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 زیارة إلى محطة المتحف في تورونتو على الطراز المصري القدیم
 

المصریة الكنوز من الكثیر تورونتو، في الثقافي ستریت بلور ممر من الشرقي الجانب على تقع التي المتحف، محطة                    تخفي
تورونتو في األخرى األنفاق مترو محطات من الكثیر یشبه األساس في المحطة تصمیم وكان الشارع. في المارة عیون                    عن
المترو لركاب للسماح المحطة بنیت فقد االسم، یشیر وكما المحطات. اسم تحمل التي والالفتات البریقة األلوان حیث                   من
التمتع المحطة على یترددون الذین للركاب یمكن الیوم، ولكن الملكي. أونتاریو متحف أو للسیرامیك جاردنر متحف                  بزیارة
من جوانب أیضًا تعكس والتي القدیم الكندي الطراز على المزینة المحطة داخل وضعها تم التي األعمدة إلى                   بالنظر

  الحضارات العریقة في الصین ومصر والیونان والمكسیك.
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 نبذة عن المحطة
 

المتحفین. بین الفرید موقعها لیكتمل 2008 عام في تجدیدها تم ولكن ،1963 عام في األصل في المتحف محطة                    افتتحت
2007 عام الملكي أونتاریو متحف مدخل افتتاح أعید وقد المتحفین. فتح إعادة بعد 2008 عام في المحطة تصمیم                    وأعید

  بتصمیم جدید یحمل اسم "بلورة مایكل لي- تشین"، فیما انتهت التجدیدات في متحف جاردنر في عام 2006.
 

األعمدة مثل جاردنر، ومتحف الملكي أونتاریو متحف مقتنیات من مستوحاة المحطة داخل جدیدة أعمدة خمسة تصمیم                  وتم
  على الطراز الدوري، وأعمدة "المدینة المحرمة" الصینیة الشهیرة، وأعمدة أوزوریس، وغیرها.

 

 
 

 ما هي العناصر المصریة الموجودة بالمحطة؟
 

  (1) أعمدة أوزوریس
 

على المحطة داخل الموجودة أوزوریس أعمدة المهندسون صمم وقد اهتمامنا. الحال بطبیعة المصریة األعمدة                تجذب
صورة وتشبه أوزوریس. لإلله الملفوف الجسد یعكس األسفل والجزء ملكیة شعارات یصور األعلى الجزء                جزأین؛

  أوزوریس القناع الذهبي الشهیر للملك توت عنخ آمون.



 
 

قاعة في أوزوریس الملك طریقة على المزینة الثاني رمسیس الملك تماثیل وضعها وطریقة الملكیة الشعارات                 وتعكس
األسرة لملوك بالنسبة األذن عضو على المفرط التركیز نجد األذنین، إلى النظر وعند سمبل. أبو في الكبرى                   هیبوستایل
المفرط العضالت شكل فإن ذلك، ومع لالنصات. الملوك میول یعكس التركیز هذا أن العلماء یقترح التي عشر                   الثانیة

 وانبساط األعمدة یشیر بشكل عام إلى التأثیرات المصریة الحدیثة.
 

 
 



 
 (2) النقوش الهیروغلیفیة

 
تحتوي كما والملوك. اآللهة بین المتبادلة العالقة تصف قدیمة مصریة كتابات على وجوانبها لألعمدة الخلفي الجزء                  ویحتوي
في الكتابات هذه اكتشاف وتم نفسها. المحطة اسم بها كتبت التي األحرف في تظهر جمیلة أخرى كتابات نقوش/ على                     المحطة
منطقة في Met-jet-jy اإلنجلیزیة باللغة ینطق كما أو شي" جیت "میت یدعى القدیمة المملكة من لمسئول تعود                   مقبرة
في للزائرین معروضة اآلن وهي الماضي القرن خمسینات في النقوش هذه الملكي أونتاریو متحف اشترى وقد                  سقارة.

 المتحف.
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