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توت عنخ آمون یک فرعون بود. 
دختر جون... بگو ببینم فرعون 

یعنی چی؟
اوووم... یکی که 
موهاش فر خورده؟

کله پوک!

مصری ها به خط هیروگلیف می نوشتند... 
پسرم! هیروگلیف چیه؟

چی چی گلیف؟

پاشو برو 
بیرون!

مقدمه
ریاضی پر از مســئله اســت... اما ادبیات داســتانش فرق می کند. موسیقی 
همیشــه ِکیفــش کوک اســت... امــا جغرافی بــاال و پایین زیاد دارد. شــیمی 

می تواند گندش را دربیاورد... اما زیست شناسی سرشار از زندگی است.
زنگ ورزش نفس آدم را می گیرد... اما تاریخ!

تاریخ مثل یک تونل وحشــت اســت! کلی تاریخ  وحشتناک هست که باید 
یادمــان بماند. پادشــاه های وحشــتناک، بــا آدم های وحشــتناک، جنگ های 
وحشتناکی می کنند. تاریخ بعضی وقت ها به طرز وحشتناکی خسته کننده است!

بعضی وقت ها تاریخ به طور وحشتناکی غیرمنصفانه است.

بعضی وقت ها به طور وحشتناکی گیج کننده است.
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کاش اون قدر پیر 
بودم که بازنشست 

می شدم!

یک هرم چند وجه داره؟ 
تو بگو، واین.

دو وجه آقا. وجه داخلی، 
وجه خارجی.

امــا این کتــاب درباره ی تونل وحشــت واقعــی تاریخ اســت. چیزهایی که 
معلم هــا هیچ وقــت بــه تو نمی گوینــد. آن ها همیشــه همه ی واقعیــت را به تو 

نمی گویند! به خدا!
معلم ها فکر می کنند بچه تر از آنی که از چیزهای مخوف سر دربیاوری... چیزهایی 
مثل اینکه چطور مصری ها مغز مامان هایشان، ببخشید... مومیایی هایشان را 
درمی آوردند! برای همین به تو نمی گویند... آن وقت مدرسه ات تمام می شود 

و هیچ وقِت خدا نمی توانی این اطالعات حیاتی را کسب کنی.
بعضی وقت ها معلم ها چیزی نمی گویند چون خودشــان هم از واقعیت خبر 
ندارنــد. )حقیقت دارد! معلم هــا از همه چیز خبر ندارند... اما بعضی  به خیال 

خودشان از همه چیز خبر دارند.(
بنابرایــن ایــن کتاب چیزهایی را به تــو خواهد گفت که معلم ها جرئت گفتنش 
را ندارند. هنگامی که کتاب خواندن را تمام کردی، می توانی به معلمت هم یاد 
بدهی... خیلی ِکیف می دهد! در این کتاب، کلی چیز جالب دیگر هم یاد می گیری.

... داستان هایی که باعث می شوند از ترْس خون توی رگ هایت یخ بزند، 
درست مثل قندیل های یخ! 

... کارهایی که خفن تر از خوردن یک عالمه چیپس زیر آب است!
... حقایقی که از شوخی معلم ها بامزه ترند، از جوراب یک ولگرد بوگندوتر 
 و از گوســفندی ســه پا هــم ناجورترند. امیــدوارم از آن ها به طرز وحشــتناکی 

خوشت بیاید.

بذار برگردم روم 
برای بچه ها 
تعریف کنم...

عالی اند! اوف! اوه!

چه جالب!

وای!

واقعیتهاییدربارهیمصر
خفن تریــن واقعیــت دربــاره ی مصری ها این اســت که تمدنشــان به شــکل 
عجیب و غریبــی طوالنی بود؛ بیشــتر از 3000 ســال. آن ها آن قدر تمدنشــان را 
کش داده بودند که بناهای تاریخی شان حتی در دوره ی روم یا یونان باستان، 

قدیمی به حساب می آمدند.

سیر زمانی وقایع مهم
عصر مصری ها معموالً با دوره هایی به نام سلســله های پادشاهی طبقه بندی 
می شــود. سلســله مدت زمانــی بود کــه یک خانــواده ی حاکم بر مصــر دوام 
مــی آورد. یک سلســله می توانســت بــه بزرگی چهــارده پادشــاه در خانواده 
باشد... یا به کوچکی یکی. درمجموع، سی سلسله ی پادشاهی مصری و بعد 
از آن ها دو سلسله ی یونانی به قدرت رسیدند. بعد، مصر به دست رومی ها 

و سپس عرب ها افتاد. این هم سیر و سفری فوق العاده سریع در زمان...
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نمی شد مدل 
نوک تیزش رو 
داشته باشیم؟

توی فکرم اوضاع پول دارها 
چطوره؟

وقایعخفنمصر
3200 تا 2300 ق.م زمان: 

اول تا ششم سلسله: 
پادشاهی کهن دوره: 

مصر ُعلیا و مصر ُسفلی با هم  وقایع: 
یکی شــدند و سیالب های 
رود نیل با ساخت آبگذرهایی 

مهار شد.
خــط  بــه  نوشــتن  کاتبــان 
هیروگلیف را مرسوم کردند 

و تقویم اختراع شد.

خوشمزه ست. فقط مطمئن 
نیستم اندازه اش درست باشه.

فکر نمی کنی 
زیاده روی باشه 

که، نه؟

یک گوسفند این دور و بر 
ندیدین؟

من اسم این رو 
ساز موسیقی 

نمی ذارم.

2050 تا 1775 ق.م زمان: 
یازدهم و دوازدهم سلسله: 

پادشاهی میانه دوره: 
ظهور فرعون های باهوش. وقایع: 

بسیار  کتابت  و  صنعت  هنر، 
غـنـی شـد. معـابد عـظـیـم بـا 
تزیینات بسیار ساخته شدند.

اولین نانوایی های دنیا توی 
مصر شروع به کار کردند.

1775 تا 1575 ق.م زمان: 
سیزدهم تا هفدهم سلسله: 

دوم میانی دوره: 

نخستین اهرام، ازجمله هرم 
عظیم خئوپــس1 )جیزه(، در 

این دوره ساخته شدند.

2300 تا 2050 ق.م زمان: 
هفتم تا یازدهم سلسله: 

اول میانی دوره: 
حکومت ضعیف فرعون ِپپی  وقایع: 
منجــر به انقالب و شــورش 

مردم شد.
بســیاری از دهقان هــا دچار 

قحطی شدند.

1. Cheops

هیکســوس ها یــا فرمانروایان  وقایع: 
چوپان که مهاجمانی آســیایی 
 بودند، بر شمال مصر حکمرانی

کردند.
از اسب ها و ارابه ها استفاده 

می کردند.
اولین شیرینی های دنیا توی 

مصر ساخته شدند.
نخ ریسی و بافندگی پیشرفت 

کرد.
ساز های موسیقی جدید مثل 
اُبوا و دایره زنگی ابداع شدند.

ماهی، دست 
و خِط موج دار 

می شه گربه.
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گوسفندهاتون رو هم 
می تونین ببرین!

ه  دارم  مق�ب

شاه نداره 

وای! چه 
معجزه ی بزرگی!

کسی هست بتونه 
لیبیایی حرف بزنه؟

1575 تا 1085 ق.م زمان: 
هجدهم تا بیستم سلسله: 
پادشاهی جدید دوره: 

فرمانروایـــاِن چوپـــان را بیـــرون  وقایع: 
ختنـــد. ندا ا

بهتریــن دوره در تاریــخ مصــر 
باستان.

مقبره هــای ســنگی در دره ی 
پادشاهان ساخته شدند.

ُمرد.  و  توت عنخ آمون زندگی کرد 
رامسس1 دوم در نبردی بزرگ در 

قادِش با هیتی ها جنگید.

1. Ramesses

هیچ سر 
درنمی آرم!

کی این ها 
رو نوشته؟

فتبارک اهلل!

709 تا 332 ق.م زمان: 
بیست و پنجم تا سی ام سلسله: 

پادشاهی پایانی دوره: 
آشوریان به مصر حمله کردند. وقایع: 

مصــر  بــر  ایرانــی  پادشــاهان 
فرمانروایی کردند.

فرمانروایان نوبیایی )سودانی( 
اولین کســانی بودنــد که مردم 
را بــه خوانــدن تاریــخ تشــویق 

کردند.

332 تا 30 ق.م زمان: 
دوران بطلمیوسی سلسله: 

کتـاب هـای مردگـان روی پاپیروس 
نوشته شدند.

بردگان یهودی در مصر به دســتور 
حضرت موسی آزاد شدند.

1085 تا 709 ق.م زمان: 
بیست ویکم تا بیست وچهارم سلسله: 

دوران زوال دوره: 
پایان تدریجی دوران پادشاهان  وقایع: 

مصری.
لیبیایــی  ســربازان  از  بایــد  مصــر 
بــرای جنگیدن در نبرد ها اســتفاده 

می کرد.

اسکندر کبیر مصر را اشغال کرد. وقایع: 
خاندان یونانی بطلمیوســی مصر 

را اداره می کردند.
کلئوپاتــرا1 آخریــن ملکــه ی مصــر 

بود.

30 ق.م زمان: 
مصر بخشی از امپراتوری روم بود. وقایع: 

برعهــده ی  غــذای روم  تهیــه ی 
مصر بود.

641 بعد از میالد زمان: 
عرب ها مصر را اشغال کردند. وقایع:  

1. Cleopatra




