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والأميرات والأم�راء
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Les artisans au travail dans la tombe de la reine Nefertari.
(Document © Ch. Leblanc et A. Siliotti, Nefertari e la Valle delle
Regine. Giunti ed. 1997).

Plan de la tombe du prince Khaemouaset,
fils de Ramsès III (QV.44).
(Relevé © Guy Lecuyot).

Salle d’accueil. Ramsès III introduit son fils auprès des
divinités de l’Autre-Monde.
Salle du sarcophage. Ramsès III et Khaemouaset franchissent
ensemble les portes gardées par des génies armés de
couteaux.
L’antichambre de la Demeure d’Osiris. Ramsès III seul, en
compagnie des dieux. Son fils, Khaemouaset, ne figure pas
sur ces parois, car il a maintenant rejoint le royaume des
élus.

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

وادي املل�كات والأميرات والأم�راء

�شيء من التاريخ

لق���د امتد تاريخ احل�ضارة الفرعوني���ة التي عرفت فرتات من االزدهار
العظي���م ،عرب عدة �آالف من ال�سنني .فقد �شهدت الدولة احلديثة على
�سبي���ل املثال ،ازده���ارا ثقافيا كبريا،
كما ي�شهد على ذلك العدد الكبري من
الآث���ار املوجودة يف املواقع واملتاحف.
امت���دت هذه الدول���ة قرابة اخلم�سة
قرون ابتداء من عام  1580ق امليالد.
وكانت مدينتا طيبة )مدينة االق�صر
حالي���ا( ومنف املوج���ودة يف ال�شمال،
تعت�ب�ران عا�صمتا اململك���ة وكانتا من
ب�ي�ن �أ�شه���ر املدن يف الع���امل القدمي.
كان ي�سكنهم���ا الكث�ي�ر م���ن الفنانني
والعلم���اء واملوظف�ي�ن الذي���ن كان���وا
يعملون يف ور�ش امللك �أو ي�شاركون يف
ح�س���ن �س�ي�ر الإدارة وم�صالح الدولة
�أو ال�سلط���ة الدينية .كما كانت هناك
العدي���د من الأرا�ض���ي الزراعية التي
كان يتوج���ب الإ�شراف عليها وال�سهر
عل���ى ازدهاره���ا وتطويرها .لذا فقد
كان الفالحون يلعبون دورا اقت�صاديا
هام���ا يف املجتم���ع مثله���م مثل مربي
املوا�ش���ي وال�صيادين .يف كل عام كان
يت���م تكلي���ف الكتبة بح�س���اب ثروات
اململك���ة م���ن غ�ل�ال و�أغذي���ة وم���واد

م�صنعة وكان يتم توزيع جزء
من هذه الرثوة على ال�سكان
على �ش���كل مرتب���ات عينية
)مواد بدل النقود(.
يف طيب���ة وعلى الرب الغربي
لنه���ر النيل ،كانت تعي����ش جمموعات من احلرفي�ي�ن املكلفني بتح�ضري
مقابر امللوك والأمراء يف واديني يف ال�صحراء .القرية التي كان ي�سكنها
احلرفي���ون خالل الدولة احلديثة ال ت���زال موجودة �إىل اليوم وا�سمها :
دي���ر املدينة ،تخليدا لذكرى دي���ر كني�سة القدي�س اي���زودور؟؟؟ ال�شهيد
وال�س���كان امل�سيحي�ي�ن التي ا�ستق���روا يف القرن ال�ساب���ع ميالدي بجوار
معبد رم�سي�س الثالث ،يف مدينة هابو
)الت���ي كان ي�سكنه���ا بني �أل���ف و�ألفي
ن�سمة(.
كان���ت قري���ة دي���ر املدين���ة ت�سمى يف
الع�ص���ور القدمي���ة بـ تا �س���ت ماعت
�أي )ميدان النظ���ام( فقد كانت فعال
عل���ى قدر كبري م���ن التنظيم مبا �أنها
كانت تت�ضم���ن �إدارة حملية وحمكمة
للنظ���ر يف النزاعات التي كانت ت�شب
ب�ي�ن احلني والآخر بني الأ�سر �إ�ضافة
�إىل �أماك���ن للعبادة وجبانة كان �سكان
القرية يدفنون فيها موتاهم.
لق���د مت بني عه���دي حتتم����س الأول
) 1496ق.م( و رم�سي����س التا�س���ع
) 1126ق.م( ،تكليف موظفي امللك من
�س���كان هذه القرية امل�شهورين حينها
مبهاراته���م بحف���ر وتزيني
الع�ش���رات م���ن املقابر يف
كل من وادي امللوك ووادي
املل���كات .ف���كان نحات���و
احلج���ر وعم���ال اجلب����س
والر�سام���ون والنحات���ون

والنقا�ش���ون يتوجهون يوميا بقيادة رئي�س للعمال �إىل الور�ش التي كانت
تنجز ما طلبه امللك .لقد هيئوا مقابر رائعة يف وادي امللكات ،مازالت
�إىل اليوم تبهر �أعني ال�سياح املعجبني بزخارفها و�ألوانها الزاهية.

جبانة امللكات والأمراء والأمريات
يق���ع وادي املل���كات )الذي كان
ي�سمي���ه امل�صري���ون القدامى تا
�س���ت نفرو “ميدان �أبناء امللوك
و�سيدات الت���اج”( جنوب غرب
قري���ة دي���ر املدين���ة ومدخل���ه
بالق���رب من معب���د منحوت يف
ال�صخ���ر كان يعب���د في���ه بت���اح
)الإل���ه الرئي�سي ملن���ف و �سيد احلرفيني
�أي�ض���ا( و”مري���ت �سج���ر”“ ،التي حتب
ال�سكون” ،الإل���ه الكوبرا وحامية املوتى.
ينته���ي �أق�ص���ى ال���وادي مبغ���ارة �ش�ل�ال
طبيعية ،يوجد �أمامها �آثار �سد عتيق من
احلج���ر كان يحمي القب���ور عند هطول
الأمطار الطوفانية الغزيرة.
يحتوي وادي املل���كات وهو جبانة الدولة
احلديث���ة )الأ�س���رة  18والأ�س���رة 19
والأ�س���رة  (20عل���ى  98قربا ،قام علماء
الآثار بالتنقيب عليها .لقد مت حفر الكثري
م���ن هذه القبور لأم���راء و�أمريات وحفر
بع�ضها مللكات
م���ن الع�ص���ر
الرعم�سي.
ال يزال يوجد
بالقرب من قربي توي ،زوجة �سيتي الأول
) (QV.80يعود الف�ضل يف �إعادة �إحياء تاريخ
وادي امللكات �أوال لبعثة �إيطالية تابعة ملتحف

مدين���ة تورينو ث���م لبعثة �أثرية م�صرية فرن�سي���ة )املجل�س الأعلى للآثار
واملركز القومي للبحث العلمي( .مت عام  1904العثور على «دار اخللود»
لنفرت���اري زوجة رم�سي�س الثاين اجلميلة ،التي تعترب ر�سوماتها من بني
�أجم���ل ر�سوم���ات الف���ن الر�سمي
للدولة احلديثة.
وق���د مت يف الف�ت�رة نف�سها العثور
عل���ى مقربت�ي�ن رائعت�ي�ن ،هيئت���ا
البن���ي رم�سي����س الثال���ث .يتعل���ق
الأم���ر بالأمريي���ن خع�-إم–وا�ست
)  (QV. 44و �آ مو ن  -حر  -خب�ش���ف
) (QV.55ال���ذي يظه���ر �شكلهم���ا
الطف���ويل امل�ؤث���ر ب���ارزا م���ن خالل
�صورهم���ا املر�سوم���ة عل���ى جدران
املم���ر واحلجرات .لق���د مت يف هذه
املقربة دفن كل من امللكة �ست رع
)زوجة رم�سي�س الأول  (QV.38وعدد من
بن���ات رم�سي�س الث���اين )نبت تاو QV.60
ومريت�-آم���ون  QV.68وبنت-عن���ت
 QV.71وحنوت���اوي  QV.73وحن���وت
م���ي رع  ،(QV.75واثنتني من زوجات
رم�سي����س الثال���ث )�إيزي�س  QV.51وتتي
� (QV.52إ�ضاف���ة �إىل زوج���ة رم�سي����س
الرابع ).(QV.74
ونظرا حلالته���ا ال�سيئة ف�إن هذه
املقابر غري م�سموح بزيارتها� ،أما
باق���ي املقابر فهي على �شكل �آبار
ت����ؤدي �إىل �أقبي���ة حت���ت الأر�ض
ي�صعب الو�صول �إليها.

مقربة خع�-إم-وا�ست ()QV.44
نحتت هذه املقربة يف �أعماق
واد جانب���ي يقع جنوبا وهي
تتك���ون من ث�ل�اث حجرات
متتالي���ات .ت�شتمل احلجرة
الأوىل عل���ى ملحقت�ي�ن
جانبيت�ي�ن �صغريتني .زينت
حج���رة اال�ستقب���ال  1التي
تب���د�أ منه���ا زي���ارة املق�ب�رة
مبناظر رائعة تربز رم�سي�س
الثال���ث وهو يق���دم ابنه �إىل
�آله���ة الع���امل الآخر .يظهر خع�-إم-وا�ست حلي���ق الر�أ�س �إال من خ�صلة
عري�ض���ة ي�شدها �شريط مطرز ويرتدي ثوبا ي�شده عند منطقة اخل�صر
ح���زام ب�ضفائر� .أما وال���ده الذي ي�سبقه يف امل�شهد فريتدي ثيابا فخمة
تعطين���ا فكرة عن نوعية الثياب امللكية يف ذلك الع�صر .يوجد بعد هذه
احلج���رة مم��� ٌّر طوي ٌل  2وهو املكا ُن ال���ذي ُمت فيه و�ض ُع مومياء الأمري
وتابوته �أثناء مرا�سم الدفن .ميكن �أن ن�شاهد على جدران املم ّر ،رم�سي�س
الثال���ث وابنه وهما يوا�صالن رحلتهم���ا ال�شاقة نحو معبد �آمون� .إال �أنه
يتوج���ب عليهم���ا لبلوغ���ه� ،أن يجت���ازا
�سل�سل���ة م���ن الأب���واب الت���ي يحر�سها
نف���ر من اجلن يحملون اخلناجر .لهذه
الأب���واب ال�سري���ة وحرا�سه���ا �أ�سم���اء
ويج���ب على املل���ك وابن���ه �أن يعرفاها
لبل���وغ هدفهم���ا .وبعد �أن يت���م اجتياز
ه���ذه امل�صاعب كلها ن�ص���ل �أخريا �إىل
احلجرة الأخرية  3وهي �آخر مراحل
ُ
املل���ك برفق���ة
�ص��� ِّو َر
الرحل���ة .هن���اك ُ
الآله���ة لأن الأم�ي�ر الراح���ل يكون قد
غادر عاملنا هذا والتحق بال�سعداء املختارين للجنة الأوزورية.

مقربة �آمون -حر-خب�شف ()QV.55
ت�صمي���م مق�ب�رة �آمون-حر-خب�شف
)الأخ الأ�صغ���ر ل���ـ خع�-إم-وا�س���ت(
مماثل���ة متام���ا ل�سابقتها .كم���ا �أن ما
حتتوي���ه من مناظ���ر املتقنة �شبيه �إىل
حد كبري بتلك املوجودة يف مقربة خع
 �إم  -وا�س���ت� ،إال �أن اجلرفي�ي�ن ملينهوا العمل ه���ذا .فالتابوت امل�صنوع
من اجلراني���ت وغري املتق���ن ال�صنع،
ال���ذي ميكنن���ا م�شاهدته يف احلجرة الأخرية للي����س يف مكانه الأ�صلي.
يف احلقيق���ة ف�إن ابن رم�سي�س الثال���ث مل يدفن �أبدا يف وادي امللكات
ويك���ون على الأحرى ق���د دفن يف وادي امللوك� .أما اجلنني املعرو�ض يف
«الفرتينة» فقد عرث عليه خالل
حفائر متت ب���وادي امللكات يف
بداي���ة القرن الع�شرين .ووجود
ه���ذا اجلن�ي�ن ال���ذي لي����س له
�أي عالق���ة م���ع مقربة الأمري،
مرتبط بع���ادة الزالت متار�سها
ن�ساء ه���ذه املنطقة العقيمات،
الالتي كن ميار�سن طقو�سا غريبة بالقرب من التابوت �أمال يف الإجناب.
كثريا ما تكون هذه الطقو�س مفيدة!

الأبحاث وعمال الرتميم
بالإ�ضاف���ة �إىل احلفائ���ر الت���ي قامت بها ف���رق عمل م�صري���ة فرن�سية
عل���ى م���دى �سن�ي�ن عدي���دة ،هن���اك العم���ل ال���ذي يت���م يف �إط���ار
الرعاي���ة الأدبي���ة اخلا�ص���ة )م�ؤ�س�س���ة جريم�ي�ن ف���ورد دي ماري���ا
 (Germaine Ford –De Mariaو هو ما يقوم به اليوم كل من املجل�س
الأعل���ى للآث���ار امل�صرية و معه���د جي-بي جيتي حلماي���ة هذه املقابر
وحت�سني ظروف زيارة هذا املوقع الأثري الرائع .ميكنك �أنت �أي�ضا �أن
ت�ساعد على احلفاظ عليه �إذا ما احرتمت بع�ض التو�صيات.
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.

مثل���ه مثل جمي���ع املعامل الأثري���ة يف مدينة الأق�صر ف����إن وادي امللكات
م�صنف من قبل املنظمة العاملية للرتبية والعلوم ،اليون�سكو ،تراثاً ثقافياً
�إن�ساني���اً .فك���ر �إذاً يف تالميذ امل�ستقبل اللذي���ن �سيكونون �سعداء مثلك
بزيازة وم�شاهدة �آثار ما�ضيهم املجيد.

