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األسرة " (توت عنخ آمون"والملك " حتشبسوت"ملكة التتناول هذه الدراسة الغموض الذى انتهت به حیاة : الُملخص

ا فى التاریخ المصرى القدیم منذ تولى العرش حتى  كبیرً أثارا جدًال  قد منهما وكالً ) الدولة الحدیثة –الثامنة عشر 

  .الوفاة حیث أن لكل منهما ُمنافسین أقویاء یدعون أحقیتهم فى الُحكم

 ُكل منهما مما أثارا جدال واسعا عن أسباب الوفاة وهل كانت اغتیاالً باإلضافة إلى ذلك ظروف الحیاة الغامضة ل

  .على ید الُمنافسین

وهذه الدراسة تُناقش األسباب الُمحتملة للوفاة على ضوء اإلكتشافات الحدیثة والتقدم العلمى مما أتاح إعادة 

 The )باآلشعة الكمبیوتریة(ألبعاد الثالثیة ا والصور CT scanمنهما باآلشعة المقطعیة بجهاز  فحص مومیاء كالً 

Computer Tomography  ثم الفحص بالحمض النووىDNA–  إال أن ذلك لم ینفى قطعیا احتمال أن یكون

  .سببا آخر للوفاة
  

  .ا، حتشبسوت، توت عنخ آمون، األسرة الثامنة عشر، جدًال واسعً تانالغامض تانالنهای :الكلمات الدالة
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Abstract: This study deals with the mystery of the life of Queen Hatshepsut and King 
Tutankhamun (the 18th Dynasty –The New Kingdom of Egypt), both of which have 
stirred great debate in ancient Egyptian history since the throne until death, Both have 
strong rivals who claim to be in power  .  

As well as the mysterious life conditions of each of them, which sparked a wide 
debate about the causes of death and whether it was assassinated by competitors. 

This study discusses the possible causes of death in the light of recent discoveries 
and scientific progress, which allowed the re-examination of the mummies of each of 
them by CT scan of the CT scan and images of three-dimensional (Computer 
Tomography) and the examination of DNA, thus The causes of death are still vague for 
both the Queen and the King.  
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  ؟ ًال وفاة الملكة حتشبسوت وهل كانت اغتیا: أوًال 

لمصر أثارت فیهما الكثیر من فى الُحكم كملكة " حتشبسوت"بعد حوالى عقدین من الزمان قضتهما الملكة 

وظل یؤرخ " حتشبسوت"ولكنه لم یعترف بحكم  انفردً الحكم مُ " تحتمس الثالث"فجأة وتولى " حتشبسوت"الجدل، ُتوفیت 

 .حكمه منذ وفاة والده

الفرعون التالى لمصر بأنه یوافق " تحتمس الثالث"والدراسات الحدیثة تؤرخ وفاة الملكة والتاریخ الذى أصبح فیه 

، أو كما هو ُمسجل على اللوحة الوحیدة التي ُسجل فیها تاریخ وفاتها ١"حتشبسوت"كم العام الثانى والعشرین من حُ 

الثانى الیوم  لالعام الثانى والعشرین من الشهر التاسع من الفص"والمؤرخة كما بالنص " أرمنت"وُعثر علیها في 

  .٢"العاشر من حكم جاللة الملكة

وقد  ٣ابیبلغ من العمر السابعة والثالثین تقری" تحتمس الثالث"عن مسرح التاریخ كان " سوتحتشب"وعندما اختفت 

خاصة  –تزایدت سلطته خاصة بین العسكریین الذین البد أنهم كانوا قلقین في ظل السیاسة السلمیة لحتشبسوت 

، وقد فقدت الكثیر من ٥الستین سن" حتشبسوت"، بینما كان یبلغ عمر ٤بانتشار التمرد في المحمیات المصریة بآسیا

كما تدل  ٦انقلب علیها قد نهأالذى یبدو " سنموت"نفوذها في القصر الملكى حتى على أخلص مستشاریها مثل 

وعلى  ضوء ما وصلت إلیه األمور في القصر الملكى فقد اعتقد الكثیر  –، وفى هذه الظروف ُتوفیت الملكة آثاره

وٕان اختلفوا في كیفیة حدوثه وافترضوا عدة إحتماالت  الً طبیعیة وٕانما كانت اغتیامن المؤرخین أن وفاتها لم تكن 

  : كللذ

نفسه الذى كان " سنموت"أو " تحتمس الثالث"أنها كانت ضحیة مؤامرة ُدبرت لها من أعوان  :اإلحتمال األول

  ).توفى قبلهاقد وٕان كان ُیرد على ذلك أنه ( اطموحً 

 يأن حكمها قد انتهى بثورة دامیة في القصر الملك ""Daumas"دوماس"البعض مثل ویقترح  :اإلحتمال الثانى

 KVفي طیبة يمقبرتها في البر الغرب وعزز هذا اإلقتراح بأن مومیائها لم ُیعثر علیها في، ٧ُقتلت الملكة أثنائها

20٨.  

                                                             
1 JoyceTyldesley, Hatchepsut: The Female Pharaoh(London:Penguin Books Ltd,1996),99 .  
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  نه لن یلقى أي رحمة على یدها أو ید من یخلفها أأو على األقل  –كان یعلم علم الیقین أن سیدته قد غضبت علیه " سنموت"یبدو أن

على شخصه في العالم اآلخر، وذلك  یحتال به على بقاء اسمه إذا ُأزیل من جدران قبره ألن في ذلك قضاءاً  غریباً  وذلك ألنه اتخذ احتیاطاً 

أنه أمر بكتابة اسمه  في جهات متفرقة على واجهة الصخر تحت طبقة المالط التي ُوضعت على الجدران فإذا ُأزیلت النقوش التي على 

  :راجع .ن أعداءه ولكنه ظاهر لألرواحأعی عن امخفیً  طبقة الجص ظهر اسمه منقوشاً 

Weigall, A guide to the Antiquities,149. 
7 François Daumas, LaCivilsation de l 'Egypte Pharaonique (Paris: Arthaud, 1987), 86. 
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عن  اتها طبیعیة عصیً اوفوأسباب وفاتها وهل تم اغتیالها أم كانت " حتشبسوت"لفترة طویلة ظل لغز اختفاء 

  ).كتشافها بمعنى أصحاأو (الحل خاصة على ضوء عدم العثور على مومیائها 

وأنصاره بآثارها اعتقد الكثیرون أن هذا الملك الذى أزاحته حتشبسوت عن " تحتمس الثالث"وعلى ضوء ما فعله 

  .یائها على األقلو أنه أخفى مومأ –قد انتقم منها بطریقة ما  االحكم أكثر من عشرین عامً 

  :وأسباب الوفاة" حتشبسوت"یاء اكتشاف موم

والتي كانت " حتشبسوت"على مومیاء  بالتعرف أوالً ي حدیثة على حل هذا اللغز التاریخساعدت الدراسات ال

م ١٩٠٣عام " هوارد كارتر"والتي اكتشفها في األساس  KV 60ن ُعثر علیهما في المقبرة یاللت تینإحدى المومیاو 

في وادى الملكات وعثر بداخلها على مومیاواتین لسیدتین إحداهما ُنقش اسمها ولقبها على كفنها وهى المربیة 

  .ویبلغ طولها حوالى متر ونصفsdtnfrwnswt الملكیة العظمى 

فقد ُتركت بالمقبرة  األخرى وهى لسیدة بدینة أكثر طوالً أما المومیاء  –وقد ُنقلت إلى المتحف المصرى بالقاهرة 

على مومیاواتین  )DB 320(م في خبیئة المومیاوات الملكیة باألقصر  ١٨٨١وقد سبق أن ُعثر في العام  –

وتحتوى على بعض " حتشبسوت"ُنقش علیه خرطوش الملكة ) ٣شكل (لسیدتین باإلضافة إلى صندوق أوانى كانوبیة 

على سن أمامى للملكة  وقد احتوى الصندوق أیضاً  –ُیعتقد أنها من كبد الملكة وأحشائها التى ضویة األجزاء العُ 

دینة بالالسیدة طابقتها بالحمض النووي لمومیاء في التعرف على مومیاء الملكة بمُ  حاسماً  وكان هذا اإلكتشاف عامالً 

والذى قام بالبحث والتحلیل (، وقد استخدم فریق العمل التابع للمجلس األعلى لآلثار KV 60في المقبرة رقم 

وجهاز فحص  DNAأحدث األسالیب العلمیة لتحلیل الحامض النووي ) والتصویر باآلشعة ثالثیة األبعاد

  .CT scanالمومیاوات باآلشعة المقطعیة 

للكشف باآلشعة المقطعیة واختبارات  KV 60ي المقبرة وقد ُأخضعت مومیاء السیدة البدینة التي ُعثر علیها ف

  :١وكانت النتائج مبهرة DNAالحمض النووي 

  .يسر للمومیاء مع الجسم في وضع ملكُلوحظ تقاطع الذراع األی - ١

تطابق الجینات الوراثیة لمومیاء السیدة البدینة مع الجینات الوراثیة والحامض النووي لألجزاء العضویة  - ٢

  .ة مما یؤكد شخصیتهاكعلیها في الصندوق الكانوبى الخاص بأحشاء الملالتي ُعثر 

 ).٢شكل (ُعثر علیه في الصندوق مع حفرة الفك العلوى بجمجمة المومیاء  يكما تطابق السن الذ - ٣

وقد یرجع  –" حتشبسوت"ترجع للملكة  KV 60وبذلك تأكد أن مومیاء السیدة البدینة التي ُعثر علیها في المقبرة 

 :الملكیة الحتمالین) أو مرضعتها(ا في هذه المقبرة الخاصة بمربیتها دفنه

أمنحتب "أو خلیفته " تحتمس الثالث"نها قد ُنقلت من مقبرتها األصلیة إلى هذه المقبرة بواسطة أعوان أ: األول

 .إلخفاء أثرها" الثانى

                                                             
1 Zahi Hawass,"Mummy of Egyptian Queen Hatshepsut Found", 
https://www.science20.com/news_articles/mummy_egyptian_queen_hatshepsut_found-2396 (Last visit: 
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أن الكهنة في عصر األسرة الحادیة والعشرین قد نقلوا مومیاء الملكة إلى المقبرة " حواسزاهى "اقترح  :يالثان

KV 60  ربما لحمایتها من عبث لصوص المقابر –كما فعلوا مع عدة مومیاوات ملكیة أخرى  –لحفظها .  

  :التحالیل الطبیة الحدیثة التي أجریت على مومیاء الملكة أكدت أنها: أسباب الوفاة

  .١وكذلك التهاب المفاصل وٕالتهاب حاد بالفم واألسنان يتعانى من مرض السكر كانت  - ١

انتشر خالل الجسم والبد أنه قد تأكد اصابتها بحالة متقدمة من سرطان الجهاز الهضمى والذى یبدو أنه  - ٢

  .٢كان السبب المباشر للوفاة

  :الموت الغامض للملك توت عنخ آمون: اثانیً 

فن فى دُ ، و ٣اتقریبً  اوهو لم یتجاوز الثامنة عشرة عامً " توت عنخ آمون"وفى أعوام تُ بعد حكم دام حوالى تسعة 

ولونوا بعض الجدران  ابوادى الملوك، وكدسوا فیه األثاث وما اعتادوا وضعه مع الملوك تكدیسً ) ٦٢رقم (قبر صغیر 

 .على عجل

  :"عنخ آمونتوت "الغامض الذى انتهى إلیه هناك احتمالین للمصیر  :شبهة اغتیال

  : اإلحتمالومما ُیرجح هذا ، الملك الصغیر قد قضى اغتیاال اإلحتمال األول أن

في وادى الملوك في عام " هوارد كارتر"التي عثر علیها ) ٥شكل ( KV 62المنظر العام لمقبرته رقم  - ١

كل  - ٥األسرة الثامنة عشرقتنیات داخلها وحجمها الغیر مناسب لیكون المقر األخیر لفرعون من وبعثرة المُ  ٤م١٩٢٢

  .نه ُدفن على عجلأذلك كان یوحى أن هذا الملك قد توفى فجأة و 

" خناتونأ"لوفاة الملك الصغیر واضطراب األحوال في نهایات عهد  اومعاصرً  االمناخ العام الذى كان سائدً  - ٢

وزوجته " سمنخ كارع"المباشر  أسفر على اغتیال سلفه ياألقویاء لألسرة الذ" آمون"وخلفائه والعداء السافر لكهنة 

نهما غادرا العمارنة لیستقرا في أوقد اختفیا في ظروف غامضة على الرغم مما أبدیا من تراجع عن اآلتونیة حتى 

  .لم یغفروا لهما هرطقتهما" آمون"طیبة، ولكن یبدو أن كهنة 

المتكالبین على العرش وأعضاء ومنافسیهم من فروع األسرة " خناتونأ"الصراع على العرش بین ورثة  - ٣

الذى اتضحت أطماعه بتولیه العرش عقب " يآ"خاصة األب المقدس  –كما أوضحنا فیما سبق  –الحاشیة الملكیة 

 .الموت الغامض لتوت عنخ آمون وتزوج من أرملته لیقنن وضعه

                                                             
1 John Noble,"Tooth may have solved Mummy mystery",  
https://www.nytimes.com/2007/06/27/world/middleeast/27mummy.html (Last visit: October 2018).   
2 Jonathan Wright, "Tooth ClinchesIdentification of Egyptian Queen",  
https://www.reuters.com/article/idUSL27762730 (Last visit: October 2018). 

  .١٩٣، تاریخ مصر رمضان السید،: وكذلك٢٦٠، مصر الفرعونیة، أحمد فخرى ٣
4 Zahi Hawass, TheGolden Age of Tutankhamun Divine Might and Splendor in the New Kingdom, (Cairo: 
American Univ. in Cairo, 2004), 32.     
5 Howard Carter & Arthur Mace, The Tomb of Tutankhamun Discovered by the Late Earl of Carnarvon, 
II (New York: George H. Doran, 1927),127. 
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مرحلة العمریة التي كان خاصة في هذه ال –كل ذلك یوحى بأن أعداءه ُیمكن أن یكونوا قد تمكنوا من اغتیاله 

وعلى الرغم من أن الصمت التقلیدي للنصوص واآلثار عما حدث لهذا الملك كان یقوى  –علیها الفرعون الصغیر 

مما دفع العلماء لمحاولة التحقق من حدوث هذا اإلغتیال من عدمه وما هي أسباب الوفاة؟وهل –نظریة اغتیاله 

 ؟ ة ومن هم قاتلوهكانت جنائی

ومعاونوه " هوارد كارتر"حاول  يعندما اكتشفت المومیاء التي كانت ملتصقة بالقناع الذهب :میاءفحص المو 

ثم قاموا بفصل  –حیث قاموا بقطع الرأس واستخالصها من القناع  يتخلیص المومیاء من أربطتها وقناعها الذهب

خارجي ومن ثم ادتها إلى التابوت الوٕاعادة تركیب المومیاء مرة أخرى وٕاع ١الحوض عن الجذع وفك األذرع واألرجل

ُأعید تجمیع  ١٩٢٦ا، وفى عام وخالل هذا الفحص المبدئى ُیالحظ بأن المومیاء سلیمة ظاهریً ، يفي التابوت الحجر 

" هاریسون"بقیادة عالم التشریح " لیفربول"م قام فریق من جامعة ١٩٦٨المومیاء وُأعیدت إلى التابوت، وفى عام 

)Dr .Harrison ,R.G.( –  كس إبتحلیل وفحص المومیاء بآشعة)X ray(.  

بعد أن درس صور اآلشعة أن هناك شبهة اغتیال وأنه ُیعتقد أن الملك قد تلقى ضربة  Harissonوقد رأى 

  : قاتلة على رأسه أدت إلى وفاته وبرر ذلك باآلتى

  .والذى ُیمكن أن یدل على أن الملك تلقى ضربة على رأسه)  ٨،  ٧شكل (طبیعى الشكل الجمجمة غیر  - ١

وأن هناك داخل  –نها راتنج متصلب أتجمعات من مواد داكنة یبدو  )X ray(أظهرت صور آشعة إكس  - ٢

  .الجمجمة شظایا عظمیة متحللة

ي مما یعزز الرأ) مما یشیر إلى فتحة خلف الجمجمة(ظهر بالجزء الخلفى منطقة داكنة بصور اآلشعة  - ٣

 .تلقى ضربة قاتلة على رأسهقد القائل بأن الفرعون الصغیر 

عن " نیكوالس ریفز"لتقریر  أن أجزاء من عظام القفص الصدرى للمومیاء مفقودة طبقاً  كما اكتشف أیضاً  - ٤

 .اضربة أو صدمة قویة على صدره أیضً  مما یدعو للشك إلى أن الملك قد تلقى ٢"توت عنخ آمون"

نها أعلى أدلة أثریة فقد حدث هذا قبیل أو أثناء تحنیط الجثمان مما یدل على  وبناءً وطبقا للتقریر الطبي  - ٥

 ).وال عالقة لها بنقل المومیاء(لیست حدیثة 

مرة أخرى عن طریق فریق أمریكى من  X rayُأعید فحص المومیاء بآشعة  ١٩٧٨وفى عام 

، وقد وبحضور فریق مصري، James Harris "جیمس هاریس"برئاسة أستاذ تقویم الفك واألسنان"میتشیجان"جامعة

فإن صور اآلشعة أوضحت شكل الجمجمة  اوأیضً  –أوضحت صور اآلشعة أن عینى الملك وأذنه الیمنى مفقودة 

أن ضرس العقل قد انفجر وٕان كانت األسنان تبدو بصفة عامة سلیمة وال أثر  االغیر طبیعى وأوضحت أیضً 

 .مما یعزز فرضیة اإلغتیال اجزئیً  التشوهات أو خراریج كما ظهرت إصابة في الفك األیسر ُعولجت عالجً 

وُیفند  –ه وٕانما كانت وفاته طبیعیة أو بسبب حادث تعرض ل أن الملك لم یقضى اغتیاالً  واإلحتمال الثانى للوفاة

  : األدلة الطبیة التي ُأثیرت

                                                             
1 Carter & Mace, The Tomb of Tutankhamun, II, 155. 
2 Nicholas Reeves, The Complete Tutankhamun (London: Thames & Hudson, 1990), 118 ff . 
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أن شكل الجمجمة الغیر طبیعى ُیمكن أن یكون ألسباب وراثیة حیث تطابقت نتائج تحلیالت األنسجة التي  - ١

  .١والتي تأكد أنها إلخناتون KV 55ُأجریت للمومیاء باألنواع التي ُأخذت من المومیاء التي استخرجت من المقبرة 

على التجمعات المتحجرة بالجمجمة فُیمكن أن تكون من مادة الراتنج الصمغیة التي ُتستخدم في  اوردً  - ٢

ُیمكن أن نرجعه إلى أن وضع المومیاء كان مسطحا على طاولة  –أثناء عملیة التحنیط  –التحنیط وأن تجمعها 

  .عن حافة الطاولة التحنیط وربما كانت الرأس مائلة إلى الخلف بعیداً 

 .٢بأنه ربما حدث أثناء تفریغ المومیاء من األحشاء" ریفز"د أجزاء من عظام القفص الصدرى فیعلله أما فق - ٣

أما الشظایا العظمیة التي ُوجدت داخل الجمجمة والثقب الذى وضح في صورة اآلشعة على السطح  - ٤

 .أسبواسطة المحنطین لتفریغ محتویات الر  الخلفى للجمجمة فُیمكن تعلیله بأنه ُأحدث أیضاً 

أن " فوربس"، فیقترح تعرض لحادث عرضى ربما أدى لوفاتهویرى فریق من العلماء أن الملك الصغیر قد 

شكل (اإلصابة نتجت عن وقوعه من عجلته الحربیة وأن هذا أدى إلى كسر بعظام القفص الصدرى وعظام الساق 

تلوث حاد أو غرغرینا في الساق أدت  ، وأن هذه اإلصابة ربما احتاجت لوقت لكى تلتئم مما یؤدى إلى حدوث) ٢٨

هل قضى الفرعون ... اؤالت ، واستمرت التسم٢٠٠٦بین العلماء حتى نهایة عام ، استمر الجدل ٣إلى الوفاة

م ُأخضعت مومیاء ٢٠٠٧، وفى ینایر من العام ؟ي؟ أم كانت بسبب مرضيحادث عرض؟ أم كان ضحیة لاغتیاًال 

حیث ُأخذت  –CT scanوباآلشعة المقطعیة باستخدام جهاز  –الفرعون للفحص بواسطة الخبراء المتخصصین 

 : ٤وأظهرت النتائج اآلتیة The Computer Tomography""اآلف الصور الثالثیة األبعاد باآلشعة الكمبیوتریة 

 .امر یناهز تسعة عشر عامً أن الملك الصغیر مات عن ع - ١

ویبدو أن الكهنة هم الذین أحدثوها أثناء  –أن الفتحة التي ُوجدت خلف رأس الملك حدثت بعد الوفاة  - ٢

  .ُعثر بها على نفس الفتحة) المحفوظة بمتحف األقصر" (أحمس"وهناك مومیاء الملك  –عملیة التحنیط 

نه جاء نتیجة لحادث تعرض له أویعتقد أخصائیو اآلشعة المقطعیة ُعثر على كسر أعلى القدم الیسرى  - ٣

 .وحده للوفاة سبباً ولم یكن مُ  –الملك قبل ساعات من الوفاة 

في أكثر من مكان بالقدم  اوفریقه أن قدم الملك مشوهة حیث أن العظم مهشمً " أشرف سلیم"الحظ الدكتور  - ٤

یجة عدم عالج القدم األمر الذى أدى إلى سوء حالة الملك وكان هناك نخر متقدم بدرجة كبیرة نت) كسر مضاعف(

وُیعزز هذا االفتراض ما ُعثر  – ي، والبد أن ذلك قد أثر على قدرة الملك على المشرجىالصحیة وحدوث تورم خا

ولم یستطع أي عالم أثرى تفسیر وجود هذا الكم الكبیر من  –علیه داخل مقبرة الملك من مئة وثالثین عصا مشى 

 .المشى داخل المقبرة عصى

  

 

                                                             
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Tutankhamun's_mummy 
2 Reeves,The Complete Tutankhamun, 118.  
3 Dennis Forbes, Salima Ikram & Janice Kamrin, "Tutankhamun's Missing Ribs", KMT18 (2007):50-56.  
4 Forbes, Ikram & Kamrin,"Tutankhamun, 50-56. 
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 : للوفاة حتماالً إكتشاف السبب األكثر إ

في وفاته واكتشفوا أن  افي وجود أمراض معینة قد تكون سببً أن یبحث  DNAوقد قرر فریق الحمض النووي 

وعن طریق دراسة الحمض النووي للبالزمودیوم  –الملك كان یعانى من حالة متأخرة من مرض المالریا الخبیثة 

بالسمودیوم فالسیبارم المسبب لمرض المالریا اإلستوائیة وهو  وجدوا أكثر من ساللة منها) الطفیل المسبب للمرض(

  ."توت عنخ آمون"لذى أدى إلى وفاة هذا هو السبب ا النوع األشرس ومن المحتمل أن یكون

  

  : وعلى هذا ُیمكن تلخیص األسباب المحتملة للوفاة

نه نتج عن حادث عرضى أو سقوطه من على عجلة الصید والذى أالكسر في عظام الساق والذى البد  - ١

  .أدى إلى تورم الساق ومضاعفات أخرى 

   اإلصابة بالمالریا الخبیثة مما عجل بالوفاة - ٢

 الخبیر في جراحة المخ" Hutan Ashafidn. "یعتقد د) ١٤/٩/٢٠١٢( ABCدراسة حدیثة ُنشرت في  يوف

ربما تسبب في  ينه هو الذأو  ي،ع من الصرع ُیسمى صرع الفص الصدغبنو  اواألعصاب أن هذا الملك كان مصابً 

  .١سقوطه من على عجلته الحربیة

ولو بنسبة أقل فما زالت  اوأن اغتیاله ما زال مرجحً  اومع هذا كله فإنه ال ُیمكن استبعاد نظریة المؤامرة تمامً 

فمن الممكن  ،غامضة –عجلت بوفاته ربما  والتي –الظروف التي أحاطت بحادثة سقوطه من فوق عجلته المسرعة 

  .٢أن تكون مدبرة بشكل ما

بعد فحصه لصور اآلشعة المقطعیة لمومیاء الملك استبعاده * "يفرانك روهل"أعلن باإلضافة إلى ما سبق فقد 

، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الكسر في ساق الملك الیسرى قد إلى ضربة على رأسه بصورة نهائیة لنظریة تعرضه

ه ربما یؤدى إلى الموت في النزیف الناتج عن  أن االلتهاب أوفي حد ذاته إالَّ  احدث أثناء حیاته ولكنه لم یكن ممیتً 

  .هذا الوقت منذ أكثر من ثالثة آالف عام

آثار أمراض أو خلل جینى  ویرى أن صحة الفرعون الصغیر كانت جیدة للغایة وأن المومیاء لم تبدو علیها

  .ا، وبالتالي فإن إحتمال إغتیال هذا الملك مازال قائمً )وراثى(

  

                                                             
  وتحلیل ) تُظھر بأن الكسر الشدید في الساق حدث قبل وفاتھ(م ٢٠٠٥اآلشعة المقطعیة التي أُجریت عامDNA   م ٢٠١٠الذى أُجرى عام

  : ، راجعلة ورم عضلى أملس أدیا إلى وفاتھأظھر وجود مالریا خبیثة ویُعتقد أنھا مع حا
Matthew Rosenbaum, Mystery of King Tut's death solved?, (24/9/2012). 
https://abcnews.go.com/blogs/health/2012/09/14/mystery-of-king-tuts-death-solved/ 
1 Matthew Rosenbaum, Mystery of King Tut's death solved?, 
https://abcnews.go.com/blogs/health/2012/09/14/mystery-of-king-tuts-death-solved/ (October, 2018). 

  . ١٠٥ ،)٢٠١١:القاھرة ( زكیة طبوزادة، تاریخ مصر القدیم من سقوط الدولة الوسطى إلى نھایة األسرات ٢

 .والمتخصص في األمراض القدیمة" زیوریخ"الخبیر في معهد التشریح التابع لجامعة * 
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  لاكشألاو  رو صلا

  

  .كما توضحه اآلشعة" حتشبسوت"علیها في صندوق الضرس التي ُعثر ): ١(شكل 

  )http://www.guardians.net/hawass/hatshepsut/search_for_hatshepsut.htm:المصدر (

  

  

لفك المومیاء البدینة حیث لوحظ أن السن التي ُعثر علیها في  CT –scan"صورة بآشعة جهاز : )٢(شكل 

  .تطابق مكانها في الفك " حتشبسوت"صندوق 

  )http://www.guardians.net/hawass/hatshepsut/search_for_hatshepsut.htm: المصدر(



  

  واسًعا في التاریخ المصري القدیم الً الغامضتان لملكة وملك أثارا جدالنهایتان 

 

٩ 
 

  

  

  

رى الدیر البحالصندوق الخشبى الذى یحمل خرطوش الملكة وُعثر علیه ضمن األوانى الكانوبیة بخبیئة ): ٣(شكل 

  .للملكة ي، وقد ُعثر بداخله على ضرس أماموالتي تحتوى على أحشاء الملكة

  http://www.guardians.net/hawass/hatshepsut/search_for_hatshepsut.htm):المصدر  (
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،  حیث "توت عنخ آمون"من مومیاء الملك  صورة اآلشعة المقطعیة للجذع والجزء األعلى من الساقین: )٤(شكل 

اكُتشف وجود كسر مضاعف بهما نتج عن حادث یمكن أن یكون سقوطه من عربة مسرعة أو تعرضه لمحاولة 

  .اغتیال

 http://www.guardians.net/hawass/hatshepsut/search_for_hatshepsut.htm :المصدر
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نالحظ بعثرة المحتویات مما یدل على الدفن  –م ١٩٢٢أثناء اكتشافها عام " توت عنخ آمون"مقبرة ): ٥(شكل

  لطریقة التي انتهى بها هذا الملكالسریع للفرعون الصغیر وُیلقى بمزید من الشكوك حول ا

  .٦٢، شكل )١٩٩٩: القاهرة(، ترجمة محمود ماهر طه تشارلز نیمس، آثار األقصر :صدرالم

  

صورة اآلشعة المقطعیة لقاعدة الجمجمة وُیالحظ فیها القطعة العظمیة المفقودة في الجانب األیمن ): ٦(شكل 

  وكان ُیعتقد أن الفرعون قد تلقى ضربة قاتلة بآله حادة في هذا المكان) xالعالمة (

  Zahi Hawass & Others, ASAE, 81 (2007), 172): المصدر
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  للرأس وقاعدة الجمجمة ُتظهر حفرة التحنیط يالجزء الخلف): ٧(شكل 

  Zahi Hawass & Others, ASAE 81 (2007),172: المصدر

   

  

ُیبین استطالة الجمجمة مما یدعو للشك " توت عنخ آمون"صورة باآلشعة المقطعیة لرأس ورقبة مومیاء  ):٨(شكل 

  في تلقیه ضربة قاتلة على رأسه

   Zahi Hawass & Others, ASAE, 81 (2007), 170:المصدر

  


