منطـقـة �سـقـــارة
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�سور املجموعة اجلنائزية.
رواق الأعمدة.

هرم امللك ج�سر.
ال�سرداب.

حائط الكوبرا.

املقربة اجلنوبية.

معبد تي ومق�صورة االحتفاالت.
هياكل بي.

بيت اجلنوب.
بيت ال�شمال.

املعبد اجلنائزي.

مت افتتاح متحف �إميحوتب املوجود على حافة املوقع� 20 ،أبريل 2006
يف ح�ضور ال�سيدة �سوزان مبارك وال�سيدة برنادت �شرياك.

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

منطقة �سقـارة

�شيء من التاريخ

هي���ا بن���ا �أعزائي ال�صغ���ار نتجول اليوم فى واح���دة من �أق���دم املناطق الأثرية
ف���ى م�ص���ر على مر التاري���خ و�أ�شهرها على الإطالق فه���ى كتاب مفتوح حتكى
�صفحاته ق�صة احل�ضارة امل�صرية القدمية عرب ع�صورها املختلفة فت�ضم مقابر
من���ذ بداية التاريخ امل�صرى وت�ض���م �أي�ضاً �آثاراً من الع�صر اليونانى والرومانى،
		
جبانة �سقارة.
تقع جبانة �سقارة على بعد  15كم ،جنوب هرم خوفو العظيم ،حيث تعترب �أكرب
و�أو�س���ع جبانة يف م�ص���ر وتبلغ م�ساحتها ثمانية كيلو م�ت�رات طوالً وثمانية كم
عر�ضاً� ١٦ ،ألف كم� ٢أي مايقرب من ٤فدان.
و تتميز هذه اجلبانة بوجود �أقدم �أهرامات العامل ،و هو هرم الفرعون زو�سر
امل���درج )الأ�سرة الثالث���ة( ،الذي �شيده هناك منذ ح���وايل � 5000سنة ،بعد �أن
كل���ف املهنــد�س ال�شهري فى هذا الوق���ت "�إميحوتب" ببناء مقربة له على �شكل
هرم ليو�ضع به جثمانه بعد املوت.
ولع���ل خري دليل عل���ى �أهمية
تل���ك اجلبانة �أنه���ا مل تتوقف
عن اال�ستخدام ،حيث متثلت
فيه���ا جمي���ع ف�ت�رات التاريخ
امل�ص���ري املتناثرة هنا وهناك
عل���ى ه�ضب���ة وا�سع���ة م���ن
احلج���ر اجلريي يف �سقارة .وتنت�شر �أق���دم املقابر يف اجلزء ال�شمايل من هرم
زو�سر وتنتمي �إىل كبار ال�شخ�صيات يف هذا الع�صر.
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن جبان���ة �سق���ارة حتت���وي عل���ى ثالثة �أن���واع من طرق
الدفن:
مقاب � � ��ر ما قبل التاري � � ��خ  :وهي عبارة
عن حف���رة ب�سيط���ة يف الأر�ض حيث
يودع املتوفى يف و�ضع اجلنني ملفوف
يف ح�صري من البو�ص.

مقاب � � ��ر على �شكل "امل�صطب � � ��ة "" :امل�صطبة" هي كلمة من �أ�ص���ل عربى وتعني
ت���ل .وا�ستخدمت يف الأ�صل لتحديد املكان ال���ذي تدفن فيه اجلثة .وامل�سطبة
عب���ارة عن كتلة م�ستطيلة مع جدران مائلة و �أبعاد ميكن �أن تختلف من واحدة
اىل �أخرى.
تت�أل���ف هذه امل�صطبة م���ن جز�أين �أ�سا�سيني ،معبد �صغ�ي�ر حيث يتم الإحتفال
باملتوفى ،و البئر ،حيث يتم �إدخال التابوت اخلا�ص باملتوفى.
الهرم املدرج  :يقرتن هذا الهرم والذى يرجع لعام
 2700قب���ل املي�ل�اد بطفرة من طف���رات العمارة
اجلنائزي���ة فى الع���امل فهو بن���ى باحلجر ،حيث
وحت���ي هذه الفرتة كان يتم البناء باخل�شب .وبد�أ
يظهر فرق بني حجم املقربة امللكية وحجم مقربة
كبار ال�شخ�صيات.
ويعترب هرم زو�سر �أول منوذجاً ملا يعرف بـ"املقابر
امللكية" ،وهو عب���ارة عن �ستة م�صاطب الواحدة
فوق االخرى.
وتط���ورت هذه الفك���رة �إىل �أن ظه���ر �أول منوذج
لهرم كامل يف عهد امللك �سنفرو� ،أي بعد حوايل قرن من الزمان.

�أي الأبواب نطرق � ..إفتح لنا يا زو�سر
تتمي���ز املجموع���ة اجلنائزية للملك
زو�س���ر ب�س���ور �ضخ���م ب�إرتف���اع ١٠
�أمت���ار ،ميتد حوله���ا  ١٤باب على
الأربعة جوان���ب وهى �أبواب وهمية
بينها باب واحد فقط للدخول.

يق���ع ه���ذا الب���اب بالقرب م���ن الزاوية
اجلنوبي���ة ال�شرقية لل�س���ور وي�ؤدى �إىل
مم���ر �ضي���ق وال���ذى ي�صل بن���ا �إىل بهو
الأعم���دة الرائ���ع ،الفري���د م���ن نوع���ه
عل���ى الإطالق يف الفن امل�صري ،حماط
ب�صفني من الأعمدة عبارة عن  40عمود

عل���ى هيئة حزم من الغاب �أو �سيقان الربدى ،التي ال تزال تغري الناظرين من
الأناقة وعبقرية البناء.
حتمل هذه الأعمدة �سقف م�ستوحى من الطبيعة ،ف�إنه يقلد �شكل فروع النخيل
و هى م�ستديرة يف اجلزء ال�سفلي منها.
يف نهاية رواق الأعمدة،
توج���د �صال���ة م�ستطيلة
ذات �سق���ف مدع���م
بثماني���ة �أعم���دة ترتبط
كل اثن���ان منه���م ب�ش���كل
رائع ،ومتثل منطاً فريداً
لعبقرية فن العمارة امل�صرية.
عند اخلروج من هذا املمر الطويل ،تنبهر العني من �ضوء الفناء املفتوح .مبجرد
اخل���روج ،نق���ف منده�شني قبل
خطوة واح���دة من اله���رم املدرج
الذي ي�ش���كل احل���دود ال�شمالية
للفناء.
يقف الهرم بدرجاته املهيبة ال�ست
على �إرتفاع ي�صل اىل  58.9م.
وبت�أم���ل ه���ذا اله���رم ال�ضخ���م ن�ستطي���ع �أن ن���درك �أن الهرم عب���ارة عن تطور
لفك���رة امل�صطبة التى كانت تعترب مرحلة من مراحل تطور املقربة فى الع�صور
ال�سابقة.
ون���رى �أن���ه يتكون من  6مدرجات الثالث���ة الأوىل قريبة �إىل هيئة امل�صطبة �أما
الثالثة الأخرية متيل مي ً
ال كبرياً ل�شكل الهرم.
وكان���ت نقطة بداية ه���ذا البناء
عب���ارة ع���ن م�صطب���ة م�ستطيلة
) 121 × 109م( ،ث���م ق���رر
�إميحوت���ب التو�سي���ع ب�إ�ضاف���ة
حميط ب�سمك 4م.
امل���درج الثال���ث جن���د �أن���ه و�سع
امل�صطب���ة و جعلها م�ستطيلة يف اجله���ة ال�شرقية – الغربية  -ال�شرقية لإدراج
�صاالت تذكارية للعائلة املالكة يف ال�ضريح.

امل���درج الراب���ع ه���و الإبت���كار
الأك�ث�ر �إثارة ،و ه���و التو�سع يف
�شكل امل�صطبة ،وتطويرها �إىل
قاعدة هرم ب�أربع مدرجات وقد
كان امل���درج اخلام����س �إ�ضاف���ة
�إثن�ي�ن من الدرج���ات الإ�ضافية
لإنهاء املرحلة ال�ساد�سة ،و هي
تغطي���ة الهرم بطبقة رقيقة من
احلجر اجل�ي�ري ب�سمك يرتاوح
بني  1.60مرت و  2.50م.
فى اجلزء ال�شم���اىل يقع عر�ش
اله���رم وه���و عبارة ع���ن بنائني
معروف�ي�ن م���ن قب���ل علم���اء
امل�صري���ات ب�إ�س���م "مذابح باء"
ويعت�ب�ران مبثاب���ة احل���دود
ال�شمالي���ة واجلنوبية لل�سب���اق الرمزي الذى ميثل امللك خ�ل�ال االحتفال بعيد
احلب �سد.
يت���م االحتفال بعيد "احلب �سد" كما هو معروف ف���ى اللغة امل�صرية القدمية،
وكان يعترب جزءاً من التقاليد الفرعونية التى كانت معروفة منذ الأ�سرة الأوىل
وهو ين�ص على �إحتفال فرعون م�صر بالعيد الـ 30حلكمه.
ف���ى اجلانب ال�شماىل لل�ساح���ة ن�ستطيع ر�ؤية بقايا متاثي���ل ملكية ،رمبا تكون
لأق���دم فرع���ون وعائلت���ه �أو رمب���ا
فرع���ون يف مراح���ل خمتلف���ة م���ن
حياته.
وف���ى �شم���ال فن���اء االحتف���االت
تق���ع بقاي���ا معب���د مع���روف ب�إ�سم
معب���د "تي" رمب���ا كان املكان الذي
يق���وم في���ه فرع���ون بتغي�ي�ر التاج
امللك���ى ال�شم���اىل واجلنوبى خالل
االحتفاالت.
ويوج���د يف واجهة اله���رم ال�شزقية
ماي�سمى ببيت اجلنوب.

يتميز هذا املبنى بوج���ود �أربعة �أعمدة
ر�ش���يقة طول الواح���د منها حواىل 12
م فيما ب�ي�ن العمودين الثان���ى والثالث
مدخل منحرف ي�ؤدي �إىل قد�س �أقدا�س
ذو ثالثة طاقات لو�ضع القرابني.
ومن اجلدير بالذك���ر �أنه توجد كتابات
مهم���ة جداً على ج���دران بيت اجلنوب
ترج���ع �إىل الرحالة وامل�ست�شرقني وهى
ت�شم���ل �أول ذك���ر للمل���ك زو�س���ر حتت
م�سمى Neter-ir-khet
ويت�صل بيت اجلن���وب عن طريق قاعة
مبنى �آخ���ر ي�سمى بي���ت ال�شمال ،وهو
بناء هند�س���ى ب�سيط يتكون من مدخل
وحمراب .واجه���ة بيت ال�شمال مماثلة
لواجهة بيت اجلنوب.
ال�س���رداب يحت���وي على متثال للفرع���ون زو�سر ومت نقله بع���د حماولة �سرقته
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن التمثال الأ�صلى حالياً موجود باملتحف امل�صرى �أما
ما جنده فى املوقع فهو ن�سخة من اجلب�س.
وف���ى �أثن���اء جتولن���ا ح���ول اله���رم من
ناحي���ة اجلنوب جند بئ���ر ي�صل عمقه
�إىل  27م وه���و معروف عند الأثريني
با�سم "مقربة اجلن���وب" وفى قاع هذا
البئر توج���د غرفة دفن الفرعون وهى
معروفة بجدرانها املطعمة بالف�سيف�ساء
الأزرق .ويفرت����ض العلم���اء �أنه���ا كانت
حتت���وى على الأوان���ى الكانوبية للملك
زو�س���ر وه���ى الت���ى كان���ت تو�ض���ع بها
الأح�شاء الت���ى مت �إخراجها من ج�سده
عن���د التحني���ط �أو هن���اك ر�أى �أخر
�أن ه���ذه املقربة كان���ت رمزية ح�سب
ظن الع���امل الفرن�س���ى امل�شهور جان
فيليب لوي���ر ويف �أعلى جدار املقربة
اجلنوبية بقايا �إفريز رائع مكون من
�صف ثعابني الكوبرا مايزال حمتفظ
بتفا�صيله الدقيقة.

بانـورامـا اجلنـ ــوب
وه���ى بانورام���ا رائعة متتد �إىل
اجلن���وب م���ن منطق���ة �سقارة،
وعل���ى مرمى الب�صر ترى العني
هرم �أونا�س والذي يتميز بكونه
�أول بن���اء جنائ���زي يحتوي على
ن�صو����ص ديني���ة عرف���ت فيم���ا
بعد ب�إ�سم ن�صو�ص الأهرامات.
وعل���ي الأفق يقف الب�صر على هرمي ده�ش���ور )هرمى امللك �سنفرو( �أحدهما
معروف ب�إ�سم الهرم الأحمر والأخر يعرف ب�إ�سم الهرم املنحنى.
ويعن���ى بناء ه���ذان الهرمني حماولة املعم���ارى امل�صرى الق���دمي للو�صول �إىل
بن���اء الهرمى الت���ام ولعل ذلك جتلى فى بناء امللك والذى بنى �أكرب هرم عرفته
الب�شرية ي�صل �إرتفاعه �إىل  147م ويعترب �أحد عجائب الدنيا ال�سبع.
جبانة �سقارة وهى تقع فى قلب منطقة الرتاث العاملى "ممفي�س وجبانتها"وهى
مدرجة على قائمة الرتاث العاملى عام  1979و كذلك اجليزة وده�شور .

�شرفــاء اجلب ــانة
ت�شته���ر جبانة �سقارة �أي�ض���اً مبقابر ال�شرفاء التي ترج���ع دفناتهم �إىل ع�صور
خمتلفة وخا�صة ع�ص���ر الدولة القدمية ،حيث امل�ساطب ذات النقو�ش الرفيعة
التي حتكي مظاهر احلياة اليومية للمتويف وعائلته.
وم���ن �أ�شه���ر النقو�ش ،تلك التي متث���ل الأمرية �إيدوت بن���ت �أونا�س التي تنفرد
مبنظ���ر �أنثى �سي���د ق�شدة وهي ت�ض���ع مولودها والذي يه���دده مت�ساحاً فاحتاً

فمه.

وم���ن الع�ص���ر احلدي���ث ،هن���اك
مقربة "مايا" ،مر�ضعة امللك توت
عنخ �آمون ،وكذلك مقربة حور �إم
حب قبل توليه العر�ش.
وتعت�ب�ر هذه املقاب���ر مث ً
ال لرفعة
م�ستوى الفن يف جبانة منف.

حفــظ املـوقـع و�صـونـه
تقوم وزارة الثقافة مبجهودات عظيمة فى �سبيل احلفاظ على املوقع و�صونه
للأجيال القادمة ولذلك فهى تقوم �أي�ضاً بزيادة الوعى الأثرى عن طريق تنظيم
ور�ش العمل لتثقيف �شباب املفت�شني امل�صريني .
ي�ش���رف املجل�س الأعلى للأثار على و�ضع خط���ة لإدارة و حماية وتعزيز املوقع
الأثرى ،مبا �أنه �أحد و �أجمل و�أروع االماكن الرتاثية يف العامل.

يجب �أال تكتب على جدران املقابر وال على اللوحات الإر�شادية
املوجودة فى املقربة.
يجب �أن ت�شاهد ولكن تفادى مل�س املناظر وامل�شاهد
امل�صورة لأنها �سريعة التلف
يجب �أال ترمي القاذورات على الأر�ض.
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