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�إلـــ�ى اكـــتــ�ش�ــــــاف تــراثـــــنـــ�ا

معبد امللكة حت�شب�سوت
فى الدير البحرى

�شيء من التاريخ

1

�إتخ ��ذ موقع الدير البحرى �إ�سمه احل ��اىل من الدير القبطى الذى �شيد فى القرن
ال�ساد� ��س املي�ل�ادى على �أطالل معبد ماليني ال�سني�ي�ن للملكة حت�شب�سوت ( . ) 1
وكان مابقى م ��ن الدير القدمي قد حتطم فى
2
�أواخر القرن التا�سع ع�شر امليالدى مما �سمح
للأثري�ي�ن بالك�ش ��ف ع ��ن املعبد ال ��ذى يرجع
لع�ص ��ر الأ�سرة الثامنة ع�شر و�إكت�شاف تاريخ
هذه ال�سيدة العظيمة الت ��ى �أ�صبحت فرعونا
عل ��ى م�ص ��ر وحكمته ��ا فيما ب�ي�ن  1479ق.م
و 1457ق.م ( . 22
ومل ��ا كان املوقع يقع ف ��ى �أح�ضان ه ��ذه ال�سل�سلة
اجلبلي ��ة ال�شاهق ��ة فى ال�ب�ر الغرب ��ى بالأق�صر
وقبل حت�شب�سوت قد جذب �إنتباه امللك منتوحتب
الثان ��ى من مل ��وك الدولة الو�سط ��ى الفرعونية،
3
�زى( )3حواىل عام
فق ��ام ببناء معب ��ده اجلنائ �
 2050ق.م ،وال ��ذى ميكنن ��ا ر�ؤيت ��ه �إىل اجلنوب
3
م ��ن معب ��د حت�شب�سوت ،ف ��ى ت�صمي ��م معمارى
فريد ،مكونا م ��ن م�سطحني كبريين واحدا فوق
الآخ ��ر فى هيئة �شرفتني يربطهما طريق �صاعد ،ويزينهما جمموعة الأروقة ذات
الأعم ��دة املربعة واملثمنة ،وكان يعلوهما �أي�ضا هرما
4
�أو م�صطب ��ة ،فى �إن�سجام يتما�شى مع امل�شهد الرائع
ف ��كان م�ص ��درا لإله ��ام حت�شب�س ��وت ف ��ى م�شروعها
املعمارى.
4
�وت»( )4كبري موظفى ال�سي ��دة الفرعون
�إن ��ه «�سنم �
الذى و�ضع ت�صميم هذه التحفة املعمارية ،ولكى نرى
م�شه ��د عام جميل للموقع فعلينا �أن نت�سلق هذا املمر
املنحدر بطول اجلرف من اجلانب ال�شماىل ،لن�صل

حلاف ��ة طريق كان ي�ستخدمه عمال دير املدينة ليلحقوا �أعمالهم فى وادى امللوك.
وهن ��ا علي ��ك �أن تتخيل منظ ��ر املعبد �أي ��ام كان م�ستخدما بطريق ��ه الوا�سع الذى
كانت ت�صطف على جانبي ��ه �أ�شجار غري م�ألوفة ومتاثيل لأبى الهول نحتت ر�ؤ�سها
لتمث ��ل وجه امللكة الفرع ��ون ،لي�ؤدى بنا هذا الطري ��ق �إىل معبد �صغري للإ�ستقبال
ف ��ى الوادى املنخف� ��ض و�أمامه مر�سى يت�ص ��ل بالنيل عن طريق قن ��اة ت�صل �إليها
املراكب �أثناء الأحتفاالت بـ «عيد الوادى اجلميل» وكان يتم الأحتفال به �سنويا فى
موكب مهي ��ب حاملني عر�ش معبودهم �آمون قادمني به من معبد الكرنك بال�ضفة
ال�شرقي ��ة متخذا هذا امل�سار لي�صل ملعب ��د حت�شب�سوت بال�ضفة الغربية� .إىل جانب
ذل ��ك وبني معب ��د حت�شب�سوت ومعب ��د منتوحتب الثانى يوجد ه ��ذا املعبد املعروف
ب�أ�س ��م «الأف ��ق ال�سامى» كر�سه حتتم� ��س الثالث لعبادة �آمون وه ��و اليوم جترى به
�أعمال الرتميم والدرا�سة .

حكم حت�شب�سوت
تزوج ��ت حت�شب�س ��وت الإبن ��ة الك�ب�رى
للمل ��ك حتتم� ��س الأول وامللك ��ة �أحم�س
م ��ن �أخيه ��ا (غ�ي�ر �شقيق) م ��ن الأب
الأمري حتتم�س الذى �صعد على عر�ش
م�صر ب�أ�سم حتتم� ��س الثانى 5
( )5بعد
وف ��اة �أبوه حتتم�س الأول ،و�أجنبت منه
()6
�إبن ��ة �سمي ��ت (نفرو رع) ،فى حني �أن حمظية امللك وزوجت ��ه الثانوية �إيزي�س 6
�أجنب ��ت له �إبنا �سمى اي�ض ��ا حتتم�س ،وكانت حت�شب�سوت الزوج ��ة امللكية العظمى
والرئي�سي ��ة تتمتع بفطنة ور�ؤى �سديدة ،وكان زوجها قد وافته املنية بعد حكم دام
ثالث �سن ��وات فقط،وبوحى من املعب ��ود �آمون �أختري
�إبن ��ه ال�صغري ليخلف ��ه ومل يكن بلغ من العمر �إال �أربع
6
�أو خم� ��س �سن ��وات الذى �أ�صب ��ح على العر� ��ش ب�إ�سم
حتتم� ��س الثال ��ث ،ف�أ�صبحت حت�شب�س ��وت و�صية على
اململك ��ة ،ولعبت ال ��دور بحرفية وب�سط ��ت �سيطرتها،
ولطموحه ��ا �إعتربت العر�ش حق ��ا لها ،وهنا كان على
كبار الكهنة واملوظفني حوله ��ا ومريديها �أن يبتدعوا
وحيا جديدا فى العام الثانى من حكم حتتم�س الثالث
لي�ستجي ��ب لوعده ��م وتوج ��ت عل ��ى العر� ��ش فرعونا
ف ��ى العام ال�سابع ر�سميا وتقل ��دت الألقاب وال�شارات
امللكي ��ة وتخلت عن زيها الن�سائى لرتتدى زى وتيجان
املل ��وك .ف�أ�صبح مل�صر ملك�ي�ن� ،إذ فهو حكم م�شرتك
ليك ��ون حدثا فريدا من نوع ��ه فى احلوليات امل�صرية  .وق ��د حر�صت بالرغم من
( )7عند
ذلك على �إ�شراك حتتم�س الثالث بظهوره فى املناظر باملعابد من خلفها 7
5

�إتخاذ القرارات الر�سمية ،ولكن كان عليه �أن
ينتظر قرابة �إثنى وع�شرين عاما ليتمكن من
احلكم مبفرده  .وكانت فرتة حكم حت�شب�سوت
جمي ��دة و�أحاط ��ت نف�سه ��ا برجال م ��ن ذوى
7
ال�ش� ��أن الرفي ��ع مث ��ل م�ست�شاره ��ا احل ��اذق
املوهوب �سنموت ،والوزير البارع حابو�سنب كاهن �آمون ،ونح�سى القائد وامل�سئول
عن احلمل ��ة الكبرية لبالد بون ��ت و�آخرين  .وعودة
حلت�شب�س ��وت عندم ��ا كانت �أم�ي�رة ملكيةوكانت قد
قامت بحفر مق�ب�رة لها فى جرف بوادى �صحراوى
جنوب غرب جبل طيب ��ة 8
( ،)8مت الك�شف عنها فى
عام  ،1916ووجد بها تابوت جميل من الكوارتزيت،
معرو�ض الآن باملتح ��ف امل�صرى بالقاهرة  .ولكنها
عندم ��ا �أعتل ��ت العر� ��ش وتوج ��ت كفرع ��ون حفرت
لنف�سه ��ا مقربة �أخرىفى �شم ��ال غرب جبانة طيبة
8
ب�سل�سلة اجلبال الليبية ف ��ى واد معروف الآن ب�إ�سم
«وادى امللوك» وكانت وبال�شك �أول من دفن بهذا الوادى املقفر والذى �أ�صبح منذ
ذل ��ك احلني جبانة لكل ملوك الدولة احلديث ��ة فيما عدا امللك �إخناتون الذى �أعد
مقربته فى تل العمارنة .
وفى مقربة حت�شب�سوت الفرعون بوادى امللوك
والت ��ى حتمل رق ��م  20وي�صل طوله ��ا 113م،
عرث الآثريون على تابوته ��ا امل�ستطيل منقو�شا
علي ��ه خراطي�شه ��ا امللكي ��ة وه ��و موج ��ود الآن
باملتحف امل�صرى بالقاهرة 9
( .)9وعلى �صعيد
9
�إجنازاته ��ا الإقت�صادية والع�سكرية فقد كانت
�إيجابية �إىل جان ��ب �إجنازاتها املعماريةخا�صةفى معبد الكرنك ،وفى غرب طيبة
وجزيرة �إلفنتني ب�أ�سوان وم�صر الو�سطى و�سيناء .

املعبد ونقو�شه
موقع املعب ��د متعامدافى جوف اجلبل
الذى يبل ��غ �إرتفاع ��ه  200م وب�أ�سفله،
وب�ساطةاخلطوط فى ت�صميم �شرفاته
الث�ل�اث ،تعل ��و الواح ��دة الأخ ��رى
ب�أروقته ��ا ،جعل ��ت م ��ن معب ��د ماليني
ال�سنيني للملكة الفرع ��ون حت�شب�سوت
( .)10وي�صل هذه ال�شرفات ببع�ضه ��ا منحدران على حمور واحد،
حتفة فري ��دة 10
10

واملعب ��د ب�شكل ��ه املعمارى ونقو�شه برغ ��م �أننا ن�أ�سف ملا طاله م ��ن بع�ض التخريب
الغا�ش ��م �إال �أنه ي�ستحق فيما �أطلق علي ��ه من ت�سمية «عظيم املهابة» .وقدا�ستمرت
فرتة بناء املعبد طوال فرتة حكم حت�شب�سوت تقريبا.

ال�شرفة ال�سفلى
عل ��ى كل جانب لل ��رواق امل ��زدوج فى ال�شرف ��ة ال�سفلى،
يق ��ف متثال�ي�ن فى هيئ ��ة �أوزيرية(�أوزيري� ��س حمنطا )
للملك ��ة ب�إرتفاع  7م ،لي�س فق ��ط قاب�ضني ب�أيديهما على
ال�س ��وط وع�صا الراعى ،رم ��وز �أوزيري� ��س ،ولكن �أي�ضا
( .)11والنقو�ش
رم ��زى ال�شم� ��س لت�ضمن له ��ا اخلل ��ود 11
عل ��ى جدران الرواق ال�شماىل تظهر لنا حت�شب�سوت وقد
�أتخذت مكانها على ق ��ارب ناه�ضة تقوم ب�صيد الطيور
والأ�سم ��اك فى الأحرا�ش ،ثم تظهر لن ��ا بهيئة �أبوالهول
وهى ت�سحق �أعداء م�صر .ه ��ذه املناظر ال�سحرية تعرب
وتهدف التخل�ص من ال�شر.
وف ��ى اجلهة اجلنوبية من املنح ��در جند م�شهدا يخلد
�أعم ��ال نقل م�سلتني من اجلرانيت الوردى �أمرت امللكة
()12
بجلبهما من �أ�س ��وان لإقامتهما مبعب ��د الكرنك 12
وكانت تتم هذه الإجنازات فى فرتة الفي�ضان .امل�سلتني
ويبلغ �إرتفاع الواحدة 30م وقد مت �شحنهما بعناية على
مركب يجرها ت�سع مراكب فى ثالث �صفوف يتقدمهم
مرك ��ب قي ��ادة وو�ضعت قم ��ة امل�سلة فى ذي ��ل املركب.
وعند و�صول املراكب لطيب ��ة تقام الأحتفاالت �إبتهاجا
بو�صولها.

11

12

ال�شرفة الو�سطى
والآن ولك ��ى ن�ص ��ل �إىل ال�شرفة الو�سط ��ى ،علينا �أن
ن�صعد املنحدر حيث ينه�ض على كل جانب منه �أ�سدا
راب�ضا وك�أنهم ��ا يحر�سان املعبد والطريق امل�ؤدى له.
�إىل الي�س ��ار توجد مق�صورة كر�ست للمعبودة حتحور
( ، 1ونعرفه ��ا من تيجان الأعم ��دة املزينة بوجه ربة
13
�أنث ��ى ذات �شعر حتحورى ،ويعل ��و ر�أ�سها ال�شخ�شيخة
وب�أذن ��ى بق ��رة ،وف ��ى اجله ��ة الأخ ��رى ال�شمالي ��ة

13

مق�ص ��ورة كر�ست للمعبود �أنوبي� ��س 14
(� .)14أما
14
�أعمدة الرواق و�صال ��ة الأعمدة ال�صغرى ،وبها
�أعمدة دورية ت�شبه فى �شكلها الأعمدة اليونانية
و�إن كان ��ت ت�سبقها ب�أكرث من ال ��ف عام  .وعلى
ج ��دران ال ��رواق ال�شم ��اىل نق�ش ��ت حت�شب�سوت
( )15لت�ؤك ��د لنا الوحى
ق�صة والدته ��ا الإلهية 15
ف ��ى اختياره ��ا مب�شيئ ��ة �إلهي ��ة لتعتل ��ى العر�ش
و�أن �آمون قد �أ�صطفاه ��ا .فلنتتبع تلك امل�شاهد
وك�أنها ر�سوم متحركة فرنى�إجتماع ولقاء امللكة
�أحم� ��س �أم امللكة حت�شب�سوت م ��ع �آمون املتجلى
فى�شخ� ��ص زوجه ��ا حتتم� ��س الأول ،ويقدم لها
عالمة احلياة ثم نرى املعبود خنوم بر�أ�س كب�ش
ومب�ساعدة (حكت) بهيئة ال�ضفدعة يقوم
15
بت�شكيل الطفل وقرينه (الكا امللكية) على
عجلة الفخرانى ،بينما الآله حتوت برا�س
�أبومنجل يخرب امللك ��ة �أحم�س ب�أنها �سوف
ت�ض ��ع �إبنة �آم ��ون املوع ��ودة بعر�ش م�صر،
ث ��م ي�صطحب بع ��د ذلك املعب ��ودان امللكة
احلام ��ل �إىل قاع ��ة ال ��والدة ف ��ى ح�ض ��رة
الآلهة ليباركواوالدة حت�شب�سوت ،فى حني
يتلقفها �آم ��ون ويق ��وم ب�إر�ضاعها وقرينها
مر�ضعت�ي�ن ذات ر�ؤو� ��س فى هيئ ��ة البقرة
حتحور .

�أما نقو�ش رحلة بالد بونت ال�شهرية التى تقع على م�صب �أحد الأنهار فى اجلنوب
ال�شرق ��ى لل�س ��ودان وال�شالل اخلام�س حيث يعي�ش ال�سكان ف ��ى �أكواخ مرتفعة عن
( ،) 16فيمكننا
الأر�ض بركائز 16
16
م�شاهدته ��ا على ي�سارنا عندما
نتخ ��ذ الطري ��ق ال�صاعد .لقد
كان ��ت ب�ل�اد بونت متث ��ل نهاية
الع ��امل بالن�سب ��ة للم�صري�ي�ن،
وكان الطريق �إليها طويل ولكى
يجتازون ��ه دون خماطر ،فتتم
الرحل ��ة فى وقت الفي�ض ��ان لتخطى اجلنادل عندما تغطيها مي ��اه الفي�ضان � .أما
البعث ��ات ال�سابق ��ة فى ع�صر الدولة الدول ��ة الو�سطى فبقي ��ت �أ�سطورية والنعرف
عنها الكثري .هك ��ذا �أبحرت خم�س �سفن �شراعية مزودة مبجاديف بقيادة نح�سى
«حممل ��ة بهدايا جميلة من الق�ص ��ر» تكرميا للمعبودة حتحور �سيدة بونت ،ومتثال
من اجلراني ��ت للمعبود �آمون يجاوره �آخر للملكة حت�شب�سوت ،وعند و�صول نح�سى

وموكب ��ه كان ف ��ى �إ�ستقباله ��م مل ��ك
()17
بونت بارحو وزوجت ��ه امللكة �آتى 17
ممثل ��ة مبظه ��ر فكاهى ،ودع ��ى الوفد
باخليمةاملع ��دة لذل ��ك لوليمة ،وبعدها
ب ��د�أ �شحن ال�سفن ،ف� ��إىل جانب �شجر
البخ ��ور املقدر زراعت ��ه فىمعبد �آمون
�شح ��ن �أي�ضا خ�ش ��ب الأبنو� ��س والعاج
والراتنج ��ات العطري ��ة وب ��ذور البخور
والبه ��ارات وحلفات الذه ��ب والإلكرتوم وجل ��ود الفهد وحيوان ��ات حلديقة امللكة
(كالق ��ردة والفهود والزراف) وكذا الثريان والكالب ال�سلوقية ،وقد رافق احلملة
عن ��د عودتها �إنا�س من البلدة و�أوالدهم .وكان ��ت العودة مبهجة والو�صول للكرنك
�إنت�صارا ،وهكذا �أقيمت عالقات جديدة ووعود بتبادل جتارى مع بالد بونت.
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ال�شرفة الثالثة
ه ��ذا املنحدر امل� ��ؤدى لل�شرفة العلي ��ا واملنحوت
�أعلى وبطول جوانبه ثعبان من احلجر اجلريى
ينته ��ى بر�أ�س �صقر ،كان يتقدم ��ه متاثيل لأبى
اله ��ول للملك ��ة فى ع�صره ��ا� .أما ه ��ذه البوابة
اجلرانيتي ��ة الكبرية فعلى كل جانب منها �صفة
م ��ن الأعم ��دة �ألأوزيري ��ة حلت�شب�س ��وت فت�ؤدى
ل�صحن ��ه وكان حماطا ب�أعم ��دة ومتاثيل راكعة
للملك ��ة �أ�صابه ��ا التدم�ي�ر الغا�ش ��م ،وكان ق ��د
عرث عل ��ى بع� ��ض م ��ن بقاياها ب ��ردمي املحجر
ال�شماىل �أتيح �إعادة تركيب البع�ض منه  .وفى
الناحي ��ة الغربية من الفناء نق ��ر فى ال�صخر
(،)18
«قد� ��س الأقدا� ��س» كر�س للإله �آم ��ون 18
وف ��ى الناحي ��ة ال�شمالي ��ة فناء �صغ�ي�ر مفتوح
لل�سم ��اء يتو�سطه مذب ��ح كر�س لإل ��ه ال�شم�س،
�أما الناحية اجلنوبية فكر�ست �صاالت لتخليد
ذك ��رى حت�شب�س ��وت وعائلته ��ا  .و�إذا ما�أكملنا
زيارتنا �سن�شاهد على اجل ��دار املقابل لقد�س
الأقدا� ��س مناظ ��ر الإحتف ��ال «بعي ��د ال ��وادى
اجلميل» 19
(. )19
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تراثنا وحفاظنا عليه
منذ عام  ،1979ومعبد الدير البحرى م�سجال على قائمة الرتاث الثقافى العاملى،
ويتمت ��ع بعناي ��ة و�أهتمام كبري من جان ��ب املجل�س الأعلى للآث ��ار والبعثة امل�صرية
البولندي ��ة امل�شرتك ��ة للحف ��اظ عليه فيم ��ا يجرى به م ��ن �آعمال درا�س ��ة وترميم
معمارى للعنا�ص ��ر املعماريةوترميم دقيق للنقو� ��ش و�ألوانها وفقا لربوتوكول منذ
عام  .1961وميكنك �أنت �أي�ضا �أن ت�ساعدنا فى حماية هذا الأثر التاريخى العظيم
ب�أهتمامكم فى �إتباع هذه الإر�شادات :
اليجب الكتابة على جدران املعبد �أو على اللوحات الإر �شادية
املوجودة فى املوقع .
ميكنك �أن ت�شاهد ولكن جتنب مل�س النقو�ش والر�سومات
فهى ح�سا�سة للغاية .
ال يجب �إلقاء املخلفات على الأر�ض.

( )2011كتابة  :د .حممد البيلي  -املجل�س الأعلى للآثار
ترجمة �إىل العربية  :د .نريمني �شكري  -جامعة حلوان
حقوق الت�صوير � :أنتونيو بياتو ،حممد البيلي ،كري�ستيان لوبالن ،فران�سوا جوردون،
فيليب مارتينيز ومونيك نيل�سون
تخطيط املعبد  :ريت�شارد ويلكن�سون ،من كتاب (معابد م�صر القدمية)
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