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نبذة تاريخية
1

يف اجل ��زء ال�سفلي من هذا ال ��وادي ال�صحراوي ،ال ��ذي تهيمن عليه جبال
طيب ��ة ،وق ��د عا�ش في ��ه ،بعي ��د ًا عن ال�س ��كان ،احلرفي ��ون والعم ��ال الذين
حف ��روا وزين ��وا املقاب ��ر امللكية حماط�ي�ن ب�أ�سرهم  . 1ومن �أج ��ل الو�صول
�إىل وادي املل ��وك كان احلرفي ��ون
2
يتبع ��ون ال ��درب ال ��ذي مي ��ر فوق
الدي ��ر البح ��ري  2وي�صع ��د �إىل
«حمط ��ة العن ��ق» ،وت�ش ��رف عليه
نقط ��ة حرا�سة ثم يعود لأ�سفل �إىل
اجلانب الآخر وذلك للو�صول ملوقع
3
عملهم .ويف طري ��ق العودة ،كانوا
يتوقفون ف ��ى منت�ص ��ف الطريق،
عن ��د املحطة ،وه ��م متعبون حيث
كانت يوجد م ��كان لال�سرتاحة به
�أكواخ حجرية  ، 3م�سقفة بالنخيل
وذلك للمبيت في ��ه لي ًال .وكان قد
مت �إح�صاء ثمانية و�سبعون كوخ ًا ،متال�صقني الواحد بجانب الآخر .وبداخل
بع� ��ض منها ،ميكننا �أن جند ،حت ��ى الآن �سرير ،وم�صطبة ومقعد منحوتني
م ��ن احلج ��ر اجل�ي�ري با�سم ولق ��ب �شاغ ��ر املكان .ولك ��ن كان عل ��ى ه�ؤالء
احلرفي ��ون �أي� ًضا جتهي ��ز مقابر يف وادي امللكات  ، 4وه ��و مكان �أكرث قرب ًا
م ��ن قريتهم .ويف منت�صف الطريق ،كانوا مي ��رون بجانب كهف الإله بتاح،
راعي احلرفي�ي�ن ،والإلهة احلية،
4
مرت�-سج ��ر« ،املحب ��ة لل�سكون»،
حار�س ��ة اجلبان ��ة ،والت ��ى كان ��ت
تبجل ف ��ى هذا املكان على الأرجح
ب�سبب �شكل ال�صخرة املطلة على

ه ��ذا امل ��كان ال�صخرى املقد�س ال ��ذى ي�أخذ �شكل ثعب ��ان متحجر  . 5وهى
تع ��د نزه ��ة لطيف ��ة لزي ��ارة وادي
5
امللكات .وكانت املنطقة التى ت�ضم
اجلبناتني وقري ��ة ،حمددة بنقاط
حرا�س ��ة حي ��ث كان ��ت املجموعات
ال�سري ��ة تعمل بعيد ًا ع ��ن الأنظار.
وكان موظفو «م�ؤ�س�سة املقربة»� ،أو
هكذا �أ�سماها امل�صريون القدماء،
6
ينق�سم ��ون �إىل فريق�ي�ن :فري ��ق
اليم�ي�ن وفري ��ق الي�س ��ار ،ويعملون
حتت �إ�ش ��راف الوزير امل�سئول عن
م�صر العلي ��ا املمثل للملك .وكانت
ه ��ذه املجموع ��ات ت�ض ��م بينه ��ا
العتالني  ، 6والنحات�ي�ن والر�سامني ،ير�أ�سهم �إثنني من ر�ؤ�ساء املجموعات
وي�ساعد ك ًال منهما ابنه الأكرب ،وكاتب املقربة ،وذلك بتفوي�ض من الوزير،
ال ��ذي كان يتابع العمل اليوم ��ى للعمال ويتوىل �إدارة العم ��ل� .أما عن خربة
ه� ��ؤالء الرجال ،فكانت تنقل م ��ن الأب �إىل االبن حيث ميكننا �أن نرى ذلك
ع�ب�ر عدة �أجيال يف بع�ض العائالت .وكان يتم تق�سيم ال�سنة �إىل � 36أ�سبوع
يتك ��ون كل منه ��ا م ��ن �10أيام وكانت ف�ت�رة العمل متت ��د �إىل ثمانية �ساعات
متوا�صلة فى اليوم ملدة ثمانية �أيام ،ثم ي�أخذ العمال يومني للراحة.

القرية وتنظيمها
7

دي ��ر املدينة هو اال�س ��م احلديث للقرية وي�شري �إىل وج ��ود «دير فى املدينة»
�إال �أن اال�س ��م الق ��دمي كان «املق�ب�رة» �أو «م ��كان احلقيق ��ة (�أو النظ ��ام)»
وكان �أع�ض ��اء ه ��ذه املجتمع يحملون لقب «اخل ��دام يف مكان احلقيقة» . 7
ومل تكت�ش ��ف القري ��ة ،التى ظل ��ت مدفونة حتت الرمال �إال م ��ع مطلع القرن

8

الع�شرين .ويرجع الف�ضل فى �إكت�شافها املمنهج
�إىل الأث ��رى الفرن�س ��ي برنار بروي ��ار  8الذي
كر� ��س  30عام ًا من حياته ،بد ًء من عام ،1922
للعم ��ل فيه ووجد عدد كبري من الوثائق املكتوبة
الت ��ى ت�سم ��ح بتكوي ��ن فك ��رة جيدة ع ��ن تاريخ
وتنظيم هذا املجتمع.

كم ��ا �أن �إكت�شاف بع�ض قوال ��ب الطوب املختوم
امل�أخ ��وذ من اجل ��دار املحيط ،ي�ش�ي�ر �إىل �أن ��ه مت ت�أ�سي�س القري ��ة فى عهد
حتتم� ��س الأول (� ، 9 )1492- 1504إال
9
�أن ��ه يبدو �أن امل�شروع ق ��د و�ضع ت�صميمه
قب ��ل ذلك بقليل فى عهد �سلفه �،أمنحتب
الأول ،ال ��ذى كان �سكان القرية يعبدونه.
ولأنه كان م�ؤله ،فكانت ت�ستدعى معجزاته
حلل بع�ض املنازعات بني الأفراد.
والقري ��ة كما هى اليوم يبلغ طوله ��ا 132م ويبلغ عري�ضها 50م وحتتوى على
 68من ��ز ًال موزعني عل ��ي ميني وي�سار طريق رئي�سي يق�س ��م هذا التجمع �إىل
ق�سمني  . 10وتخدم بع�ض ال�شوارع العر�ضية خمتلف الأحياء كما يقع الباب
الرئي�سي للجدار املحيط يف ال�شمال .وكان احلرا�س يراقبون املدخل وذهاب
و�إي ��اب ال�سكان من خالل «نقطة تفتي�ش» .وفى هذا املكان �أي� ًضا كان يجتمع
�أع�ض ��اء املحكم ��ة «الكنب ��ت» ،وكان يتم �أي�ض� � ًا جتميع املنتج ��ات التى كانت
تدف ��ع ك�أجور عينية ،كالقم ��ح وال�شعري ،و�،أخريا ،حي ��ث كان يقابل ال�سكان
�أ�صدقائهم من خارج القرية.
10

وتخطي ��ط املن ��ازل ،املبنية من احلجارة والطوب الل�ب�ن ،وتبلغ م�ساحتها يف
املتو�سط م ��ن  60م،2كانت تتكون ك ًال منها من ثالث غرف ومطبخ ،مرتبة
يف �صف واحد كالآت ��ى :مدخل خم�ص�ص للآلهة امل�ألوفة وعبادة الأ�سالف؛
ث ��م قاع ��ة ا�ستقب ��ال يدعم �سقفه ��ا �أ�سطون؛ ث ��م الغرف؛ واملطب ��خ املفتوح

حيث يوج ��د فرن اخلبي ��ز  . 11وكانت
الأر�ضيات ترابي ��ة والأ�سقف م�صنوعة
من جذوع وفروع النخيل مربوطة فيما
بينه ��ا بامل�ل�اط .وكان لكل من ��زل قبو
�صغري و�شرفة.
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وكان هن ��اك فريق�ي�ن م ��ن الرج ��ال
العامل�ي�ن الكادح�ي�ن ،ومنه ��م حاملى
املي ��اه ،واملزارع�ي�ن وال�صيادي ��ن ، 12
يديره ��م «كتب ��ة م ��ن خ ��ارج القري ��ة»
وكانت مهمتهم ان ميدوا القرية باملياه
واملنتج ��ات الطازج ��ة (مث ��ل اخلب ��ز
واخل�ض ��روات والفواك ��ه ،والأ�سم ��اك،
13
واجلعة) ،واخل�شب ،ومعدات متنوعة.
كم ��ا كان يوج ��د غا�سل ��ي املالب�س 13
الذين كانوا يهتمون بتنظيف املالب�س؛
واحلدادي ��ن الذي ��ن كان ��وا يقوم ��ون
بت�صني ��ع و�صيان ��ة الأدوات ،وكان هن ��اك �أي�ضا �صانعى الآوان ��ى الفخارية،
الأ�ساكافة ،والأطباء ...
12

وكان هذا املجتمع يبجل الآلهة املحلية
تبجي�ل ً
�ا خا�ص� � ًا مث ��ل م ��رت �سجر 14
وبت ��اح ،وحتحور و�أمنحت ��ب الأول و�أمه
�أحم� ��س نفرت ��اري ،امل�ؤله�ي�ن على حد
�سواء ،وكذا �آم ��ون  15بطبيعة احلال،
وه ��و الأمر ال ��ذي جعل هن ��اك الكثري
م ��ن �أيام الأعي ��اد بالإ�ضافة �إىل �أعياد
غريه ��ا من �آلهة طيب ��ة العظيمة .وكان
هن ��اك بع� ��ض م ��ن املبان ��ى املقد�س ��ة
و�أي� ًضا قد� ��س الأقدا�س املكر�س بالإلهة
حتح ��ور والذي ��ن كان ��وا يحتل ��ون مكان
املعبد احلايل ال ��ذي يحيطه جدار من
الط ��وب اللنب ،وهو ال ��ذى بناه البطاملة
يف الق ��رن الثال ��ث قب ��ل املي�ل�اد 16
 .وخ�ل�ال ه ��ذه االحتف ��االت الر�سمية،
كان ميك ��ن للحاك ��م �أن يق ��وم بتوزي ��ع
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املكاف� ��آت واملالب� ��س القادم ��ة م ��ن املعاب ��د
17
املجاورة .وكم ��ا �شهدت القرية �أي ��ام �سعيدة
�شه ��دت �أي� ًضا �ساع ��ات حزين ��ة .كما حدث،
فى وقت م ��ا� ،أن اال�ضطراب ��ات الإقت�صادية
�أدت �إىل حرمان العمال من �أجورهم العينية
والت ��ي �أدت بدورها �إىل جي ��اع الأ�سر .وحدث
ه ��ذا يف نهاية عهد رم�سي� ��س الثالث (القرن
الث ��اين ع�ش ��ر .ق.م . 17 ).ولك ��ي تُ�سم ��ع �أ�صواتهم ،توق ��ف احلرفيون عن
العم ��ل ،وتركوا القرية وذهبوا للتظاهر �أمام �أبواب املعابد لطلب مت�أخرات
رواتبه ��م .وتعترب هذه الأ�ضرابات هى الأوىل من نوعها املوثقة فى التاريخ.
ولك ��ن مع �إ�ستفح ��ال الو�ضع ،بد�أت ال�سرقات فى غ ��رب طيبة ثم ،ويف وقت
الح ��ق ،وب�سبب الإنفالت الأمنى ال ��ذى ت�سبب فيه البدو� ،أجرب هذا املجتمع
عل ��ى اللجوء للإختباء وراء بقاي ��ا معبد مدينة هابو .وهجرت القرية .وكان
ه ��ذا �شاهد ًا على �سق ��وط الدولة احلديث ��ة و«م�ؤ�س�سة املق�ب�رة» ،وذلك لأن
ملوك الأ�سرات التالية هجروا وادى امللوك ووادى امللكات.

البئر الكبري
�إىل ال�شم ��ال م ��ن ج ��دار املعبد
18
يوج ��د بئ ��ر كب�ي�ر يبل ��غ عمق ��ه
52م وعر�ض ��ه 35م  ، 18وكان
ق ��د ب ��د�أ احلف ��ر فيه ف ��ى عهد
رم�سي�س الثال ��ث (القرن الثاين
ع�ش ��ر قب ��ل املي�ل�اد) وتوا�ص ��ل
ف ��ى عهد رم�سي� ��س ال�ساد�س ،وذلك قب ��ل �أن يتم تركه لع ��دم وجود ماء به.
و�أن ��ه من امل�ؤكد �أنه مت م ��لء البئر بالأنقا�ض والنفاي ��ات املختلفة وذلك فى
الع�ص ��ر البطلم ��ى� .إال �أن ذل ��ك �أدى ،من ناحي ��ة �أخرى ،عل ��ى العثور على
لوح ��ات ومتاثيل و�أجزاء من احلجر اجلريي املزين وكذا الآالف من الك�سر
املنقو�ش ��ة التى �أثرت على الوثائ ��ق التى مت �إكت�شافها خالل ثالثني عام ًا من
احلفائ ��ر .وبف�ضل كل هذه الن�صو�ص� ،أ�صبح م ��ن املمكن �إعادة بناء تاريخ
احلياة اليومية له�ؤالء ال�سكان من زمن �آخر وكذا معرفة من مكائد القرية،
وال�شكاوى التى كانت تقدم للمحكمة ،والذرائع التي قدمها العمال الغائبون
ع ��ن موقع العمل ،وال�سلوك ال�سيء لبع� ��ض ال�شخ�صيات ،وال�سرقة ،وما �إىل
ذل ��ك  ...وبات �أي� ًضا من املمكن جمع املعلوم ��ات القيمة عن احلياة الأدبية
يف ع�صر الدولة احلديثة.

املقابر
ولال�ستف ��ادة من �أوق ��ات فراغهم ،حفر احلرفي ��ون مقابرهم اخلا�صة على
منح ��درات الوادي .ولقد مت �إكت�شاف بع�ضه ��ا �سليمة ،مثل مقربة �سن جنم
ووجدن ��ا به ��ا �أثاث جنائ ��زي مده�ش بالن�سب ��ة لذلك الع�ص ��ر حيث وجدت
مقاع ��د  19و�أ�شياء الن ��زال ن�ستخدمه ��ا اليوم يف
منازلن ��ا� .إال �أن ��ه للأ�سف ،ال يبق ��ى �إال القليل من
زخرف ��ة املقا�صري التى تخ� ��ص العائلة التى كانت
ت�أتى لتكرمي �أمواتها .وكان يعلوا هذه املقابر هرم
م ��ن الطوب يتوج ��ه هرمي من احلج ��ر  20ولوحة
حمفورة فى مواجهة ال�شرق مكر�سني لإله ال�شم�س.
وعلى اجلانب الغربى ،ب ��د ًء من ع�صر الرعام�سة
(الق ��رن الثالث ع�ش ��ر �إىل الق ��رن الثانى ع�شر)،
زودت املقاب ��ر بدرج�/سل ��م ح ��اد
ي�سمح بالنزول �إىل قبو مزخرف.
وتع ��د مقابر با�شد� ،سن جنم� ،إن
جر-خ ��اوى و �إيري-نفر من بني
�أجمله ��ا  . 21يجب �إذن ان ندرك
�أننا نهب ��ط �إىل عامل ممنوع على
الأحي ��اء حيث مل يدخل �أحد ًا بعد
اجلن ��ازة� :إنه عامل �أوزيري� ��س� ،إله املوتى . 22
و ت�ستله ��م النقو�ش ذات الأل ��وان الزاهية التى
تغط ��ي اجل ��دران وال�سقف ،من كت ��اب املوتى،
وهو الدليل الذى ي�سهل رحلة املتوفى يف العامل
الآخ ��ر و ي�سمح له بالبعث م ��ع �شروق ال�شم�س.
وتعت�ب�ر جميع املناظر رمزي ��ة بحتة وتعرب عن
طريق ال�صور الأر�ضية  23عن الكون املجهول
فى العامل الآخر.

تراثنا وحفاظنا عليه
منذ عام  ،1979مت ت�سجيل قرية دير املدينة مثلها مثل باقي املواقع الأثرية
بطيبة �ضمن قائمة الرتاث الثقافى العاملى ،و�أ�صبحت تتمتع مبعاملة خا�صة
فيم ��ا يخ� ��ص املحافظ ��ة عليها ،فق ��د عمل هن ��اك متحف تورين م ��ع بداية
الق ��رن الع�شرين ث ��م خ�ضع املوقع للحفائر من قبل املعه ��د الفرن�سي للآثار
ال�شرقية(ب .بريار) وال يزال املعهد الفرن�سي للآثار ال�شرقية يقوم ب�أعمال
البحث والرتميم بالإ�شرتاك مع املجل�س الأعلى للآثار.
وميكن ��ك �أن ��ت �أي� ًضا �أن ت�ساعدنا ف ��ى حماية هذا الأث ��ر التاريخى العظيم
باتباع بع�ض التعليمات:
ال يجب الكتابة على احلوائط ،او على اللوحات الإر�شادية املوجودة
فى املوقع.
ال يجب �أن تت�سلق احلوائط.
ميكنك ان ت�شاهد ولكن جتنب مل�س النقو�ش والر�سومات
فهى ح�سا�سة للغاية.
ال يجب �إلقاء املخلفات على الأر�ض.
( )2012كتابة  :د .جمدي حممد فكري
جامعة املنوفية  -مدينة ال�سادات
ترجمة �إىل العربية  :د .نريمني �شكري  -جامعة حلوان
حقوق الت�صوير  :كري�ستيان لوبالن ،فران�سوا جوردون ،يان رانتييه ،جون كلود كولفان،
ميكائيل كالو�س ،فتحي �إبراهيم ،مونيك نيل�سون ،و�أر�شيف املعهد الفرن�سي للآثار ال�شرقية

مت ن�شر هذا الكتيب املوجه لتالميذ املدار�س بف�ضل دعم :
جمعية احلفاظ على الرام�سيوم والبنك الأهلي �سو�سيتيه جرنال ( - NSGBالقاهرة)
لومينا للن�شر  -عبا�س خليل  -جمهورية م�صر العربية
توزيع جماين

