
ي حفائر بعثة اليدن 
ي عن مشاركة العمال ف 

وع بحث   تورين" - مشر
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ي  
ي بدأنا ال  ١٥ف 

ي الذي يهدف لدراسة وتوثيق مشاركة العمالة األثرية بمناسبة    عملأكتوبر الماض 
وعنا البحث  ي الخاص بمشر

  االحتفال الميدان 

ي مايو  
قمنا بالعمل عىل حملة   ٢٠٢٠بمرور خمسير  سنة عىل بداية عمل البعثة. ويعتير عملنا عىل هذا البحث بمثابة حلم صغير يتحقق. ف 

قت بسطاوروس بالبحث الخاص بهذه الحملة  ،  " عىل فيسبوك المكان والناس" عىل صفحة "أيادي كشفت عن حضارةبعنوان " قامت أشر

ي سقارة لدينا فرصة عظي
ي الحفائر األثرية من خالل منهجية أكي  إشماال. وهنا ف 

مة بهدف إلقاء الضوء عىل تاري    خ مشاركة العمال المرصيير  ف 

ي حملة "أيادي كشفت عن حضارة" عن طريق ربط البحث بتاري    خ عمل بعثة اليدن
تورين الحافل باإلنجازات  -لتعميق عملنا الذي بدأناه ف 

 . ١٩٧٥من سنة 

ي الكتب والمصادر والمجموعات األرشيفية ولقاءات 
وع عىل دراسة وتوثيق كل المصادر المتاحة باإلضافة إىل البحث ف  وتعتمد منهجية المشر

ي الحفائر األثرية. 
  التوثيق الشفهي أيضا. كما نقوم أيضا بالرجوع إىل األبحاث المنشورة سابقا عن تاري    خ مشاركة العمالة المرصية ف 

ي الموسم الحاىلي حسام عزام والعمال رأفت  
وبذلك فقد بدأنا رحلة بحثية رائعة من خالل عدة مقابالت بحثية بدأناها مع ريس العمال ف 

وسف حمادي ومحمد رجب وآخرين. وبدأنا أول مقابلة مع الريس حسام عزام والذي قام مشكورا بتعريفنا عىل كل تفاصيل  عبدالكريم وي

ي موقع الحفائر. 
 العمل اليومي للعمال ف 

وأكي  وضوحا عن   بناء رؤية شاملة  أجل  ي قرية سقارة من 
ف  زيارات بحثية  ليشمل  البحث  امتد  البحثية  المقابالت  السياق  وباإلضافة إىل 

ي القرية سعدنا جدا بمصادفة الريس إبراهيم عبد المنصف والريس 
ا عىل األقدام ف  ي خالل جوالتنا سير

  االجتماعي لحياة العمال اليومية. وف 

ي أول ثالثة أيام من العمل كان هناك اسم دائم
ي خالل مقابالتنا ف 

ي سنوات سابقة. وف 
ي وعمال آخرين ممن عملوا مع البعثة ف   محروس بحير

لمعرفة    االسمالتكرار وهو اسم "عنير شادوف" وقمنا باستكمال البحث استمر تكرر االسم نفسه عدة مرات فقررنا أن نبحث عن صاحب هذا  

ي در 
ي جمعناها من خالل البحث فقررنا أن بدأ ف 

ي خالل ثالثة أيام عمل كنا بالفعل قد تشبعنا بالكم الهائل من المعلومات الثر
اسة  حكايته. وف 

. وتحلي ي
وعنا البحث  ي أول مخرج لمشر

 ل هذه المعلومات مما ساعدنا عىل تحقيق الشكل المبدن 

 

أكتوبر من أكي  األيام أهمية خالل زياراتنا البحثية وذلك عندما قمنا بزيارة قرية عزبة الصعايدة لمقابلة الريس عنير شادوف   ١٨وكان يوم  

ي الكلمات لتعير عن سعادتنا لمقابلة ا 
ا. ال تكف  ا بعد أيام عديدة من رؤيتنا له من خالل صوره القديمة  أخير لريس عنير شادوف وجها لوجه أخير

ي قمة التأثر ونحن نستمع له وهو يحكي ذكرياته بأعير  
ي سقارة من خالل عمله مع العديد من البعثات األثرية. وكنا جميعا ف 

كعامل شاب ف 

. المعة مليئة بالحنير  لهذه الذكريات مع زمالئه من العم  ال واألثريير 

ي قمنا  لم
وعنا.  بها؛تكن تلك الزيارة هي الزيارة الوحيدة الثر عملنا لم يكن ليكتمل لوال   فقد قمنا بزيارات أخرى لنكمل جمع بيانات مشر

 مساعدة العمال ورؤساء العمال الذين شاركوا معنا بفخر إنجازات عملهم وتعليمهم ولحظات مختلفة من حياتهم. 

ي منازلهم وأظهروا لنا أجزاء من أرواحهم مشاركير  نحن نشعر 
بتقدير هائل لكل هؤالء العمال الذين أعطونا بعًضا من وقتهم، ورحبوا بنا ف 

السعيدة منها او الحزينة.  –معنا ذكرياتهم   

 

 

ي البعثة  
 فيلم عن تاري    خ مشاركة العمال ف 

فاس نييي     كتب:  سير  

قتأحد النتائج الرئيسية للبحث الذي أجرته ف ي أماكن مختلفة ابتداء من مارس   العمال،فيلم قصير عن  هو  اطمة وأشر
سيتم عرضه ف 

ي سقارة وفيه  . ٢٠٢٣
نهدف إىل تصوير عمل وحياة عمال الحفائر بصدق من خالل إجراء المقابالت وأخذ لقطات حية ألعمال الحفائر ف 

ا هي وتقديم وثائق تاريخية عن تراثهم. يلعب التاري    خ الشف ي تقاليد  دورا كبير
 بعض رؤساءولحسن الحظ تمكننا من التحدث مع  العمال ف 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Hjv478cqRBCq8tjNcrtgMtc1gkabwGjfFDKkC1vMQkRcvv6QErrif29yv8jJeZhJl&id=2315808581791112
https://www.facebook.com/The-Place-and-the-People-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-2315808581791112/


ي األفالم يروون قصصهم، بينما سنوضح أيًضا تطور العمال 
ي عرصنا هذا.  ورؤساءالعمال وتسجيل ذكرياتهم. سيظهر بعضهم ف 

العمال ف   

 

،عىل الصعيد  ي اكتشفت كم هو رائع االستماع إىل اللغة العرب الشخصي
  عدة،ية. لقد زرت مرص مرات أود أن أقول إنث 

ً
ي كنت دائما

  لكنث 

ي مقابالت مع العمال ورؤساء العمال مع فاطمة 
قت،أبتعد عن تعلم اللغة. ربما يتغير هذا. لقد أجريت خالل األسبوع الماض   واآلن وأشر

 أقدر اللهجة ولحنها 
ً
جمير   الحظ،. لحسن جدا كير  عىل التصو  لكلذ  ،فهم يعملون أيضا كمير ي الير

ير أثناء قيامهم بكل المقابالت. لم  يمكنث 

ي أكن ألستطيع صنع هذا الفيلم بدونهما. كما أنهم يتأكدون من أن منظور الفيلم ي
صحيحا للثقافة المرصية.  بفر  

ء نراه نحن ي
 - وأفراد بعثة اليدن - هي فريق التاري    خ الشف -  هذا شر

ً
ي  سنقريبا و للغاية. لقد أوشكنا عىل االنتهاء من التصوير  تورين مهما

بدأ ف 

  ونأملالمونتاج. 
ً
ي وقت ومكان ما العام المقبل أن تتمكنوا جميعا

قتأود أن أشكر فاطمة ف ،اآلنأما  . من مشاهدة الفيلم ف  عىل  وأشر

العمال الذين سمحوا لهم بأن يكونوا جزًءا من حياتهم وعملهم.  كلو  الرائع،تعاونهما   

 

 

 

Captions to the photos  

1) Antar’s memories 

the caption: 

ي سقارة
 الريس عنير شادوف يعرض لنا صور أفراد عائلته الذين جاءوا من قفط وعملوا بالبعثات األثرية ف 

2) Ibrahim with us 

the caption: 

ي الريس إبرا
نا عن قدوته ، الريس طالل الكريثر هيم عبد المنصف يخير  

3) Workmen and us 

the caption: 

ي الموقع
تورين بسقارة- ت عبد الكريم ، وهما من أهم عمال بعثة ليدنأفمع عصام سيد أحمد ور  األثري من المقابالت ف   
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فاس نييي     تصوير: سير

 

 


