد که تیم       " بعدا

قبلی با بنگاه اشیاء عتیقه مصر ان شب را داخـل مقبـره گذرانـده و       
ا  ھمزمـان بـ  .مسرور از کشف خـود بـه شـادمانی سـرور پرداختنـد        

توجـه او  " کارتر "  ساله ان اتاقھا توسط  ٣٢۴۵اشکار شدن رازھای    
معطوف سه نیمکت بود که یک سوی اتاق کوچک را بخود اختصاص 

نیمکتھایی که قسمت عمده ان از طال بودند و اشگال        . داده بودند   
این : او مینویسد . حیوانات ھیوال مانند بر رویشان حجاری شده بود 

رھایشان سایه ھای عجیبی را بـر روی دیـوار       حیوانات غریب که س   
بر .  موجب ترس و وحشت می شدند       ,پشت سر ما انداخته بودند    

گلـدانھایی از مرمـر   : روی این نیمکتھا گنجینـه ھـایی قـرار داشـت         
 ویـک تخـت   – میزھای بازی ساخته شده از عاج و آبنـوس     , صندوقھای حجاری شده و کوزه ھای عطر       ,سفید

به ھر سو که نگاه میکرد اشیاء گرانبھایی را مشاھده میکرد     " کارتر  . " یی حجاری شده    سلطنتی بسیار زیبا  
از سوی سارقانی صـورت گرفتـه بـود کـه انـدک      " این کار احتماال  . که بدون ھیچگونه دقتی جابجا شده بودند        

) ن اطـاق مقبـره   اولـی ( در گوشه ای از پیش اطاق . وارد انجا شده بودند " توت عنخ امن  " زمانی پس از دفن     
چھارچوبھای چوبی این ارابه ھا از طال بود و . ارابه ھای جنگی وجود داشت که اجزاء ان از ھم جدا شده بودند 

حفره  کوچکی را مشاھده کرد کـه دلیـل   " کارتر " در زیر یکی از نیمکتھا . با سنگھای قیمتی تزئین شده بود      
 ,نامیده شد" ضمیمه" این اطاق که اطاق ,اق دیگر راه میبردطه ا این حفره ب,دیگری بود بر دزدیھای ھمان زمان

" با نگاھی گـذرا  .  بنحوی که حتی یک سانت فضای خالی در ان باقی نمانده بود –مملو از اشیاء گرانبھا بود   
تختھـا و  .  جعبه ھای مزین و صندلی ھای انباشته شـده رویھـم گردیـد    – متوجه کشتی ھای سنگی  " کارتر  

در داخل سبدھای ساخته شده از نی .  ھای طالکوب در تمام اتاقھا به حالت پراکنده بچشم میخورد چھارپایه
 صندوق که ۵٠در داخل بیش از .  ھنوز میوه و نان وجود داشت که برای استفاده فرعون در جھان دیگر بودند ,

:  ایـن اقـالم وجـود داشـتند     , و تصاویر خانوادگی مزین شده بودند ,جنگ, فراعنه برخی مربوط به اداب و رسوم     
 دسـته مـوی   ,در میان وسـایل متعلـق بـه ایـن پادشـاه جـوان      .  زیور االت و انواع حلقه – وسایل ارایش   –کتان  

انرا به عنوان یادگاری از عالقه " توت عنخ امن " " دیده می شد که احتماال" تیه " متعلق به مادر بزرگ او ملکه 
 منجمله ,مصنوعات گیج کننده صنعتگران کماکان نظرھا را بخود جلب میکرد. فراوانش به او نگھداری کرده بود    

برخی از این .  گویی در شرف حرکت ھستند –رافراشته بودند  کشتی مدل که برخی بادبانھای خود را نیز ب٣۵
برخـی  . داشتند و بطور نمادین بیانگر سفر دریایی مردگان به جھـان دیگـر بـود    کشتی ھا جنبه اداب و رسوم     

خیـره کننـده تـرین اشـیاء     . دیگر کرجیھایی بودند مخصوص عبور از رودخانه و از جنس چوب رنگ امیزی شـده       
 یک جفـت مجـسمه چـوبی       ,اموجود در اتاقھ  

ھم اندازه انسان بـود کـه وظیفـه مراقبـت از            
ــتند    ــده داش ــه عھ ــارتر  " .پادشــاه را ب و " ک

دیگران در داخل اتـاق کـوچکی کـه در ان بـه             
 با معبد زراندودی ,محل دفن جسد متصل بود

برخورد کردنـد کـه در چھـار گوشـه ان پیکـره             
ــه     ــار الھ ھــای حجــاری شــده و مطــالی چھ

ــش  ــان بچ ــورد نگھب ــاق  . م میخ ــل اط در داخ
قـرار  " توت عنخ امـن     " محفظه سایبان گونه    

 ,داشت و تا سالھا بعد که گور پاکسازی شد   
 چھـار محفظـه     ,در داخل اتـاق   . انرا گشودند   

استوانه ی شکل بـود کـه انـدامھای داخلـی          
در داخل این . بدن پادشاه در انھا قرار داشت 

قـرار   تابوت طالیی مینیاتور    ۴ –چھار محفظه   
داشت که ھر یک قسمتی از امحاء و احشاء 

 –جگـر  : فرعـون را در خـود جـای داده بودنـد     
 مانند یک ادم  فضول در میان گرد و غبار زمـان  –حضور خود را در گور   " کارتر   " , و شکمبه  – روده ھا    –ششھا  

. ن دقـت و تـدبر بودنـد    غرق در کار دسته بندی اشیاء نفیسی شد که مستلزم بـاالتری     " کارتر   . " توصیف کرد 
مسئله پیچیده در کار وضعیت بھم ریخته اشیاء داخل گور بود که حاصل دست کم دو نوبت دزدی و تالشـھای     

حتی در بررسی مقدماتی نیز مشخص  . شتابزده مسئوالن گذشته این گور در سرو سامان دادن به اوضاع بود
در وضعیت خـوبی  " یک صندلی که ظاھرا. سیده اند گردید که بسیاری از این مصنوعات به مرحله اضمحالل ر       

شـبیه  " دره شـاھان  " طـی چنـد ھفتـه بعـد     .از بین رفت و به خاک تبدیل شد " با کوچکترین تماس کامال  ,بود
 ازمایـشگاھھا و  ,مـواد حفاظـت کننـده و بـسته بنـدی اورده شـدند      . کندوی زنبور پر از جنب و جوش شده بود        
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ھاروارد  " .بارھایی اماده شدند و پاسدارخانه ھای برای محافظت راه اندازی شد  ان,تاریکخانھایی بر پا شدند  
 منجملـه کارشناسـانی در زمینـه ھـای حفـظ و نگھـداری       ,از متخصصان مشھور جھان مساعدت طلبید  " کارتر  

 عکاس , مھمترین کارشناس – و نقشه کشھا و فھرست برداران , دانشمندان متون عھد باستان,اشیاء عتیقه
از کلیه اشیاء در جای اصـلی   " متروپلیتن نیویورک" بود که به خرج موزه  " ھری برتون" باستان شناسی بنام  

 بـا سـرازیر شـدن مـوج دانـشمندان و      . انھا به ھنگام کشف و سپس بھنگام نقـل و انتقـال عکـسبرداری کـرد        
" توت عـنخ امـن   " ف گور و مقبره دیگر کش.  روزنامه نگاران مشھور جھان به این محل ھجوم اوردند     ,تجھیزات

قرن در انتظار پایـان  .  و ھر روز اخبار مربوط به ان در راس خبرھا قرار داشت مورد توجه جھانیان قرار گرفته بود   
  .را به عنوان بزرگترین کاشف باستان شناسی خود به جھانیان معرفی کند " ھاروارد کارتر " بود تا ھزازه 

  
و تیم ھمراھش کـه  " کارتر  " ,ن با تعجب و حیرت به این کشف تاریخی نگاه میکردنددر حالیکه اکثر مردم جھا  

 با دقت محتویات فراوان مقبره را در حضور مسئولین مصری –متشکل از کارشناسان و محققان خبره فن بودند 
ــارج   ــا را خـ ــپس انھـ ــرداری و سـ فھرســـت بـ

ھفت ھفته بطول انجامید تا پـیش      . میکردند  
 پاکسازی شد و ھـر روز کـه     اطاق به تنھایی  

 ,میگذشــت ضــرورت ســرعت بخــشیدن بکــار
با برداشته شدن   . بیشتر احساس می شد     

 مھـر و مـوم   ,پوشش کچی پیش اطاق مزبور    
محکم ان از بین رفته و پس از ھـزاران سـال             
ــا خطــر    ــاکیزه و دســت نخــورده ان ب محــیط پ

" مصر شـناس امریکـایی      . مواجه گشته بود    
 به "کارتر"ه از سوی    ک " جیمیز ھنری برستد  

:  اظھـار داشـت کـه       -کار فراخوانده شده بود   
صدای عجیب خش خش را مـی شـنیده کـه     

ایت از سرعت پوسیدگی و فـساد اشـیاء       کح
 پس از مراسم رسـمی  . داشت    را داخل گور 

لـرد   " ١٩٢٣ فوریه سـال   ١٧گشایش گور در    
 اوریل ۶پس از بیماری مختصر در      " کارناروون  

 برخی مـرگ او را نـه   . درگذشت ١٩٢٣سال  
مـن مطلـب   .( میدانـستند  " توت عـنخ امـن   " ناشی از ذات الریه بلکه ناشی از نفرین جسد مومیایی فرعون         

در ھر حال یکسال ) کاملی بنام ھجوم به مقبره مرگ برای شما نوشتم و دیگر احتیاجی به توضیح نمی بینم 
قطعات فوق العاده ای از حاصل کـار  . قیمانده گردید موفق به گشودن سه صندوق با" کارتر " گذشت تا اینکه    

 قابھای چوبی و طالی انھا بـا صـحنه ھـایی از    ,صنعتگران وجود داشت که یکی در دل دیگری جای گرفته بود    
 ,بر روی درھای بسته و حکاکی داخلی ترین صندوق دو الھه بالدار ترسیم گشته بود. دوزخ تذئین گشته بودند 

کارتر به کمک طنابھای ایمنی قصد گشودن درھـا را  . داشتند از فرعون جوان محافظت کنند گوئی انھا وظیفه  
 این کار مانند پوست کندن – باز کردن یک به یک صندوقھا بود –انچه باید انجام میدادیم " –به گفته او . داشت 

 ,ر بیش از انچه تـصور مـی شـد   اما در عمل این کا" انگاه میتوانستیم با خود شاه مواجه بشویم   . یک پیاز بود    
تمام محل دفن را پر کرده بود و برای ھمین شرایط "  تقریبا,بیرونی ترین صندوق مملو از عتیقه ھا. پیچیده بود 

کار برای حفاران بسیار مشگل شده بود 
فضای باریک موجود میان صندوقھا نیـز    . 

کاسه ھای : مملو از مصنوعاتی از قبیل 
ته شـده از پـر       بادبزنھای سـاخ   –چوبی  

شتر مرغ و ظروف مرمر منجمله ظروفی 
با تصویر حکاکی شده یک شیر که زبان        

دوستان . ( قرمز خود را بیرون اورده بود      
برای درک بھتر مطلب حتما نقشه تابوت 

ــوت عــنخ امــن را  ــد ت ــدن . ببینن ــرای دی ب
  )ھمینجا کلیک کنید  نقشه بزرگ تابوت    

ــه   ــیش از انک ــارتر " پ ــتیارانش " ک و دس
بتواننــد صــندوقھای ســنگین مربوطــه را  
ــات جــدا از ھــم در اورده و   ــصورت قطع ب
فضای کافی برای بررسی تابوت سـنگ       

 یکــسال دیگــر   ,اھکــی بوجــود اوردنــد  
زمانیکه انان بـه ایـن کـار نائـل     . گذشت  

سرپوش تابوت سنگ اھک که بیش از یک تن وزن .  غافلگیری ھای بیشتری انتظار انان را می کشید –امدند  
ایـن شـکاف مـشگل جـدی بـر سـر راه باسـتان        . به دلیل اھمال کارگران ترک برداشـته بـود         "  ظاھرا –داشت  

 جسد مومیایی از بین میرفت ,اگر سرپوش شکسته بر روی محتویات تابوت سقوط میکرد . شناسان ایجاد کرد
رپـوش سـنگین را بـه    یک سری قرقره مھیا نمودنـد تـا د   " کارتر  " پس از بحث ھای مفصل مھندسین ھمکار        . 

 – یک تابوت بزرگ چوبی زراندود مخصوص جسد مومیایی –ھمزمان با باز شدن درپوش . سالمت باال کشیدند 
دستھای این شمایل با در اختیار داشتن نشانه ھای سـلطنتی مـصر یعنـی یـک     . به شگل فرعون ظاھر شد   

 صورت که شمایی بسیار قابل توجه داشت.  بر روی سینه قرار گرفته بودند ,خرمن کوب و یک عصای سلطنتی
این  .  به طرز ماھرانه ای جاسازی شده بودانچشمانی کریستالی ساخته شده بر روی . از طالی خالص بود 

 بـرای ھمـین   –برای قرار گرفتن در تابوت سنگ اھک بیش از اندازه بزرگ بود اسـت       " تابوت حیرت انگیز ظاھرا   
 تـابوت دیگـری قـرار    , در داخل تـابوت اول .ر تابوت تراشه ھای بچشم میخورد انگشتان پا را تراشیده بودند و د      

 و فیـروز سـاخته   –ه و از چوب زراندود مزین به شیشه قرمز و ابـی    داشت که قابل توجه تر از تابوت قبلی بود        
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خیم  این تـابوت در پوشـش ضـ    .یافتندتابوت دوم نیز جابجا شد تا به سومین و اخرین تابوت دست    . شده بود   
برگھـا و  . کتانی قرار داشته و در اطراف ان دسته ھای گل بجا گذاشته شده توسط عزاداران دیـده مـی شـد       

 با کنار زدن انچه بر روی تابوت .گلبرگھای چند قرنه که بی شباھت به گلھای خشک شده اخر تابستان نبودند
.  طالیـی ضـخیم پیچیـده شـده بـود      با تابوتی مواجه شد که در داخـل یـک ورقـه   " کارتر  " ,سوم وجود داشت 

او به اھستگی در پوش تابوت طالیی را بلند کرد و . اماده بررسی بقایای مومیایی فرعون شد " کارتر " باالخره 
روبرو گشت که با نوارھای کتانی پوشیده شده بود و در یک شنل طالیی " توت عنخ امن " با جسد مومیایی    

این نقاب . زه طبیعی در برابر زمینه پارچه ای کم رنگ به روشنی میدرخشید  نقاب پادشاه در اندا.قرار داشت 
 –این نقاب جالء یافته مزین بـه شیـشه ابـی    . توسط صنعتگران باستان از چندین ورقه طال ساخته شده بود          

 بر پیشانی او یـک .  از یک ریش تشریفاتی برخوردار بود –کوارتز و شیشه اتشفشانی بود و در قسمت چانه       
 مار کبری در حال –بودند " وجیت " و " نخبت " مار کبری و یک کرکس نشسته بودند که نشان دھنده خدایان 

جسد فرعون در سیزده الیه پوشانده شـده بـود و در   . پرتاب اتش از دھان خود به سمت دشمنان فرعون بود    
علیـرغم تـدارکات   .  داشـت   قطعه طلسم جواھر نشان بعالوه خنجر تیغـه طـال وجـود        ١۴٣البالی این پوشش    

.  انرا با صمغ کاج اغشته بودند ,برای حفظ طراوت جسد.  گذشت زمان وضعیت جسد را خراب کرده بود ,دقیق
 باعـث سـوختگی جـسد و    , جسد را اکسیده نموده بود و بر اساس فرایند اشـتعال خودبخـودی         ,وجود مایعات 

برای جدا کردن قسمت بـه قـسمت جـسد از    .  بود سیاه شدن فرعون شده بود و انرا به کف تابوت چسبانده       
اخرین اشیاء قیمتی از مجموع "  ھاروارد کارتر  " ١٩٣٢در فوریه سال .  به چاقوھای حرارت دیده نیاز بود ,تابوت
زنـده  " لـرد کارنـاروون   " ایکاش : ھمیشه می گفت " ھاروارد کارتر   "   . شیء را تحویل موزه قاھره داد        ۵٠٠٠

اما .!  بچشم می دید–را بھمراه گنجینه ای که ھمراھش بود " توت عنخ امن "  مومیایی شده میماند و صورت
  . سال قبل فرعون جوان به انجا رفته بود ٣٢۴۵افسوس او به ھمان جائی رفت که 

  
 دیدن می  در موزه ملی مصر در شھر قاھره"توت عنخ امون " امروزه توریستھای بیشماری از گنجینه و تابوت  

 ماکتی از ھمان صحنه بشکل خارق , میباشد در دره شاھاندر ھمان مکانی که مقبره این فرعون جوان. د کنن
نام  ھاروارد .  ھمه چیز به طرز ماھرانه ای در سر جای خود قرار گرفته است –العاده ای باسازی شده است 

  . اندگار خواھد ماند و گنجینه او برای ھمیشه در تاریخ م" توت عنخ امن " کارتر مثل مومیایی 
  

پیشگویان بزرگ و جھان در   وبالگ  این کشف عجاب انگیز میتوانید به البوم اختصاصی     کامل برای دیدن تصاویر  
  . مراجعه کنیدمحاصره ارواح
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  نفرین یا شبه نفرین
  
  

جـايى   روند تا ھاى تاريخ به شمار مى فراعنه در تمدن مصر باستان، در زمره مرموزترين شخصیت كاھنان دربار
فراسـت ايـن دولـت     ھـوش و   .ھايى مستقل به چاپ رسیده اسـت  كه در خصوص زندگى برخى از آنان كتاب

 بلكه با ,دشو ساختار حكومت فراعنه ختم نمى رناپذير آنان درمردان در سايه تمدن مصر، تنھا به دايره نفوذ انكا
شیمى با اسـتفاده از نـوع معمـارى و مـواد مھلـك و سـمى، مقبـره         تسلط آنان برخى از علوم مانند، فیزيك و

 يافته كردند تا جايى كه ھرفرد راه ھا براى ھر فرد متجاوز به قبر فراعنه تبديل مى مكان بارترين فراعنه رابه مرگ
حركـت خـود و بـا برداشـتن      ھاى گوناگون چون فرو ريختن سـقف بـا   ھاى مدفون در مقابر، اگر از تله به گنجینه

 كـشد  فضايى بسته انتظار ھر راھزنى را مى شود كه در ھاى سمى مى سنگى از قبور عبور كند، گرفتار قارج
اھرام تا بدان جا بود كه وقتى  تبحر معماران مصر باستان در مھندسى

فراعنه در اھرام  يكى از رھبران شوروى سابق حضور در مقبره يكى از
 سروسى جاسوسى شوروى. ھاى خود قرار داده بود ثالثه را در برنامه

ھــاى دانــشمندان در  گیــرى از آخــرين داده بــا نتیجــه) كــاگ ب(ســابق 
  .نقطه مركزى آرامگاه، ديـدار وى را لغـو كـرد    خصوص تمركز انرژى در

شده علمى با برخى از حـوادث و   ھاى اثبات اى از واقعیت امروز آمیزه 
نويـسندگانى مبـدل    اى جـذاب بـراى   ه زندگى، به سوژهراتفاقات روزم

اى در فـضاى افـسانه و    شده است كه مخاطبین خـود را بـراى لحظـه          
 "در شـھر .  م١٩٢٣در ھفـدھم فوريـه سـال     .سـازند  رھا مى حقیقت
 يـك ديـوار سـنگى گـرد آمـده      در برابر  مصر، حدود بیست نفر"لوكسور

بود تا آرامش ابدى  اين ديوار چندين ھزار سال پیش تعبیه شده. بودند
شـاھد،   در حدود بیست نفـر .  را حفظ كند"خامون توتن" فرعون جوان 

شناسان انگلیسى كه   باستان-"ھواركارتر " و- "اردكارنارون"پشت سر 
ان مـشھور  شان موجب شد تـا در سراسـر جھـ    العاده خارق سرنوشت

سـاعت دوى بعـدازظھر گذشـته     ازاندكى . شوند، صف كشیده بودند
راه ورودى   تخريـب ايـن ديـوار را كـه    "ھئواركـارتر "چند دقیقه بعد، . بود

 در دست راست او. بازوى كارتر باال رفت .مقبره را بسته بود، آغاز كرد
حاضـرين  . سوراخ كند يوار اسرارآمیز رايك چكش سنگین بود و با دست چپش مته بزرگى را گرفته بود تا اين د

چند . كه بر روى گل آخرى نقش بسته بود اى افتاد ناخودآگاه به فكر كتیبه"  لردكارنارون "لرزيدندو جملگى مى
در اين كتیبه، ظاھرًا بـه  . موفق به خواندن متن آن شده بودند ھفته پیش اين كتیبه را يافته و با زحمت بسیار

ھركسى كه آرامش فرعـون را بـر ھـم زنـد، عفريـت مـرگ       " .  .اعالم خطر شده بود  چنینپیدا كنندگان مقبره
كرد و مقبره را به  كارتر، سوراخى را به اندازه دو برابر قطر بازوى خود ايجاد. "را بر او خواھد كوفت ھاى خود بال

درخشش اشیاء، .  ديدشد به روشنى مى جزئیات درون فضاى آرامگاه را ديگر. مدد يك المپ برقى روشن كرد
زده  آرامگـاه زريـن در برابـر ديـدگان بھـت     . آكنده از طـال بـود   ھمه جا روى ديوارھا و روى زمین. چشمانش را زد

ھمـه  صندوق زريـن عظیمـى تقريبـًا    . تر كردند اين دو مرد شكاف ديوار را وسیع .درخشید شناسان مى باستان
بـاز   ر فقل تعبیه شده بود كه بدون زحمت و سروصـداى زيـاد  در يك سوى آن دو د. را انباشته بود فضاى مقبره

درھايى كه در صندوق قرار  در درون اين صندوق، يك جعبه ديگر آن ھم طاليى وجود داشت؛ اما بر روى. شدند
بود از زمان تدفین فرعون تا اين زمان، ھیچ كس  شد كه معلوم اى ديده مى گرفته بود، مھر و موم دست نخورده

تر،  شناس، با دقت ھر چه تمام اين دو باستان  .پنھان شده، نديده است كه پشت اين مقبره در بستهآن چه را 
فـرو رفتـه    در میان حاضـرانى كـه در بحـر مكاشـفت     .را بستند و دوباره راه آن را مسدود كردند درھاى سرداب

عـالى مقـام دولـت،     ر، چنـدتن صـاحب منـصب   یـ جـا، يـك وز   در آن. كـرد  بودند، ھیچ كس يك كلمه صحبت نمـى 
در ايـن جمـع   . دو زن وجود داشتند شناسى مصر و ھاى كل اداره باستان شناسان، دانشمندان، بازرس باستان

در حدود چھـل روز   .خشونت بار و مرموزى از بین رفتند بیست نفرى، سیزده نفر آنھا در مدت چند ماه به طرز
 ."خبر داده شده بـود كـه لردكارنـارون شـديدًا بیمـار اسـت      تلگرامى دريافت كرد به او  بعد، ھواركارتر از قاھره

دومـى بـا ايـن عبـارت      بود، زياد به اين تلگرام اھمیت نداد؛ ولـى بـه زودى تلگـرام   "  لوكسور" كه در"ھواركارتر
كارتر با شتاب فراوان به سوى پايتخـت مـصر    .لردكارنارون به طور جدى بیمار است و تب شديدى دارد         : رسید

در اطـاقى كـه در   . كرد ھاى بسیار شديد دست و پنجه نرم مى لردكارنارون با تب وازده روز بود كهد .روانه شد
مواظبت دائمى پـدر   پسر لردكارنارون براى ديدن و. ريسید كنتینانتال داشت، گرما غالبًا به چند درجه مى ھتل

  .پرسـتار از خـواب بیـدار شـد     در ھمان شب ورود، در ساعت دو و ده دقیقه كـم شـب، توسـط   . به مصر رسید
ھا خاموش  وارد اطاق شود، ناگھان ھمه چراغ خواست اى كه مى به اطاق پدر دويد و در لحظه. ش مرده بودرپد

: آخرين كلماتى كه لرد بـر زبـان جـارى كـرد، وافعـًا عجیـب بودنـد        ريخت و  اشك مى" لردكارنارون"خواھر  .شد
 .اى كه لرد در قاھره مشغول جان دادن بود در ھمان لحظه» ...ام دهدنبالش راه افتا شنیدم به صدايش را مى«

لرد شروع به نالیدن كرد  ھا، سگ كوچك ھزاران كیلومتر دورتر، يعنى در انگلستان و در منزل خانوادگى كارنارون
ه بـه   كـ "آرتـورمیس  "بعد، باستان شناس آمريكايى چند روز  .گاه بر روى دو پاى خود ايستاد و سپس مرد و آن

پـیش از آن كـه حتـى پزشـكان     . فرعون راخراب كند، احساس خستگى كرد كارتر كمك كرده بود تا ديوار اطاق
نیز جان  اظھار نظرى كنند، عقلش را از دست داد و در ھمان ھتلى كه لرد از دنیا رفته بود، او ترين بتوانند كوچك

شديدًا از مرگ دوست قديمى خـود    كه "وله گل  جى جرج "ھا، میلیاردر معروف آمريكايى در ھمان زمان  .داد
توتن خامون را تماشا كرد و فرداى آن روز، تب وحشتناكى او  لردكارنارون متأثر شده بود، به وسیله كارتر، مقبره

مرگى كه به ھر حال عجیب و غريب بود و . دادند كه بر اثر نارسايى قلبى مرده است پزشكان نظر. را انداخت

http://yahoo2.blogfa.com



قـاھره كـه توسـط     د از اعالمیه او در انكار نفرين فراعنه روى داد؛ يعنى ھمان روزى كه در مـوزه ھفته بع چھار
دادند؛  قرار مى. به دست آمده بود "توتن خامون" اشیاى گران بھايى را كه از مقبره ,شد  اراده مى"جمال محرز"

يـك  .  م١٩٦٢تاريخ سوم نوامبر در  .لیور سنگینى داشت به ويژه ماسك طاليى اين فرعون را كه بیست و پنج
ھا و طرح نظريه داريواكتیويته و   از مطالعه تمام نظريه بعد دانشگاه قاھره شناسى پروفسور پزشكى و زيست

آفرين در  جنجال مسمومیت محیط مقبره فرعون به علت بسته بودن كامل، خود را براى اعالم نظريه  طورھمین
. حقـه اسـرارآمیز را شكـسته بـود     ، ايـن "عزالـدين طاھـا  "پرفـسور  . ردكـ  باب اين به اصطالح نفـرين آمـاده مـى   

 ینچند" .آوردندو پروفسور رشته كالم را به دست گرفت نگاران سراسر جھان به سالن كنفرانس ھجوم روزنامه
در تمـام  . دھـم  ھا را مورد معاينه قرار مى از باستان شناسان و كاركنان موزه سال است كه من تعداد فراوانى

شـده و   ھاى من ويروسى وجود دارد كه موجب تورم مجارى تنفسى ام كه در بدن مريض مشاھده كرده اردمو
دانشگاه قـاھره، يـك    شناسى ام در انسیتوى میكروب لذا توانسته: شود ھاى بسیار شديدى را موجب مى تب

 ٧نیژر آسپرژينوسبین آنھا ويروس  ھاى گوناگون است و ھاى خطرناكى را كه موجب ناخوشى سلسله ويروس
ھـا، در مقـابر و اھـرام، حـدود      عادى در درون مومیـايى  تواند به طور غیر اين ويروس مى. نیز بود، مشخص كنم

اين كشف، يك بار براى ھمیشه ": پرفسور طاھا چنین نتیجه گرفت " .بماند حداقل سه تا چھارھزار سال زنده
نفـرين مـرده     تأثیرو براند،   در مقابر باستانى كار كردهكشند كه جستارگرانى كه خرافى را در ھم مى اين فكر
دارند ؛ ولى ما بر اين مزخرفـات    كه به تأثیر نیروھاى فوق طبیعى باوردامروز ھنوز ھم كسانى ھستن. باشند

بسیارى از كسانى كه درتماس با مومیايى فراعنه، مقابر و  . م١٩٦٢شب سوم نوامبر  ."كشیم خط بطالن مى
ھـاى   روزنامـه نگـاران چكیـده   . پرفسور طاھا تسكین يافتند و ترسشان از میـان رفـت   اند، از سخنان اھرام بوده

و البتـه كـه   » كشیم مى  بر اين مزخرفات خط بطالنما". از كنفرانس طاھا تھیه كرده و منتشر نمودند فراوانى
ھت علمـى مقـدور اسـت و    محقق، فقط از ج توجیه مرگ اسف بار حدود سى نفر. اين حرفھا چرند و پرند بود

روز بعـد، پرفـسورطاھا در جـاده بـین قـاھره و سـوئز اتومبیـل         چنـد   .نظريه پرفسور طاھا قابل نقض و رد نبود
گفتند  در كنارش دو نفر از ھمكاران علمى او نشسته، از اين مزخرفات سخن مى او پشت فرمان بود و. راند مى

ھـیچ   ر ھفتاد كیلومترى مشرق قاھره مشغول رفتن بود، بدوندرحالى كه اتومبیل پرفسور طاھا د كه ناگھان،
بـى دلیـل تـصادف     دلیلى به طرف دست چپ منحرف شد و اين اتومبیل در اين جاده خلوت با اتومبیل ديگـرى 

اتومبیل ديگر فقط جراحات اندكى  كردو پرفسور طاھا و دو ھمكارش بى درنگ به قبل رسیدند؛ ولى مسافران
 .!قربانى نارسايى قلبى شده است  داد كه او نیزنشاند پرفسور طاھا تشريح جس. برداشتند

 
 

 
 
 

http://yahoo2.blogfa.com


