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تــراثـــــنــــا اكـــتــ�شـــــــاف  اإلــــى 

ديـــر املــدينـــة
مديـنــة العـمــال



يف اجل���زء ال�صفلي من هذا ال���وادي ال�صحراوي، ال���ذي تهيمن عليه جب�ل 

طيب���ة، وق���د ع��ش في���ه، بعي���دًا عن ال�ص���ك�ن، احلرفي���ون والعم����ل الذين 

. ومن اأج���ل الو�صول  1 حف���روا وزين���وا املق�ب���ر امللكية حم�ط���ن ب�أ�صرهم 

اإىل وادي املل���وك ك�ن احلرفي���ون 

يتبع���ون ال���درب ال���ذي مي���ر فوق 

2 وي�صع���د اإىل  الدي���ر البح���ري 

وت�ص���رف عليه  العن���ق«،  »حمط���ة 

نقط���ة حرا�صة ثم يعود الأ�صفل اإىل 

اجل�نب االآخر وذلك للو�صول ملوقع 

عملهم. ويف طري���ق العودة، ك�نوا 

ف���ى منت�ص���ف الطريق،  يتوقفون 

عن���د املحطة، وه���م متعبون حيث 

ك�نت يوجد م���ك�ن لل�صرتاحة به 

، م�صقفة ب�لنخيل  3 اأكواخ حجرية 

وذلك للمبيت في���ه ليًل. وك�ن قد 

مت اإح�ص�ء ثم�نية و�صبعون كوخً�، متل�صقن الواحد بج�نب االآخر. وبداخل 

بع����ش منه�، ميكنن� اأن جند، حت���ى االآن �صرير، وم�صطبة ومقعد منحوتن 

م���ن احلج���ر اجل���ري ب��صم ولق���ب �ص�غ���ر املك�ن. ولك���ن ك�ن عل���ى هوؤالء 

، وه���و مك�ن اأكرث قربً�  4 احلرفي���ون اأي�صً� جتهي���ز مق�بر يف وادي امللك�ت 

م���ن قريتهم. ويف منت�صف الطريق، ك�نوا مي���رون بج�نب كهف االإله بت�ح، 

واالإلهة احلية،  راعي احلرفي���ن، 

لل�صكون«،  مرت-�صج���ر، »املحب���ة 

ح�ر�ص���ة اجلب�ن���ة، والت���ى  ك�ن���ت 

تبجل ف���ى هذا املك�ن على االأرجح 

ب�صبب �صكل ال�صخرة املطلة  على 

نبذة تاريخية

3

4

1

2



. وهى  5 ه���ذا امل���ك�ن ال�صخرى املقد�ش ال���ذى ي�أخذ �صكل ثعب����ن متحجر 

تع���د نزه���ة لطيف���ة لزي����رة وادي 

امللك�ت. وك�نت املنطقة التى ت�صم 

اجلبن�تن وقري���ة، حمددة بنق�ط 

حرا�ص���ة حي���ث ك�ن���ت املجموع�ت 

ال�صري���ة تعمل بعيدًا ع���ن االأنظ�ر. 

وك�ن موظفو »موؤ�ص�صة املقربة«، اأو 

هكذا اأ�صم�ه� امل�صريون القدم�ء، 

فري���ق  فريق���ن:  اإىل  ينق�صم���ون 

اليم���ن وفري���ق الي�ص����ر، ويعملون 

حتت اإ�ص���راف الوزير امل�صئول عن 

م�صر العلي���� املمثل للملك. وك�نت 

بينه����  ت�ص���م  املجموع����ت  ه���ذه 

، والنح�ت���ن والر�ص�من، يراأ�صهم اإثنن من روؤ�ص�ء املجموع�ت  6 العت�لن 

وي�ص�عد كًل منهم� ابنه االأكرب، وك�تب املقربة، وذلك بتفوي�ش من الوزير، 

ال���ذي ك�ن يت�بع العمل اليوم���ى للعم�ل ويتوىل اإدارة العم���ل. اأم� عن خربة 

ه���وؤالء الرج�ل، فك�نت تنقل م���ن االأب اإىل االبن حيث ميكنن� اأن نرى ذلك 

ع���رب عدة اأجي�ل يف بع�ش الع�ئلت. وك�ن يتم تق�صيم ال�صنة اإىل 36 اأ�صبوع 

يتك���ون كل منه���� م���ن 10اأي�م وك�نت ف���رتة العمل متت���د اإىل ثم�نية �ص�ع�ت 

متوا�صلة فى اليوم ملدة ثم�نية اأي�م، ثم ي�أخذ العم�ل يومن للراحة. 

دي���ر املدينة هو اال�ص���م احلديث للقرية وي�صر اإىل وج���ود »دير فى املدينة« 

اإال اأن اال�ص���م الق���دمي ك�ن »املق���ربة« اأو »م���ك�ن احلقيق���ة )اأو النظ����م(« 

. 7  وك�ن اأع�ص����ء ه���ذه املجتمع يحملون لقب »اخل���دام يف مك�ن احلقيقة« 

ومل تكت�ص���ف القري���ة، التى ظل���ت مدفونة حتت الرم�ل اإال م���ع مطلع القرن 

القرية وتنظيمها
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الع�صرين. ويرجع الف�صل فى اإكت�ص�فه� املمنهج 

8 الذي  اإىل االأث���رى الفرن�ص���ي برن�ر بروي����ر 

كر����ش 30 ع�مً� من حي�ته، بدًء من ع�م 1922، 

للعم���ل فيه ووجد عدد كبر من الوث�ئق املكتوبة 

الت���ى ت�صم���ح بتكوي���ن فك���رة جيدة ع���ن ت�ريخ 

وتنظيم هذا املجتمع. 

كم���� اأن اإكت�ص�ف بع�ش قوال���ب الطوب املختوم 

امل�أخ���وذ من اجل���دار املحيط، ي�ص���ر اإىل اأن���ه مت ت�أ�صي�ش القري���ة فى عهد 

، اإال  9 حتتم����ش االأول )1504 -1492( 

اأن���ه يبدو اأن امل�صروع ق���د و�صع ت�صميمه 

قب���ل ذلك بقليل فى عهد �صلفه ،اأمنحتب 

االأول، ال���ذى ك�ن �صك�ن القرية يعبدونه. 

والأنه ك�ن موؤله، فك�نت ت�صتدعى معجزاته 

حلل بع�ش املن�زع�ت بن االأفراد. 

والقري���ة كم� هى اليوم يبلغ طوله���� 132م ويبلغ عري�صه� 50م وحتتوى على 

68 من���زاًل موزعن عل���ي مين وي�ص�ر طريق رئي�صي يق�ص���م هذا التجمع اإىل 

. وتخدم بع�ش ال�صوارع العر�صية خمتلف االأحي�ء كم� يقع الب�ب  10 ق�صمن 

الرئي�صي للجدار املحيط يف ال�صم�ل. وك�ن احلرا�ش يراقبون املدخل وذه�ب 

واإي����ب ال�صك�ن من خلل »نقطة تفتي�ش«. وفى هذا املك�ن اأي�صً� ك�ن يجتمع 

اأع�ص����ء املحكم���ة »الكنب���ت«، وك�ن يتم اأي�ص���ً� جتميع املنتج����ت التى ك�نت 

تدف���ع ك�أجور عينية، ك�لقم���ح وال�صعر، و،اأخرا، حي���ث ك�ن يق�بل ال�صك�ن 

اأ�صدق�ئهم من خ�رج القرية. 

وتخطي���ط املن����زل، املبنية من احلج�رة والطوب الل���ن، وتبلغ م�ص�حته� يف 

املتو�صط م���ن 60 م2،ك�نت تتكون كًل منه� من ثلث غرف ومطبخ، مرتبة 

يف �صف واحد ك�الآت���ى: مدخل خم�ص�ش للآلهة امل�ألوفة وعب�دة االأ�صلف؛ 

ث���م ق�ع���ة ا�صتقب����ل يدعم �صقفه���� اأ�صطون؛ ث���م  الغرف؛ واملطب���خ املفتوح 
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. وك�نت  11 حيث يوج���د فرن اخلبي���ز 

االأر�صي�ت ترابي���ة واالأ�صقف م�صنوعة 

من جذوع وفروع النخيل مربوطة فيم� 

بينه���� ب�مل���لط. وك�ن لكل من���زل قبو 

�صغر و�صرفة. 

الرج����ل  م���ن  فريق���ن  هن����ك  وك�ن 

الك�دح���ن، ومنه���م ح�ملى  الع�مل���ن 

، 12  املي����ه، واملزارع���ن وال�صي�دي���ن 

يديره���م »كتب���ة م���ن خ����رج القري���ة« 

وك�نت مهمتهم ان ميدوا القرية ب�ملي�ه 

اخلب���ز  )مث���ل  الط�زج���ة  واملنتج����ت 

واخل�ص���روات والفواك���ه، واالأ�صم����ك، 

واجلعة(، واخل�صب، ومعدات متنوعة. 

 13 كم���� ك�ن يوج���د غ��صل���ي امللب�ش  

الذين ك�نوا يهتمون بتنظيف امللب�ش؛ 

يقوم���ون  ك�ن���وا  الذي���ن  واحلدادي���ن 

بت�صني���ع و�صي�ن���ة االأدوات، وك�ن هن����ك اأي�ص� �ص�نعى االآوان���ى الفخ�رية، 

االأ�ص�ك�فة، واالأطب�ء ...

وك�ن هذا املجتمع يبجل االآلهة املحلية 

 14 تبجي���ًل خ��ص���ً� مث���ل م���رت �صجر 

وبت����ح، وحتحور واأمنحت���ب االأول واأمه 

اأحم����ش نفرت����ري، املوؤله���ن على حد 

15 بطبيعة احل�ل،  �صواء، وكذا اآم���ون 

وه���و االأمر ال���ذي جعل هن����ك الكثر 

م���ن اأي�م االأعي����د ب�الإ�ص�فة اإىل اأعي�د 

غره���� من اآلهة طيب���ة العظيمة. وك�ن 

هن����ك بع����ش م���ن املب�ن���ى املقد�ص���ة 

واأي�صً� قد����ش االأقدا�ش املكر�ش ب�الإلهة 

حتح���ور والذي���ن ك�ن���وا يحتل���ون مك�ن 

املعبد احل�يل ال���ذي يحيطه جدار من 

الط���وب اللن، وهو ال���ذى بن�ه البط�ملة 

16 املي���لد  قب���ل  الث�ل���ث  الق���رن  يف 

. وخ���لل ه���ذه االحتف����الت الر�صمية، 

ك�ن ميك���ن للح�ك���م اأن يق���وم بتوزي���ع 
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املع�ب���د  الق�دم���ة م���ن  املك�ف����آت وامللب����ش 

املج�ورة. وكم���� �صهدت القرية اأي����م �صعيدة 

�صه���دت اأي�صً� �ص�ع����ت حزين���ة. كم� حدث، 

فى وقت م����، اأن اال�صطراب����ت االإقت�ص�دية 

اأدت اإىل حرم�ن العم�ل من اأجورهم العينية 

والت���ي اأدت بدوره� اإىل جي����ع االأ�صر. وحدث 

ه���ذا يف نه�ية عهد رم�صي����ش الث�لث )القرن 

. ولك���ي ُت�صم���ع اأ�صواتهم، توق���ف احلرفيون عن  17 الث����ين ع�ص���ر. ق.م.( 

العم���ل، وتركوا القرية وذهبوا للتظ�هر اأم�م اأبواب املع�بد لطلب مت�أخرات 

رواتبه���م. وتعترب هذه االأ�صراب�ت هى االأوىل من نوعه� املوثقة فى الت�ريخ. 

ولك���ن مع اإ�صتفح����ل الو�صع، بداأت ال�صرق�ت فى غ���رب طيبة ثم، ويف وقت 

الح���ق، وب�صبب االإنفلت االأمنى ال���ذى ت�صبب فيه البدو، اأجرب هذا املجتمع 

عل���ى اللجوء للإختب�ء وراء بق�ي���� معبد مدينة ه�بو. وهجرت القرية. وك�ن 

ه���ذا �ص�هدًا على �صق���وط الدولة احلديث���ة و»موؤ�ص�صة املق���ربة«، وذلك الأن 

ملوك االأ�صرات الت�لية هجروا وادى امللوك ووادى امللك�ت.

اإىل ال�صم����ل م���ن ج���دار املعبد 

يوج���د بئ���ر كب���ر يبل���غ عمق���ه 

وك�ن   ، 18 35م  وعر�ص���ه  52م 

ق���د ب���داأ احلف���ر فيه ف���ى عهد 

رم�صي�ش الث�ل���ث )القرن الث�ين 

ع�ص���ر قب���ل املي���لد( وتوا�ص���ل 

ف���ى عهد رم�صي����ش ال�ص�د�ش، وذلك قب���ل اأن يتم تركه لع���دم وجود م�ء به. 

واأن���ه من املوؤكد اأنه مت م���لء البئر ب�الأنق��ش والنف�ي����ت املختلفة وذلك فى 

الع�ص���ر البطلم���ى. اإال اأن ذل���ك اأدى، من ن�حي���ة اأخرى، عل���ى العثور على 

لوح����ت ومت�ثيل واأجزاء من احلجر اجلري املزين وكذا االآالف من الك�صر 

املنقو�ص���ة التى اأثرت على الوث�ئ���ق التى مت اإكت�ص�فه� خلل ثلثن ع�مً� من 

احلف�ئ���ر. وبف�صل كل هذه الن�صو�ش، اأ�صبح م���ن املمكن اإع�دة بن�ء ت�ريخ 

احلي�ة اليومية لهوؤالء ال�صك�ن من زمن اآخر وكذا معرفة من مك�ئد القرية، 

وال�صك�وى التى ك�نت تقدم للمحكمة، والذرائع التي قدمه� العم�ل الغ�ئبون 

ع���ن موقع العمل، وال�صلوك ال�صيء لبع����ش ال�صخ�صي�ت، وال�صرقة، وم� اإىل 

ذل���ك ... وب�ت اأي�صً� من املمكن جمع املعلوم����ت القيمة عن احلي�ة االأدبية 

يف ع�صر الدولة احلديثة.

البئر الكبري
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ولل�صتف����دة من اأوق����ت فراغهم، حفر احلرفي���ون مق�برهم اخل��صة على 

منح���درات الوادي. ولقد مت اإكت�ص�ف بع�صه���� �صليمة، مثل مقربة �صن جنم 

ووجدن���� به���� اأث�ث جن�ئ���زي مده�ش ب�لن�صب���ة لذلك الع�ص���ر حيث وجدت 

19 واأ�صي�ء الن���زال ن�صتخدمه���� اليوم يف  مق�ع���د 

من�زلن����. اإال اأن���ه للأ�صف، ال يبق���ى اإال القليل من 

زخرف���ة املق��صر التى تخ����ش الع�ئلة التى ك�نت 

ت�أتى لتكرمي اأمواته�. وك�ن يعلوا هذه املق�بر هرم 

20 ولوحة  م���ن الطوب يتوج���ه هرمي من احلج���ر 

حمفورة فى مواجهة ال�صرق مكر�صن الإله ال�صم�ش. 

وعلى اجل�نب الغربى، ب���دًء من ع�صر الرع�م�صة 

)الق���رن الث�لث ع�ص���ر اإىل الق���رن الث�نى ع�صر(، 

زودت املق�ب���ر بدرج/�صل���م ح����د 

ي�صمح ب�لنزول اإىل قبو مزخرف. 

وتع���د مق�بر ب��صد، �صن جنم، اإن 

جر-خ����وى و اإيري-نفر من بن 

. يجب اإذن ان ندرك  21 اأجمله���� 

اأنن� نهب���ط اإىل ع�مل ممنوع على 

االأحي����ء حيث مل يدخل اأحدًا بعد 

 . 22 اجلن����زة: اإنه ع�مل اأوزيري����ش، اإله املوتى 

و ت�صتله���م النقو�ش ذات االأل���وان الزاهية التى 

تغط���ي اجل���دران وال�صقف، من كت����ب املوتى، 

وهو الدليل الذى ي�صهل رحلة املتوفى يف الع�مل 

االآخ���ر و ي�صمح له ب�لبعث م���ع �صروق ال�صم�ش. 

وتعت���رب جميع املن�ظر رمزي���ة بحتة وتعرب عن 

23 عن الكون املجهول  طريق ال�صور االأر�صية 

فى الع�مل االآخر.

املقابر



ال يجب اأن تت�سلق احلوائط.

ال يجب الكتابة على احلوائط، او على اللوحات االإر�سادية املوجودة 

فى املوقع.

ميكنك ان ت�ساهد ولكن جتنب مل�س النقو�س والر�سومات 

فهى ح�سا�سة للغاية.

ال يجب اإلقاء املخلفات على االأر�س.

)2012( كت�بة : د. جمدي حممد فكري

ج�معة املنوفية - مدينة ال�ص�دات

ترجمة اإىل العربية : د. نرمن �صكري - ج�معة حلوان

حقوق الت�صوير : كري�صتي�ن لوبلن، فران�صوا جوردون، ي�ن رانتييه، جون كلود كولف�ن، 

ميك�ئيل ك�لو�ش، فتحي اإبراهيم، مونيك نيل�صون، واأر�صيف املعهد الفرن�صي للآث�ر ال�صرقية

مت ن�صر هذا الكتيب املوجه لتلميذ املدار�ش بف�صل دعم :

جمعية احلف�ظ على الرام�صيوم والبنك االأهلي �صو�صيتيه جرنال )NSGB - الق�هرة(

لومين� للن�صر - عب��ش خليل - جمهورية م�صر العربية

توزيع جم�ين

منذ ع�م 1979، مت ت�صجيل قرية دير املدينة مثله� مثل ب�قي املواقع االأثرية 

بطيبة �صمن ق�ئمة الرتاث الثق�فى الع�ملى، واأ�صبحت تتمتع مبع�ملة خ��صة 

فيم���� يخ����ش املح�فظ���ة عليه�، فق���د عمل هن����ك متحف تورين م���ع بداية 

الق���رن الع�صرين ث���م خ�صع املوقع للحف�ئر من قبل املعه���د الفرن�صي للآث�ر 

ال�صرقية)ب. بري�ر( وال يزال املعهد الفرن�صي للآث�ر ال�صرقية يقوم ب�أعم�ل 

البحث والرتميم ب�الإ�صرتاك مع املجل�ش االأعلى للآث�ر.

 وميكن���ك اأن���ت اأي�صً� اأن ت�ص�عدن� ف���ى حم�ية هذا االأث���ر الت�ريخى العظيم 

ب�تب�ع بع�ش التعليم�ت:

تراثنا وحفاظنا عليه


