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مدينة طيبة الجنائزية .. بوابة الخلود
مقدمـــــة..

نحن ال نقدم نظريات في المطلق بقدر ما نرصد وجودها في الواقع ..

وبقدر عمق النظرية يكون امتداد ظلها على األرض ..

منهجية ارتضيناها ونمارسها .. نؤمن بهـــا ونطبقها ..

ــان  ــن اإلنس ــل بي ــة التقاب ــد عبقري ــات تجس ــاد إبداعي ــدم صــوراً لمي ــة تق ــة واألثري ــة التراثي ــع التاريخي ــا أن المواق ــى قناعاتن وتبق
ــة  ــراءة متجــددة إلبداعــات حضاري ــة ق ــون إمكاني ــان ، لتك ــى طــول الزم ــكان عل ــا الم ــة يختزنه ــات كامن ــل طاق وعصــره ، وتمث
كانــت ومســتمرة ، ومــن هــذه الرؤيــة تنطلــق فلســفة تنميــة تلــك المواقــع وحمايتهــا مــن خــال إعــادة تقويــم العمليــة اإلبداعيــة نفســها 
وإعــادة اكتشــافها فــي صورتهــا المطلقــة المتمثلــة أحيانــاً فــي التناقــض الظاهــر أو التفاعــل الباطــن . تتعــدى تلــك التنميــة التجميــل 
الظاهــر إلــى اســتحضار القيمــة الحضاريــة بصــورة تجعــل الموقــع ذاتــه متفاعــاً مــع الزمــن الحاضــر، مــع رســم صــورة جديــدة 
قديمــة تتيــح لنــا أن نــرى ونســمع لحضــارة كانــت ، وتكتســب عمليــة التنميــة بعــداً مغايــر عندمــا تعانــي المواقــع مــن تدهــور وتكــون 
مهــددة بالضيــاع واالندثــار، فتظهــر أولويــة الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا ، وهــي ليســت مشــكلة حديثــه فــي عمرهــا الزمنــي وال محليــة 

فــي حدودهــا المكانيــة ، وتعــددت المناهــج والتجــارب فــي الحفــاظ علــى المواقــع األثريــة ..

وعلــى المســتوى المحلــى تواتــرت المحــاوالت مــن التجربــة الرائــدة فــي نقــل المعابــد المهــددة بالغــرق نتيجــة بنــاء الســد العالــي ، 
مــروراً باالكتفــاء بالصيانــة الدوريــة أو الترميــم إلــى فــرض قواعــد علــى الزائريــن داخــل حــرم تلــك المواقــع  ، وصــوالً إلــى غلــق 

المواقــع المهــددة أمــام الزيــارة بصفــة مؤقتــة أو دائمــة .

أمــا علــى المســتوى الدولــي ظهــرت الكثيــر مــن المنهجيــات والتقنيــات التــي اســتهدفت االســتمرارية الماديــة للمواقــع االثريــة فــي 
ــة فــي الحفــاظ علــى تلــك المواقــع وحمايتهــا ومعهــا تتحقــق  ــاع ، وتبنــي منظومــات علميــة حديث ــار والضي مواجهــة خطــر االندث

االســتمرارية الماديــة والثقافيــة .

مدينة طيبة الجنائزية ـ المقابر الملكية المصرية ..

ــة  ــم مدين ــل ، وعندهــا شــكل المصــري القدي ــي الني ــي أعال ــا ف ــة هن ــة المصري ــع األثري ــي مقدمــة المواق ــة« ف ــة طيبــ ــي »مدين تأت
جنائزيــة علــى جبــال الغــرب فــي الفتــرة مــا بيــن القرنيــن الســادس عشــر والحــادي عشــر قبــل الميــاد ، تضــم مقابــر ملــوك ونبــاء 
الدولــة الحديثــة الممتــدة خــال عصــور األســرات الثامنــة عشــر وحتــى األســرة الواحــدة والعشــرين ، باإلضافــة لمقابــر زوجــات 
الملــوك والنبــاء وأبنائهــم وبعــض القبــور التــي لــم يتــم تحديــد هويــة أصحابهــا ، ومــع رمســيس األول كان وادي الملــكات علــى 
مقربــة مــن وادي الملــوك .. وعمومــاً أمســت تلــك المنطقــة مركــزاً للتنقيبــات الكشــفية منــذ نهايــة القــرن الثامــن عشــر وإلــى اليــوم، 
وتــم اعتمــاد مدينــة طيبــة الجنائزيــة بالكامــل كموقــع للتــراث العالمــي ســنة 1979 . وتتميــز عمومــاً المقابــر الملكيــة بجداريــات 
تعبــر عــن العقائــد الدينيــة والمراســم التأبينيــة فــي ذلــك العصــر، وبالرغــم أن غالبيــة المقابــر المكتشــفة قــد تــم فتحهــا ونهبهــا فــي 
عصــور قديمــة ، إال أنهــا اســتمرت دليــاً علــى حضــارة  ذلــك الزمــان ، ممــا جعــل منهــا مركــز جــذب للزائريــن والدارســين وكذلــك 

لصــوص وتجــار اآلثــار علــى مــدى قــرون مــن التعــدي والنهــب قديمــاً وحديثــاً 

األخطار التي تتعرض لها المقابر الملكية بمدينة طيبة الجنائزية ..

أدت شــهرة المقابــر الملكيــة وتفردهــا إلــى تزايــد أعــداد الزائريــن ومعهــا تفاقمــت المشــاكل التــي لحقــت بالنســيج العمرانــي للمنطقــة 
وكذلــك البنيــة المعماريــة للمقابــر، فقــد ازدادت معــدالت الزيــارة للمقابــر الملكيــة بصــورة مطــردة مــن بضــع عشــرات مــن الــزوار 
يوميــاً فــي ســتينات القــرن العشــرين لتصــل إلــى أكثــر مــن 7000 زائــر يوميــاً ســنة 2005 ، ومــع نهايــة العقــد الماضــي وصــل 
عــدد الزيــارات للمنطقــة إلــى  1.8مليــون زائــر ســنوياً ، ممــا يشــكل احــد أهــم وأخطــر العوامــل التــي تهــدد المنطقــة واســتمراريتها 
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ــي درجــات  ــرات ف ــر وتغي ــر المناخــي داخــل المقاب ــن التغي ــوع م ــداث ن ــى إح ــارات إل ــذه الزي ــؤدي ه ــث ت ــة حي ــة والثقافي المادي
الحــرارة والرطوبــة ، باإلضافــة إلــى ســلوكيات الزائريــن ، ممــا يؤثــر بشــدة علــى رســومات الجداريــات وتآكلهــا أو ســقوطها ، 
ــث تقتضــي  ــر وبنيتهــا األساســية حي ــي طبيعــة المقاب ــارات منهــا تدخــات ف ــك الزي ــات مســتجدة لخدمــة تل ــاك متطلب ــع هن وبالطب
الحاجــة إلــى تركيــب أعمــال إضــاءة وتهويــة وإنشــاء مداخــل مجهــزة لحركــة الــزوار وخدمــات للمنطقــة الســياحية ممــا يغيــر فــي 

كثيــر مــن األحيــان مــن طبيعــة المــكان ومامحــه األصليــة .

ــي الســيول وعــدم االســتقرار الجيولوجــي وأخطــار  ــل ف ــي تتمث ــر والت ــا المقاب ــي تواجهه ــة الت ــدات الطبيعي ــى التهدي ــة إل باإلضاف
االنهيــارات الناتجــة عــن عــدم االســتقرار الهيكلــي النســبي للحجــر الجيــري ، والتغيــرات البيئيــة للــوادي حيــث يقــع الــوادي فــي 
منطقــة تتعــرض لســبعة مســارات فيضانيــه نشــطة تصــب فــي قلــب الــوادي ، وهــي المنطقــة التــي تعرضــت تاريخيــاً للفيضانــات 
فــي نهايــة عهــد األســرة الثامنــة عشــر األمــر الــذي أدى إلــى ردم العديــد مــن المقابــر تحــت ترســيبات الفيضــان ، وهــو مــا أكدتــه 
أعمــال التنقيــب أثنــاء اكتشــاف كل مــن مقبــرة 63 ومقبــرة 62 ومقبــرة 55 ، والتــي تــم الكشــف عنهــا فــي األرضيــة الصخريــة 

الفعليــة للــوادي والتــي غطتهــا الترســيبات الفيضانيــة والتــي تنخفــض ألكثــر مــن خمســة أمتــار عــن مســتواها اآلن ..

ويرجح المتخصصون أن في ظل تلك العوامل
فإن المقابر الملكية في مدينة طيبة الجنائزية

قد تكون مهددة باالندثـــــــــــــــــــار خالل الـ 25 سنة القادمة

الحفاظ على المقابر الملكية ..

ــد  ــدة ق ــك المنشــآت الفري ــى الرغــم مــن أن تل ــق الحساســية ، فعل ــة تنبغــي أن يكــون فائ ــة المصري ــر الملكي إن التعامــل مــع المقاب
ــة مــن التعــدي والنهــب والســرقة ونجــت مــن الكثيــر مــن العواصــف والســيول  عاشــت آالف الســنوات وتحملــت عصــوراً طويل
إال أنهــا اليــوم غيــر قــادرة علــى الصمــود ، ووســائل الحفــاظ والترميــم التقليديــة ليســت دائمــا هــي األنســب للحفــاظ علــى الوجــود 
المــادي لتلــك المواقــع الفريــدة ، فــإذا كانــت اإلجــراءات الخاصــة بحمايــة المقابــر الملكيــة ومحيطهــا المكانــي تؤثــر علــى البقــاء 
المــادي لهــا فــان الهيئــات المعنيــة قــد تتخــذ أحيانــا إجــراءات أكثــر حســماً لحمايــة تلــك المقابــر فتقــوم بغلقهــا أمــام الزائريــن ، وفــي 
جميــع الحــاالت تفشــل الوســائل التقليديــة فــي الحفــاظ والتعامــل مــع المقابــر الملكيــة فــي تحقيــق التــوازن المطلــوب بيــن اســتدامة 
الوجــود المــادي للمقابــر وفــي الوقــت نفســه تمكيــن العامــة والدارســين مــن التفاعــل معهــا والتواصــل مــع مــا تحملــه مــن قيمــة ثقافيــة 

صمــدت آالف الســنوات وتســتحق أن تبقــى ألجيــال قادمــة .

وهنـــــاك بُعــد آخــر هــام وســابق لــكل تلــك العوامــل .. إن تلــك المواقــع ونقصــد المقابــر الملكيــة فهــي فــي حقيقتهــا الراســخة فــي 
ــى  ــارة أو حت ــة للزي ــون مفتوح ــم لتك ــا المصــري القدي ــم يصممه ــة ، ول ــاة األبدي ــود للحي ــات الخل ــة بواب ــة القديم ــدة المصري العقي
الدخــول ، ولكنهــا مغلقــة علــى نفســها لضــم الموميــاوات فــي عالــم األبديــة انتقــاالً مــن الحيــاة إلــى الخلــود حتــى البعــث .. وهــو مــا 
نتعــدى عليــه اليــوم دون وعــي لطبيعــة المــكان وفلســفة وجــوده ممــا يؤثــر علــى إدراكنــا وبالتالــي اســتمراريته الثقافيــة ، كمــا كانــت 

التعديــات والتغييــرات تهــدد اســتمراريته الماديــة.

فكانت الحتمية بالضرورة البحث على منهجية مغايرة

لحماية »المقابر الملكية« بوابات األبديــــة في مدينة طيبة الجنائزية

التقنية الحديثة في خدمة التراث اإلنساني في المقابر الملكية المصرية ..

ممــا تقــدم نؤكــد علــى حتميــة تبنــى مناهــج ورؤى مغايــرة للتعامــل مــع تلــك المواقــع الفريــدة لضمــان االســتمرارية الماديــة للموقــع 
وعمارتــه دون أن يؤثــر ذلــك علــى التفاعــل معــه ثقافيــاً ، مــع األخــذ فــي االعتبــار معاييــر الدوليــة للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي ، 
ومــن هنــا تصبــح اإلمكانيــات لتحقيــق ذلــك محــدودة فــي بعــض األحيــان وذلــك طبقــا لطبيعــة الموقــع األثــري والتفاعــل المســتهدف 

معــه .
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ــى المســتوى الدولــي فــي الحفــاظ  ــاً عل ــات التــي اســتخدمت حديث وفي مشــروع حمايــة المقابــر الملكية نتعامــل مــع أحــد المنهجي
علــى المواقــع األثريــة ، وهــي  :

• 	. )High Resolution 3D Recording( التسجيل الرقمي ثاثي األبعاد عالي الجودة للمواقع األثرية

• 	 . )Production of Exact facsimiles( إنتاج مستنسخات للمواقع أثرية

حيث تتيــح تقنيــة التســجيل الرقمي ثالثي األبعاد إمكانيــة التوثيــق الكامــل والدقيــق والحصــول علــى نســخة رقميــة دقيقــة عاليــة 
الجــودة مــن أي موقــع أثــري ، ممــا يجعلهــا ـ النســخة الرقميــة ـ قابلــة للنشــر والتــداول بيــن األوســاط العلميــة والمتخصصيــن ، 
وكذلــك متاحــة للدراســة والفحــص الدقيــق بكافــة التقنيــات الممكنــة دون المســاس بالموقــع األصــل ، كما تمنح المستنســخات إمكانية 
تحقيــق تجربــة زيــارة الموقــع األصلــي دون اإلضــرار بــه ، وجعلــه متاحــاً  دون الخــوف مــن تأثــره أو ضياعــه وحرمــان األجيــال 
القادمــة منــه ، وقــد ثبــت دوليــاً فعاليــة اســتخدام تلــك  التقنيــات لتســجيل وكشــف تاريــخ العديــد مــن  المواقــع الفريــدة  ، واكتســبت 
ــة  ــع المهم ــة المواق ــي حماي ــة ف ــر فعالي ــط أكث ــا فق ــس بوصفه ــع لي ــول واس ــة قب ــوز األثري ــى الكن ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــذه المنهجي ه
ــدم  ــد ق ــار وتآكلهــا ، وق ــة هــذه اآلث ــة حال ــى مراقب ــي دراســتها كمــا تســاعد عل والمعرضــة للخطــر ، وإنمــا أيضــا ألنهــا تســهم ف

التطــور فــي مجــال التقنيــات الرقميــة فهــم جديــد ومتســارع لمســألة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي .  

ونتيجــة لذلــك التحــول طــورت مؤسســات متخصصــة تقنيــات جديــدة ممــا افــرز العديــد مــن مستنســخات لمواقــع أثريــة ســواء فــي 
موقعهــا األصلــي أو فــي المعــارض الجوالــة ، ممــا أدى بالتبعيــة إلــى تحــول االهتمــام للعامــة إلــى قــوة مســاعدة فــي حمايــة المواقــع 
األثريــة وخلــق نــوع جديــد مــن الســياحة الثقافيــة الُمدركــة أن كل زيــارة مؤثــرة ســلبا  لمواقــع التــراث تــكاد يكــون عمــا مــن أعمــال 
التعــدي الســلبي ، وأن لــكل زائــر دور فعــال إيجابــي  فــي الحفــاظ علــى المواقــع األثريــة ال يقــل فــي أهميتــه عــن دور القائميــن علــى 
رعايتهــا . وتأتــي تجربــة مؤسســة فاكتــوم أرت اإلســبانية فــي تطويــر تقنيــات جديــدة لتســجيل وفحــص وأرشــفة المواقــع التراثيــة 
واألثريــة  والكشــف عــن تاريخهــا .وأثبتــت تلــك المنهجية دوليـــــاً أن الســياحة الثقافيــة هــي المســتقبل الفعلــي للحفــاظ علــى التــراث 

اإلنســاني  ..

• في جنوب غرب فرنسا يزور اآلالف من الزوار يومياً مستنسخ Lascaux II الذي تم بناؤه سنة 1983 .	

• تــم بنــاء مستنســخ كهــف NeoCueva فــي ألتاميــرا ســنة 2001 فــي شــمال أســبانيا ، ويجــذب اآلن ثاثــة أضعــاف عــدد 	
زوار الكهــف األصلــي ، الــذي تــم إغاقــه ســنة 1979 .

• مقابــر أترورســكان فــي تاركينيــا Etruscan tombs in Tarquinia التــي تواجــه العديــد مــن المشــاكل نفســها التــي 	
نواجههــا عندنــا فــي المقابــر الملكيــة فــي مدينــة طيبــة الجنائزيــة .

• ــي 	 ــن وف ــي البيرجامــون ببرلي ــدن وف ــي لن ــي ف ــي المتحــف البريطان ــي األبعــاد ف ــر الثاث كمــا اســتخدمت أنظمــة التصوي
ــل  ــة ومتحــف النقــوش الوطنــي ومتحــف دي ــة الوطني ــار والمكتب ــون فــي دريــزدن ، ومتحــف اآلث ــي للفن المتحــف الوطن

ــدة . ــرا ميــان ، ومتاحــف أخــرى عدي ــر، ومتحــف بري ــد ، و متحــف اللوف ــرادو فــي مدري ب

وال تــزال هــذه المواقــع فــي فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا وإنجلتــرا تجــذب أعــداد هائلــة مــن الــزوار.  أما على المســتوى المحلى ف
قــد كانــت أول تجربــة لمصــر فــي مجــال التصويــر الضوئــي عالــي الدقــة وإنتــاج مستنســخ لمقبــرة تحتمــس الثالــث ســنة 2003 ، 
للمشــاركة فــي معــرض فــي المتحــف الوطنــي للفنــون فــي واشــنطن ، الــذي قــام بجولــة فــي ســبعة متاحــف فــي الواليــات المتحــدة 
ــد  ــي مدري ــار ف ــي المتحــف القومــي لآلث ــر ، وعرضــت نســخة المستنســخ ف ــون زائ ــي 3 ملي ــاث ســنوات واســتقبل حوال لمــدة ث

والقــت نجاحــاً كبيــراً وجالــت فــي اثنــي عشــر متحفــاً آخــر .



5

مشروع التوثيق الرقمي وإنشاء متحف موقع

لمستنسخات مقابر نفرتاري ـ سيتي االول ـ توت عنخ امون ..

كانت الخطوة الثانية واألهم في هذا المجال الجديد سنة 2009 المبادرة التي قدمتها كل من :

• جامعة بازل ـ سويسرا	

• وجمعية أصدقاء المقابر الملكية في مصر ـ زيوريخ	

• ومؤسسة التقنية الرقمية للحفاظ على التراث Factum Arte ـ مدريد	

• ومركز طارق والي العمارة والتراث ـ القاهرة	

مبــادرة للتســجيل الرقمــي ثاثــي األبعــاد عالــي الجــودة وإنتــاج مستنســخات لثاثــة مــن أشــهر المقابــر الملكيــة المصريــة وأكثرهــا 
تعرضــا لعوامــل التدهــور ، وعــرض تلــك المستنســخات بشــكل دائــم فــي متحــف موقــع بمدخــل وادي الملــوك باألقصــر، ليصبــح 
التســجيل الرقمــي لتلــك المقابــر متاحــاً للنشــر والدراســة فــي كافــة األوســاط العلميــة واألثريــة بــل وأيضــا الدراســة والفحــص ولكــن 
دون المســاس بالمقابــر األصليــة  ، وتوفــر المستنســخات فرصــة لمعايشــة نفــس تجربــة الزيــارة األصليــة . وقــدرت دراســة الجــدوى 
االبتدائيــة للمشــروع حينهــا ان مــا يزيــد عــن 500,000 زائــر ســيقومون بزيــارة الموقــع ســنوياً ، هــذا باإلضافــة إلــى إمكانيــة 
إقامــة المعــارض الخاصــة بدراســة كل مقبــرة وإنشــاء موقــع إلكترونــي يتيــح مشــاهدة ودراســة النســخة الرقميــة مــن تلــك المواقــع 
عــن بعــد ، وهــو مــا سيســاهم فــي االســتمرارية الثقافيــة والماديــة للمقابــر الملكيــة فــي مدينــة طيبــة الجنائزيــة علــى المــدى الطويــل، 

.. والمقابر الملكية المعنية هــي 

مقبرة نفرتاري ..

اكتشــفها ســكياباريللي ســنة 1904وكانــت قــد ُكســرت وُســلب مــا فيهــا واختفــت الكنــوز التــي كانــت بهــا ، وُحطــم تابوتهــا وســرقت 
ــاء . وتعتبــر الرســوم الجداريــة فــي مقبــرة نفرتــاري مــن أجمــل رســوم الفــن الجنائــزي الفرعونــي وتعتبــر مــن أشــهرها  المومي
وأكثرهــا اكتمــاال حيــث تمثــل مــا يــوازي حوالــي 5200 قــدم مربــع مــن اللوحــات الجداريــة باإلضافــة إلــى ســقف حجــرة الدفــن . 
ونظــرا ألهميتهــا وتفردهــا فقــد القــت اهتمامــا كبيــرا منــذ اكتشــافها فعلــى ســبيل المثــال فــي العشــرينيات مــن القــرن الماضــي رعــى 
ــرة مــن التدهــور  ــد عانــت المقب ــا.  وق ــرة لتوثيــق الرســومات بتصويرهــا ضوئي ــة كبي ــان فــي نيويــورك عملي متحــف المتروپوليت
المســتمر والمتســارع منــذ اكتشــافها وحتــى ســنة 1971 حيــث فقــدت الكثيــر مــن رســومات وألــوان الجــدران باإلضافــة إلــى حــدوث 
تغييــرات جذريــة فــي هيــكل المقبــرة نفســها نتيجــة لتعرضهــا للغمــر بميــاه الســيول ، وفــي النهايــة لجــأت الحكومــة المصريــة إلــى 
إغــاق المقبــرة أمــام الــزوار فــي أواخــر ثاثينــات القــرن الماضــي بســبب المشــاكل المختلفــة التــي تهــدد الجداريــات ، ومــن ســنة 
1986 حتــى ســنة 1992 كانــت عمليــات الترميــم ، وعنــد االنتهــاء منهــا ظلــت المقبــرة مغلقــة لمــدة خمــس ســنوات عندمــا أعيــد 
فتحهــا مــرة أخــرى ولكــن مــع تقليــل عــدد الــزوار إلــى 150 زائــر فــي اليــوم ، ومــع بدايــة العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن قــررت 

الجهــات المعنيــة غلــق المقبــرة مــرة أخــرى .

المقبرة حاليا مغلقة لعامة الناس و لكن ما يزال يمكن زيارتها خالل مواعيد خاصة .

مقبرة سيتي االول ..

اكتشــفها جيوفانــي بلزونــي ســنة 1817 وهــي مــن أهــم المقابــر الملكيــة مــن ناحيــة الحجــم والرســومات الجداريــة ، يزيــد عمقهــا 
عــن 137 متــر وبمســاحة إجماليــة حوالــي 650 متــر مربــع ، وتمثــل قمــة التطــور فــي عمــارة المقابــر الملكيــة فــي الدولــة الحديثــة 
.. فهــي األطــول واألعمــق واألكثــر اكتمــاال بيــن مقابــر وادي الملــوك .. كمــا إن جدرانهــا مغطــاه بالكامــل بمســاحات مبهــرة مــن 
الجداريــات والكتابــات والرســومات . وقــد عانــت المقبــرة كثيــراً مــن أيــدي المخربيــن ، ولعــدة أســباب تاشــت الكثيــر مــن األلــوان 
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الزاهيــة للجداريــات بعضهــا بســبب الرطوبــة والبعــض اآلخــر نتيجــة الزمــن وســلوكيات الزائريــن ، وأجــزاء أخــرى مــن الجــدران 
قــد اســودت النقــوش المرســومة عليهــا نتيجــة الدخــان مــن الشــموع والمشــاعل التــي أســتخدمها أوائــل الزائريــن فــي القــرن التاســع 
عشــر ..كمــا تعرضــت خــال تاريخهــا لكثيــر مــن التعديــات والتغييــرات أهمهــا كان تعرضهــا للســيول المتكــررة اكثــر مــن مــرة 
خــال تاريخهــا الحديــث ومنــذ اكتشــافها ممــا أدى إلــى ســقوط أجــزاء كبيــرة مــن الجداريــات ورســومات األســقف باإلضافــة إلــى 
أعمــال الحفــاظ والوقايــة المختلفــة التــي أجريــت عليهــا منــذ اكتشــافها . وإنتاج مستنســخ لمقبرة ســيتي األول هــو الجــزء األكثــر 
طموحــا فــي المشــروع ، وال يرجــع ذلــك فقــط إلــى الحجــم الكبيــر للمقبــرة ، ولكــن يعــود أيضــا إلــى صعوبــة إعــادة تجميــع األجــزاء 
الناقصــة مــن المقبــرة والتــي فقــدت فــي القــرن التاســع عشــر، حيــث هنــاك أكثــر مــن 2000 قطعــة متواجــد فــي متاحــف مختلفــة 
فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة ويمكــن عــن طريــق التســجيل الرقمــي ثاثــي األبعــاد إعــادة إنتاجهــم ومشــاهدة المقبــرة مكتملــة 

ألول مــرة مــع المستنســخ .

المقبرة مغلقة أمام الزيارة العامة  

مقبرة توت عنخ امون  ..

أكتشــفها هــوارد كارتــر ســنة 1922، وهــي أول مقبــرة تــم اكتشــافها بكامــل محتوياتهــا وكنوزهــا وبحالتهــا األصليــة تمامــاً وتتميــز 
بجداريــات غرفــة الدفــن وأبعادهــا 3.64× 4.11 متــر وبأقصــى عــرض 6.35 ، وهــي مزينــة بالكامــل بمشــاهد متتاليــة فــي اتجــاه 
عقــرب الســاعة مــن كتــاب الموتــى ، وعــدة مشــاهد تصــور تــوت عنــخ آمــون يقابــل اآللهــة ومــن ضمنهــم أوزوريــس ورســوم 
رائعــة تحكــي قصــة رحلــة تــوت عنــخ أمــون إلــى عالــم األبديــة ، وتحــوي غرفــة الدفــن التابــوت . وتعــرض غالبيــة محتويــات 
المقبــرة 1700 قطعــة فــي المتحــف المصــري بالقاهــرة والقطــع األخــرى مخزونــة فــي المتحــف ، و بعــض منهــا يعــرض فــي 
متحــف األقصــر . ومنــذ اكتشــاف المقبــرة تمثــل محــور جــذب للمهتميــن بالحضــارة المصريــة القديمــة عمومــاً ، وواحــدة مــن اهــم 
المــزارات الســياحية فــي مصــر ممــا جعلهــا مــن المواقــع األكثــر عرضــة لعوامــل التدهــور المتســارع عبــر الســنوات ودفــع القائميــن 
عليهــا بحلــول ســنة 2007 بفــرض رســوم إضافيــة لدخــول المقبــرة غيــر تلــك المفروضــة لدخــول وادي الملــوك ، كمــا تــم تحديــد 

عــدد زوار المقبــرة إلــى 400 زائــر يوميــا .ثــم إغاقهــا أمــام الزيــارة الســياحية منــذ ســنة 2011 .

المقبرة مغلقة ويمكن زيارتها خالل مواعيد خاصة .

عناصر مشروع التوثيق الرقمي وإنشاء متحف موقع لمستنسخات المقابر الثالث ..

• التسجيل الرقمي ثاثي األبعاد على درجة وضوح عالية ، لكل األسطح والجداريات داخل المقابر .	

• إنتاج مستنسخات للمقابر الثاث وبعض محتوياتها .	

• إنشاء متحف موقع بالبر الغربي سيتم فيه تركيب المستنسخات لكل من هذه المقابر .	

• إنشاء أرشيف رقمي عالي الجودة يكون مرجع أساسي لرصد التغيرات على حالة المقابر .	

• إنشاء مركز للتدريب على المسح الضوئي يتم فيه اتمام علمية التدريب لكوادر محلية .	

المرحلة األولى ــ مستنسخ ومتحف موقع مقبرة توت عنخ امون ..

تمثــل تلــك المرحلــة البدايــة الحقيقيــة نحــو رفــع مســتوى الحفــاظ للمقابــر الملكيــة كمــا أنهــا تمثــل بدايــة لتبنــي أفــكار جديــدة مــن 
شــأنها منــح بعــداً معرفيــاً وتثقيفيــاً للمواقــع األثريــة ، وبــدأ العمــل بمقبــرة تــوت عنــخ امــون 16 مــارس  2009  وانتهــت مرحلــة 
تســجيل البيانــات 6 مايــو 2009 ، وتــم بنــاء مستنســخ المقبــرة وتركيبهــا فــي 3 اشــهر بــدأت ينايــر 2014 وانتهــت فــي أول ابريــل 
2014 ، وكان توفيــر تمويــل المشــروع بأكملــه مــن دعــم ومعونــات وتبرعــات الجهــات الدوليــة المهتمــة بنشــر الفكــرة والحفــاظ 
علــى التــراث ، وإجمالــي تمويــل تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن المشــروع  حوالــي 20 مليــون يــورو . وتكــون المشــروع مــن ثاثــة 

عناصــر رئيســية هــي  :
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أوالً ــ التسجيل الرقمي لغرفة الدفن ..

تمت مرحلة التسجيل الرقمي لمقبرة توت عنخ امون على عدد من المراحل يمكن تلخيصها في :

• المسح الضوئي ثاثي األبعاد للمقبرة	

• التصوير الفوتوغرافي في مقبرة توت عنخ آمون	

• مراقبة العمل و تصوير األلوان في المقبرة	

• تسجيل األلوان ودراسة حالتها	

ثانياً ــ إنتاج مستنسخ حوائط واسقف غرفة الدفن ..

تــم إنتــاج مستنســخات الحوائــط واألســقف ، وكذلــك التابــوت باســتخدام تقنيــات عاليــة الجــودة فــي الحفــر ثاثــي األبعــاد يضمــن 
الدقــة المطلوبــة وهــو الجــزء األكثــر تكلفــة وأســتغرق الوقــت األطــول فــي عمليــة إنتــاج المستنســخ ، وبمســاعدة مــن معهــد جريفيــث 
فــي أكســفورد ، الــذي زود فريــق العمــل بصــور فوتوغرافيــة باألبيــض واألســود لجــزء مفقــود مــن الجــدار الجنوبــي لغربــة الدفــن، 
وتــم إعــادة األلــوان لتلــك الصــورة باســتخدام وثائــق عاليــة الدقــة للجــدار الجنوبــي المســجلة فــي المقبــرة فــي ســنة2009  حيــث 
درســت  الصــورة الفوتوغرافيــة عــن كثــب وتمــت إزالــة الشــظايا التــي بقيــت علــى ســطح الجــدار ، وطباعــة الرســومات التــي 

ــوان الموجــودة بالمقبــرة ، وإعادة انتاج األجزاء المفقــودة .. ــى الجــدران باســتخدام نفــس نمــاذج األل كانــت موجــودة عل

ثالثاً ــ إنشاء مستنسخ المقبرة ومتحف الموقع ..

يهــدف إنشــاء متحــف موقــع مستنســخ مقبــرة تــوت عنــخ امــون محــاكاة تجربــة الزيــارة األصليــة مــع إضافــة عناصــر مســتحدثة 
للزيــارة ، مــع رفــع الوعــي بإشــكالية حمايــة األثــر ومســاعدة الزائريــن علــى تقبــل حلهــا ، وأهميــة اســتخدام أفــكار مماثلــة للحفــاظ 
علــى المواقــع األثريــة ممــا يعطــي لســياحة المواقــع األثريــة بعــًدا اكثــر اســتدامة ويلفــت النظــر إلــى المخاطــر التــي تهــدد بقــاء مثــل 
تلــك المواقــع والتــي يعــد اقلهــا هــو حرمــان األجيــال الحاضــرة مــن زيارتهــا واالســتفادة بمــا تمدنــا بــه مــن معرفــه . هــذا بالطبــع 
باإلضافــة إلــى مــا يمنحــه التوثيــق اإللكترونــي الدقيــق لمثــل تلــك المواقــع مــن فرصــا أوســع للتعمــق فــي دراســتها . باإلضافــة إلــى 

إيجابيــة التفاعــل مــع المجتمــع المحلــي واالســتفادة مــن خبراتــه ومراعــاة ظــروف الموقــع األصلــي والموقــع المســتحدث .

ويمثــل هــذا المشــروع نموذجــا للتــزاوج الممكــن بيــن الرؤيــة المعماريــة والتقنيــة العاليــة ، حيــث قــام مركــز طــارق والــى بتطبيــق 
جديــد لمنهجيتــه فــي اســتقراء المواقــع األثريــة وتقديــم معمــار حديــث يلبــي احتياجــات آنيــة ومســتحدثة وفــي الوقــت نفســه ينبــع 
مــن الــروح الحضاريــة للموقــع األثــري ،  تــم اختيــار جــوار متحــف هــوارد كارتــر- مكتشــف المقبــرة - فــي مدخــل وادي الملــوك 
موقعــا لمتحــف الموقــع ممــا يعــد تعبيــرا عمــا يمثلــه هــذا المشــروع مــن إعــادة اكتشــاف لإلمكانيــات الكامنــة فــي مثــل تلــك المواقــع 

عمومــا وفــي حالــة مستنســخ مقبــرة تــوت عنــخ امــون خاصــة  .

ــخ  ــي تاري ــع يحك ــف موق ــه كمتح ــى كون ــرة ، إل ــخ للمقب ــه مستنس ــدى كون ــا يتع ــروع مدخ ــذا المش واتخذت الرؤية المعمارية له
المقبــرة منــذ اكتشــافها ويمنــح الزائــر الكثيــر مــن المعرفــة حــول المقبــرة ، ويوفــي باحتياجــات مســتحدثة ال توفرهــا زيــارة المقبــرة 
األصليــة ، فعلــى ســبيل المثــال يســتوعب هــذا المتحــف مستنســخ غرفــة الدفــن وباإلضافــة إلــى مســاحة معــرض محــدودة لشــرح 
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المقابــر الملكيــة مــن جــراء ارتفــاع أعــداد الزائريــن للمقابــر األصليــة. األمــر الــذي لــم يكــن ممكنــا 
ــم مدخــل  ــي تصمي ــك ف ــذوى االحتياجــات الخاصــة ومراعــاة ذل ــه مناســب ل ــى جعل ــة إل ــة ، باإلضاف ــرة األصلي ــي المقب ــه ف تطبيق
المقبــرة ، وغيرهــا مــن االعتبــارات التصميميــة التــي تجعــل مــن الزيــارة تجربــة ثريــة  دون أن يخــل ذلــك بــروح تجربــة الزيــارة 
ــاًء علــى التصميــم األصلــي للمقبــرة، ممــا يجعــل مــن هــذه  للمقبــرة األصليــة.  حيــث تــم وضــع التصميــم المعمــاري للمتحــف بن

التجربــة المعماريــة حالــة متفــردة ورائــدة لمعمــاري يســتوحى مــن تصميــم عمــره أالف الســنين منشــأ جديــد الســتعمال جديــد.
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ختامـــــــــــــــاً ..

مؤخــراً فــي يناير 2016 تــم التعاقــد علــى المرحلــة الثانيــة للمشــروع للتســجيل الرقمــي لمقبــرة ســيتي األول وبنــاء متحــف موقــع 
لمستنســخ المقبــرة ، وإعــادة توظيــف اســتراحة ســتوبلير بعــد ترميمهــا كمركــز التدريــب علــى المســح الضوئــي فــي البــر الغربــي 

لألقصــر ، ومــن المتوقــع تســتغرق هــذه المرحلــة 3 ـ 5 ســنوات .

هــــــــكذا يأتي مشــروع مستنســخات المقابــر الملكيــة تجربــة جديــدة لحــل إشــكالية حمايــة التــراث ووضــع الحلــول المثلــى للمعادلــة 
ــارة ، بوابــة مغلقــة مــع صاحبهــا إلــى  ــة وأثريــة صممــت قديمــاً لعــدم الزي ــارة لمواقــع تراثي ــة احتياجــات الزي األصعــب فــي تلبي

األبديــة والخلــود حتــى البعــث .. عقيــدة وحضــارة عصــر .

حلول تضمن االستمرارية المادية لموقع قديم ..

واالستمرارية الثقافية لحاضر للتواصل مع هذا القديم ..

معنى جديد لفكرة البقاء والخلود امتداد لثقافة موروثة عن األجداد..

إشكالية حماية التراث

االستمرارية المادية والثقافية

بين

حماية الموروث ألجيال قادمة

وتحقيق المعرفة ألجيال حاضرة

المقابر الملكية في مدينـة طيبة الجنائزية بوابـة الخلود


