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..  مقدمـــــــة 

ننحن ال نقدم نظريات في المطلق بقدر ما نرصد وجودها في الواقع ..
وبقدر عمق النظرية يكون أمتداد ظلها على األرض ..

منهجية أرتضيناها ونمارسها .. نؤمن بهـــا ونطبقها ..
وتبقــى قناعاتنــا أن المواقــع التاريخيــة التراثيــة واألثريــة تقــدم صــوراً لميــاد إبداعيــات تجســد عبقريــة التقابــل بيــن 
ــددة  ــراءة متج ــة ق ــون إمكاني ــان ، لتك ــول الزم ــى ط ــكان عل ــا الم ــة يختزنه ــات كامن ــل طاق ــره ، وتمث ــان وعص اإلنس
ــا مــن خــال  ــع وحمايته ــك المواق ــة تل ــق فلســفة تنمي ــة تنطل ــت ومســتمرة ، ومــن هــذه الرؤي ــة كان إلبداعــات حضاري
إعــادة تقويــم العمليــة اإلبداعيــة نفســها وإعــادة إكتشــافها فــي صورتهــا المطلقــة المتمثلــة أحيانــاً فــي التناقــض الظاهــر 
أوالتفاعــل 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 
ــة  ــار، فتظهــر أولوي ــاع واالندث ــع مــن تدهــور وتكــون مهــددة بالضي ــي المواق ــا تعان ــر عندم ــداً مغاي ــة بع ــة التنمي عملي
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 امــام الزيــارة بصفــة مؤقتــة أو دائمــة . 
أمــا علــى المســتوى الدولــى ظهــرت الكثيــر مــن المنهجيــات والتقنيــات التــي أســتهدفت االســتمرارية الماديــة للمواقــع 
ــع  ــك المواق ــى تل ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــة حديث ــات علمي ــي منظوم ــاع ، وتبن ــار والضي ــر االندث ــة خط ــي مواجه ــة ف االثري

ــة . ــة والثقافي ــق االســتمرارية المادي ــا تتحق ــا ومعه وحمايته
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مدينة طيبة الجنائزية ـ المقابر الملكية المصرية ..
تأتــي »مدينــة طيبــــة« فــي مقدمــة المواقــع األثريــة المصريــة هنــا فــي أعالــي النيــل ، وعندهــا شــكل المصــري القديــم 
ــل الميــاد ، تضــم  ــن الســادس عشــر والحــادي عشــر قب ــن القرني ــرة مــا بي ــال الغــرب فــي الفت ــى جب ــة عل ــة جنائزي مدين
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 أعتمــاد مدينــة طيبــة الجنائزيــة بالكامــل كموقــع للتــراث العالمــي ســنة 1979 
. وتتميــز عمومــاً المقابــر الملكيــة بجداريــات تعبرعــن العقائــد الدينيــة والمراســم التأبينيــة فــي ذلــك العصــر، وبالرغــم أن 
غالبيــة المقابــر المكتشــفة  قــد تــم فتحهــا ونهبهــا فــي عصــور قديمــة ، إال أنهــا أســتمرت دليــاً علــى حضــارة  ذلــك الزمــان 
، ممــا جعــل منهــا مركــز جــذب للزائريــن والدارســين وكذلــك لصــوص وتجــار اآلثــار علــى مــدى قــرون مــن التعــدي 

والنهــب قديمــاً وحديثــاً.
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االخطار التي تتعرض لها المقابر الملكية بمدينة طيبة الجنائزية ..
يقــع وادي الملــوك علــى مســافة حوالــي واحــد كيلومتــر مــن مجــرى نهــر النيــل وهــو فــي االصــل وادي صغيــر شــقته 
ميــاه الســيول الطبيعيــة المتدفقــة خــال الفتــرات المطيــرة مــن العصــور الســحيقة .يرتفــع الــوادي حوالــي 70 متــرا اعلــى 
نهــر النيــل – 140 م فــوق مســتوى ســطح البحــر وربمــا لهــذا الســبب تــم اختيــاره موقعــا للدفــن الرتفاعــه وبعــده النســبي 
عــن مســار نهــر النيــل . باالضافــة الــى الطبيعــة الجيولوجيــة للــوادي المتشــكلة غالبــا مــن االحجــار الجيريــة التــي تتميــز 
بصابتهــا بالرغــم مــن ســهولة تشــكيلها .اال ان االف الســنوات مــن التغيــرات البيئيــة والمناخيــة فرضــت بعــض التهديــدات 
الطبيعيــة التــي تواجههــا المقابــر والتــي تتمثــل فــي الســيول وعــدم االســتقرار الجيولوجــي واخطــار االنهيــارات الناتجــة 
ــة  ــي منطق ــوادي ف ــع ال ــث يق ــوادي حي ــة لل ــرات البيئي ــري ، والتغي ــر الجي ــبي للحج ــي النس ــتقرار الهيكل ــدم االس ــن ع ع
تتعــرض لســبعة مســارات فيضانيــة 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 
ــم الكشــف عنهــا فــي  ــي ت ــرة 55 ، والت ــرة 62 ومقب ــرة 63 ومقب ــاء اكتشــاف كل مــن مقب ــه أعمــال التنقيــب أثن مــا أكدت
األرضيــة الصخريــة الفعليــة للــوادي والتــي غطتهــا الترســيبات الفيضانيــة والتــي تنخفــض ألكثــر مــن خمســة أمتــار عــن 

مســتوى الــوادي اآلن .
باالضافــة الــى تلــك العوامــل الطبيعيــة المهــددة للبقــاء المــادي لــوادي الملــوك والمقابــر الملكيــة ، فــان الــوادي يتعــرض 
ــى  ــة ال ــخ ،  باالضاف ــل التاري ــى عصــور ماقب ــد ال ــارا تمت ــوادي اث ــة لل ــة الطبيعي ــت بالبيئ ــي ترك للتدخــات البشــرية الت

ــى . ــة والتــي يرجــع تاريخهــا الــى عصــور نشــأتها االول ــر الملكي التدخــات التــي  تعرضــت لهــا المقاب

ــى ان  ــات عل ــة والحفري ــض االدل ــير بع ــث تش ــنة ، حي ــن 500.000 س ــر م ــات الكث ــك التدخ ــخ تل ــع تاري ــث يرج حي
المــكان اســتخدم كمحجــر منــذ العصــور الســحيقة  حيــث اســتخدم احجــاره انســان العصــر الحجــري فــي صناعــه الفــؤوس 
  )Mesolithic واالســلحة ، ويعتقــد انــه قــد وجــد فــي وادي الملــوك اقــدم اثــر للعصــر الحجــري الوســيط  ) الميزوليتــي
فــي افريقيــا .  امــا فــي عصــر االســرات ، فتشــير الحفريــات لوجــود اثــار منشــآت اخــرى غيــر مقابــر الملــوك فــي الــوادي 
هــي غالبــا المنشــآت المؤقتــة التــي اقــام بهــا العمــال والبنائيــن  اثنــاء تشــييدهم للمقابــر ، صحيــح ان اغلبهــا كان يتــم ازالتهــا 
بعــد االنتهــاء مــن تشــييد المقبــرة اال ان ذلــك لــم يمنــع ان تحــدث بعــض تلــك المنشــئات المؤقتــة اضــرارا وشــروخا  فــي 
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بعــض المقابــر المدفونــة بالــوادي . هــذا وبالطبــع مــا لحــق بهــا علــى ايــدي ناهبــي المقابــر فــي تلــك الفتــرة طمعــا فيمــا 
تحتويــة مــن كنــوز .. ويعتقــد انــه نتيجــة لتلــك الســرقات فــان محــاوالت محــدودة للترميــم و الحفــاظ علــى مقابــر وادي 

الملــوك قــد تمــت بالفعــل فــي عصــر االســرات علــى يــد قدمــاء المصرييــن انفســهم . 

و اســتمرت التدخــات وان تغيــرت انواعهــا وشــدتها ، الحقــا اثنــاء العصــر الرومانــي وحتــى القــرن العشــرين اســتخدمت 
مقابــر وادي الملــوك كســكنى للرهبــان والمنقبيــن .حيــث بــدأت حركــة تنقيــب جــادة عــن مقابــر وادي الملــوك منــذ بدايــات 
القــرن التاســع عشــر .اال ان تلــك البدايــة المبكــرة قــد تركــت اثــارا ال تمحــى تحكــي تفاصيــل التعديــات الغيــر مدروســة 
فــي تلــك الفتــرة ، حيــث تحمــل جــدران المقابــر اثــارا عديــدة للخــدوش والكســور بــل واثــار النيــران التــي اســتخدمت فــي 
اضــاءه المقابــر . باالضافــة الــى محــاوالت للتوثيــق عــن طريــق اخــذ بصمــات الجــدران بضغــط مــواد شــمعية عليهــا ممــا 
ــة الكثيــر مــن الــوان الجــدران ورســوماتها وتــرك اثــارا ال تمحــى، اشــهرها تلــك الموجــودة فــي مقبــرة  تســبب فــي ازال
ســيتي. باالضافــة الــى نقــل محتويــات المقابــر الــى المتاحــف واصحــاب المجموعــات وغيرهمــا ممــن ســاهموا فــي تجريــد 

غالبيــة مقابــر الــوادي مــن محتوياتهــا .

ان عمليــات التنقيــب كانــت ذات اكبــر االثــر فــي تدميــر معالــم وادي الملــوك . حيــث لــم يبــذل المنقبيــن جهــدا فــي تلــك 
الفتــرة فــي وضــع قواعــد واســس للتنقيــب والحفــاظ علــى المواقــع االثريــة . كمــا ســاعدت اعمــال الحفــر والتنقيــب بشــكل 
او باخــر علــى احــداث اثــار جســيمة فــي هيــاكل المقابــر حيــث ســمحت الممــرات التــي شــقت للدخــول الــى المقابــر لميــاه 
الســيول بالدخــول اليهــا وغمرهــا ، كمــا اســفرت ازالــة الحجــر واجــزاء مــن االرضيــات المحيطــة ببعــض المقابــر عــن 
شــروخ وضعــف هيــكل الحوائــط واالســقف وغيرهــا مــن االثــار  .. ممــا نقلــت االثرييــن الــى المرحلــة التالية مــن التدخات 
فــي الــوادي وهــي تدخــات الحفــاظ والتــي احدثــت الكثيــر منهــا اضــرارا اكثــر عنفــا مــن مــا اصلحتــه فقــد عكــف االثرييــن 
علــى تركيــب البوابــات واالســوار والممــرات واجهــزة االضــاءة والمراقبــة البيئيــة داخــل المقابــر باالضافــة الــى تركيــب 
جــدران زجاجيــة علــى بعضهــا وبالطبــع فــان الحفــر والتثبيــت فــي ارضيــات وجــدران تلــك المقابــر قــد اديــا بطــرق عنيفــة 
الــى المزيــد مــن الشــروخ وفقــد العديــد مــن رســومات الجــدران .كمــا شــهد وادي الملــوك تدخــات انشــائية كبيــرة بــدات 
ــارة  ــد الموقــع للزي ــاه الفيضــان و فتــح ممــرات لتمهي ــع مي ــاء جــدران لمن ــات القــرن الواحــد والعشــرين منهــا بن فــي بداي

فرضــت الكثيــر مــن التغييــرات فــي مناســيب االرض الطبيعيــة 

صور فوتوغرافية اثناء اكتشاف المقبرة عام 1922  عن مجموعة جريفيت The Griffith Institute )ملونة حديثا (
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أعــداد  إلــى تزايــد  الملكيــة وتفردهــا  المقابــر  وقــد أدت شــهرة 
الزائريــن ومعهــا تفاقمــت المشــاكل التــي لحقــت بالنســيج العمرانــي 
ــدالت  ــد ازدادت مع ــر، فق ــة للمقاب ــة المعماري ــك البني ــة وكذل للمنطق
ــن بضــع عشــرات  ــة بصــورة مضطــردة م ــر الملكي ــارة للمقاب الزي
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 التي تهــدد المنطقــة واســتمراريتها 
الماديــة والثقافيــة حيــث تــؤدي هــذه الزيــارات إلــى احــداث نــوع مــن 
ــرارة  ــات الح ــي درج ــرات ف ــر وتغي ــل المقاب ــي داخ ــر المناخ التغي
والرطوبــة ، باإلضافــة إلــى ســلوكيات الزائريــن ، ممــا يؤثــر بشــدة 
علــى رســومات الجدرايــات وتآكلهــا أو ســقوطها ، وبالطبــع هنــاك 
متطلبــات مســتجدة لخدمــة تلــك الزيــارات منهــا تدخــات فــي طبيعــة 
المقابــر وبنيتهــا االساســية حيــث تقتضــي الحاجــة إلى تركيــب أعمال 
اضــاءة وتهويــة وإنشــاء مداخــل مجهــزة لحركــة الــزوار وخدمــات 
ــان مــن طبيعــة  ــر مــن االحي ــي كثي ــر ف ــا يغي ــة الســياحية مم للمنطق

المــكان ومامحــه األصليــة . 
ويرجح المتخصصون ان في ظل تلك العوامل
فإن المقابر الملكية في مدينة طيبة الجنائزية

قد تكون مهددة باالندثـــــــــــــــــــار خال الـ 25 سنة القادمة

 الصور الفوتوغرافية نقا عن تقرير
The Theban mapping project - Dr Kent R. Weeks 
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FIGURE 20A. DETA IL OF THE GOD 
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CA. 1904. 

RGURE 20B. C� 1920. 

FIGURE 20c. OCTOBER 1986. 

FIGURE 200. APRIL 1992. 

لقطات من مقبرة نفرتاري توضح تدهور حالة الجدران عبر السنوات - نقا عن  تقرير » الفن والحياة السرمدية - 
مشروع صيانة الرسوم الجدارية بمقبرة نفرتاري)1992-1986( - معهد جيتي للصيانة والترميم 
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الحفاظ على المقابر الملكية ..
إن التعامــل مــع المقابــر الملكيــة المصريــة ينبغــي ان يكــون فائــق الحساســية ، فعلــى الرغــم مــن ان تلــك المنشــآت الفريــدة 
قــد عاشــت آالف الســنوات وتحملــت عصــوراً طويلــة مــن التعــدي والنهــب والســرقة ونجــت مــن الكثيــر مــن العواصــف 
ــا هــي االنســب  ــة ليســت دائم ــم التقليدي ــاظ والترمي ــود ، ووســائل الحف ــى الصم ــادرة عل ــر ق ــوم غي ــا الي والســيول اال انه
للحفــاظ علــى الوجــود المــادي لتلــك المواقــع الفريــدة ، فــإذا كانــت االجــراءات الخاصــة بحمايــة المقابــر الملكيــة ومحيطهــا 
المكانــي تؤثــر علــى البقــاء المــادي لهــا فــان الهيئــات المعنيــة قــد تتخــذ احيانــا اجــراءات أكثــر حســماً لحمايــة تلــك المقابــر 
فتقــوم بغلقهــا امــام 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 الجيــال قادمــة .
وهنـــــاك ُبعــد آخــر هــام وســابق لــكل تلــك العوامــل .. إن تلــك المواقــع ونقصــد المقابــر الملكيــة فهــي فــي حقيقتهــا الراســخة 
فــي العقيــدة المصريــة القديمــة بوابــات الخلــود للحيــاة االبديــة ، ولــم يصممهــا المصــري القديــم لتكــون مفتوحــة للزيــارة 
أو حتــى الدخــول ، ولكنهــا مغلقــة علــى نفســها لضــم الموميــاوات فــي عالــم االبديــة انتقــاالً مــن الحيــاة إلــى الخلــود حتــى 
ــي  ــا وبالتال ــى ادراكن ــر عل ــوم دون وعــي لطبيعــة المــكان وفلســفة وجــوده ممــا يؤث ــه الي البعــث .. وهــو مــا نتعــدي علي

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 

 الصور الفوتوغرافية نقا عن تقرير
The Theban mapping project - Dr Kent R. Weeks 



12تنمية و بناء مستنسخ مقبرة توت عنخ امون

التقنية الحديثة في خدمة التراث االنساني 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 المعاييــر الدوليــة للحفــاظ علــى 
التــراث الثقافــي ، ومــن هنــا تصبــح االمكانيــات لتحقيــق ذلــك محــدودة فــي بعــض االحيــان وذلــك طبقــا لطبيعــة الموقــع 

االثــري والتفاعــل المســتهدف معــه . 

ــي  ــي ف ــى المســتوى الدول ــي اســتخدمت حديثاًعل ــات الت ــة نتعامــل مــع أحــد المنهجي ــر الملكي ــة المقاب ــي مشــروع حماي وف
ــة ، وهــي  : ــع االثري ــى المواق ــاظ عل الحف

 	. ) High Resolution 3D Recording( التسجيل الرقمي ثاثي االبعاد عالي الجودة للمواقع االثرية
 	 .  )Production of Exact facsimiles( انتاج مستنسخات للمواقع أثرية

ــة  ــى نســخة رقمي ــق والحصــول عل ــق الكامــل والدقي ــة التوثي ــاد إمكاني ــي األبع ــة التســجيل الرقمــي ثاث ــح تقني ــث تتي  حي
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 االصــل ، كمــا 
تمنــح المستنســخات امكانيــة تحقيــق تجربــة زيــارة الموقــع األصلــي دون االضــرار 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  ، وأكتســبت هــذه المنهجيــة فــي الحفــاظ علــى الكنــوز األثريــة قبــول واســع ليــس بوصفهــا 
فقــط أكثــر فعاليــة فــي حمايــة المواقــع المهمــة والمعرضــة للخطــر ، وإنمــا أيضــا ألنهــا تســهم فــي دراســتها كمــا تســاعد 
علــى مراقبــة حالــة هــذه اآلثــار وتآكلهــا ، وقــد قــدم التطــور فــي مجــال التقنيــات الرقميــة فهــم جديــد ومتســارع لمســألة 

الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي .  

ونتيجــة لذلــك التحــول طــورت مؤسســات متخصصــة، ابرزهــا مؤسســة فاكتــم ارت - مدريــد، 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 االثريــة وخلــق نــوع جديــد مــن الســياحة الثقافيــة الُمدركــة 
أن كل زيــارة مؤثــرة ســلبا  لمواقــع التــراث تــكاد تكــون عمــا مــن أعمــال التعــدي الســلبي ، وأن لــكل زائــر دور فعــال 
ايجابــي  فــي الحفــاظ علــى المواقــع األثريــة ال يقــل فــي أهميتــه عــن دور القائميــن علــى رعايتهــا . وتأتــي اهميــة تجربــة 
مؤسســة التقنيــة الرقميــة للحفــاظ علــى التــراث Factum Arte ـ مدريــد فــي تطويــر تقنيــات جديــدة لتســجيل وفحــص 
ــة هــي  ــاً ان الســياحة الثقافي ــة دوليـــ ــة  والكشــف عــن تاريخهــا .واثبتــت تلــك المنهجي ــة واألثري وأرشــفة المواقــع التراثي

المســتقبل الفعلــى للحفــاظ علــى التــراث االنســاني فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر   ..
في جنوب غرب فرنسا يزوراآلالف 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 .
ــد مــن المشــاكل نفســها 	  ــي تواجــه العدي ــا Etruscan tombs in Tarquinia الت ــي تاركيني ــر أترورســكان ف مقاب

التــي نواجههــا عندنــا فــي المقابــر الملكيــة فــي مدينــة طيبــة الجنائزيــة .
كمــا اســتخدمت أنظمــة التصويــر الثاثــي األبعــاد فــي المتحــف البريطانــي فــي لنــدن وفــي البيرجامــون ببرليــن  وفــي 	 

المتحــف الوطنــي للفنــون فــي دريــزدن ، ومتحــف اآلثــار والمكتبــة الوطنيــة ومتحــف النقــوش الوطنــي ومتحــف ديــل 
بــرادو فــي مدريــد ، و متحــف اللوفــر، ومتحــف بريــرا ميــان ، ومتاحــف أخــرى عديــدة .

وال تــزال هــذه المواقــع فــي فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا وإنجلتــرا تجــذب أعــداد هائلــة مــن الــزوار.  أمــا علــى المســتوى 
المحلــى فقــد كانــت كانــت أول تجربــة مــع فاكتــم ارت  انتــاج مستنســخ لمقبــرة تحتمــس الثالــث ســنة 2003 ، للمشــاركة 
فــي معــرض المتحــف الوطنــي للفنــون فــي واشــنطن ، الــذي قــام بجولــة فــي ســبعة متاحــف فــي الواليــات المتحــدة لمــدة 
ثــاث ســنوات واســتقبل حوالــي 3 مليــون زائــر ، وعرضــت نســخة المستنســخ فــي المتحــف القومــي الآلثــار فــي مدريــد 

والقــت نجاحــاً كبيــراً وجالــت فــي اثنــي عشــر متحفــاً آخــر .
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نماذج من اعمال مؤسسة فاكتم ارت في التصوير ثاثي االبعاد وانتاج مستنسخات عالية الدقة للقطع والمواقع االثرية

الصور الفوتوغرافية نقا عن الموقع االليكتروني لمؤسسة فاكتم ارت
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مشروع التوثيق الرقمي وانشاء متحف موقع
لمستنسخات مقابر  نفرتاري ـ سيتي االول ـ توت عنخ امون ..
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كانت الخطوة األهم لمصر في هذا المجال الجديد سنة 2009 وهي االستجابة للمبادرة التي قدمها كل من : 
جامعة بازل ـ سويسرا  o

جمعية أصدقاء المقابر الملكية في مصر ـ زيوريخ   o
مؤسسة التقنية الرقمية للحفاظ على التراث Factum Arte ـ مدريد   o

مركز طارق والي العمارة والتراث ـ القاهرة   o
للتســجيل الرقمــي ثاثــي االبعــاد عالــي الجــودة وانتــاج مستنســخات لثاثــة مــن أشــهر المقابــر الملكيــة المصريــة وأكثرهــا 
تعرضــا لعوامــل التدهــور ، وعــرض تلــك المستنســخات بشــكل دائــم فــي متحــف موقــع بمدخــل وادي الملــوك باالقصــر، 
ليصبــح التســجيل الرقمــي لتلــك المقابــر متاحــاً للنشــر والدراســة فــي كافــة االوســاط العلميــة واالثريــة بــل وايضــا الدراســة 
والفحــص ولكــن دون المســاس بالمقابــر االصليــة  ، وتوفرالمستنســخات فرصــة لمعايشــة نفــس تجربــة الزيــارة االصليــة 
. وقــدرت دراســة الجــدوى االبتدائيــة للمشــروع حينهــا ان مــا يزيــد عــن  500,000  زائــر ســيقومون بزيــارة الموقــع 
ســنوياً ، هــذا باإلضافــة إلــى امكانيــة اقامــة المعــارض الخاصــة بدراســة كل مقبــرة وانشــاء موقــع الكترونــي يتيــح مشــاهدة 
ــر  ــة للمقاب ــة والمادي ــك المواقــع عــن بعــد ، وهــو مــا سيســاهم فــي االســتمرارية الثقافي ــة مــن تل ودراســة النســخة الرقمي
الملكيــة فــي مدينــة طيبــة الجنائزيــة علــى المــدى الطويــل ، ويســتهدف مشــروع التوثيــق الرقمــي وانشــاء متحــف موقــع 

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

انتاج مستنسخات للمقابرالثاث  وبعض محتوياتها  .  •
انشاء متحف موقع بالبر الغربي سيتم فيه تركيب المستنسخات لكل من هذه المقابر .  •

انشاء أرشيف رقمي عالي الجودة يكون مرجع أساسي لرصد التغيرات على حالة المقابر  .  •
انشاء مركز للتدريب على المسح الضوئي يتم فيه اتمام علمية التدريب لكوادر محلية  .  •

 والمقابر الملكية المعنية في المشروع  هي ..
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مقبرة نفرتاري .. 
اكتشــفها ســكياباريللي ســنة  1904وكانــت قــد ُكســرت وُســلب مــا فيهــا واختفــت الكنــوز التــي كانــت بهــا ، وُحطــم 
تابوتهــا وســرقت الموميــاء . وتعتبــر الرســوم الجداريــة فــي مقبــرة نفرتــاري مــن أجمــل رســوم الفــن الجنائــزي 
الفرعونــي وتعتبرمــن أشــهرها وأكثرهــا اكتمــاال حيــث تمثــل مــا يــوازي حوالــي 5200 قــدم مربــع مــن اللوحــات 
الجداريــة باالضافــة الــى ســقف حجــرة الدفــن . ونظــرا الهميتهــا وتفردهــا فقــد القــت اهتمامــا كبيــرا منــذا اكتشــافها 
فعلــى ســبيل المثــال فــي العشــرينات مــن القــرن الماضــي رعــى متحــف المتروپوليتــان فــي نيويــورك عمليــة كبيــرة 
ــذ اكتشــافها  ــرة مــن التدهــور المســتمر والمتســارع من ــت المقب ــا.  وقدعان ــق الرســومات بتصويرهــا ضوئي لتوثي
وحتــى ســنة 1971 حيــث فقــدت الكثيــر مــن رســومات وألــوان الجــدران باالضافــة 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 اخــرى ولكــن مــع تقليــل عــدد الــزوار الــى 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 خال مواعيد خاصة . 
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ابعاد المقبرة
اقصى طول : 35 م

 اقصي عرض : 14 م
اقصي عمق : 9 م

متر35الطول االجمالي 

أقصى 
عرض 

متر14

العمق
متر9

لقطات من مقبرة نفرتاري - نقا عن  تقرير » الفن والحياة السرمدية - مشروع صيانة الرسوم الجدارية بمقبرة نفرتاري)1992-1968( - 
معهد جيتي للصيانة والترميم 



لقطات من مقبرة نفرتاري - نقا عن  تقرير » الفن والحياة السرمدية - مشروع صيانة الرسوم الجدارية بمقبرة نفرتاري)1992-1968( - 
معهد جيتي للصيانة والترميم 
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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 االلــوان الزاهيــة للجداريــات بعضهــا بســبب الرطوبــة والبعــض اآلخــر 
نتيجــة الزمــن وســلوكيات الزائريــن ، واجــزاء اخــرى 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 اأدى الــى ســقوط اجــزاء كبيــرة مــن الجداريــات ورســومات االســقف باالضافــة الــى 
اعمــال الحفــاظ والوقايــة المختلفــة التــى اجريــت عليهــا منــذ اكتشــافها . وانتــاج مستنســخ  لمقبــرة 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 االبعــاد اعــادة انتاجهــم ومشــاهدة المقبــرة مكتملــة الول مــرة مــع المستنســخ .

المقبرة مغلقة امام الزيارة العامة  
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متر137.2الطول االجمالي 

أقصى 
عرض 
13.2

متر

العمق
100
متر

أبعاد المقبرة
اقصي ارتفاع: 6.05 م
ادني عرض: 0.66 م

اقصي عرض: 13.19 م
الطول الكلي: 137.19 م

المساحة الكلية: 649.04 م2
الحجم الكلي: 1900.35 م3
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مقبرة توت عنخ امون  ..
أكتشــفها هــوارد كارتــر ســنة  1922، وهــي اول مقبــرة تــم اكتشــافها بكامــل محتوياتهــا وكنوزهــا وبحالتهــا االصليــة 
تمامــاً وتتميزبجداريــات غرفــة الدفــن وأبعادهــا  3.64×  4.11متــر وبأقصــى عــرض  6.35 ، وهــي مزينــة بالكامــل 
بمشــاهد متتاليــة فــي اتجــاه عقــرب الســاعة مــن كتــاب الموتــى ، وعــدة مشــاهد تصــور تــوت عنــخ آمــون يقابــل اآللهــة 
ــم األبديــة ، وتحــوي غرفــة  ومــن ضمنهــم أوزوريــس ورســوم رائعــة تحكــي قصــة رحلــة تــوت عنــخ أمــون إلــى عال
الدفــن التابــوت . وتعــرض غالبيــة محتويــات المقبــرة 1700 قطعــة فــي المتحــف المصــري بالقاهــرة والقطــع اآلخــرى 
ــل محــور جــذب  ــرة تمث ــذ اكتشــاف المقب ــي متحــف األقصــر . ومن ــرض ف ــا يع ــض منه ــي المتحــف ، و بع ــة ف مخزون
للمهتميــن بالحضــارة المصريــة القديمــة عمومــاً ، وواحــدة مــن اهــم المــزارات الســياحية فــي مصــر ممــا جعلهــا مــن 
المواقــع االكثــر 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 اغاقهــا امــام الزيــارة الســياحية منــذ ســنة 2011 .

المقبرة مغلقة ويمكن زيارتها خال مواعيد خاصة . 
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متر22الطول االجمالي 

أقصى 
عرض 

متر12

العمق
متر8

قياسات غرفة الدفن
متوسط الطول: 3.64 م

متوسط العرض : 4.11 م
أقصى العرض : 6.35 م
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المرحلة االولى ــ  مستنسخ ومتحف موقع مقبرة توت عنخ امون .. 
تمثــل تلــك المرحلــة البدايــة الحقيقيــة نحــو رفــع مســتوى الحفــاظ للمقابــر الملكيــة كمــا انهــا تمثــل بدايــة لتبنــي افــكار جديــدة 
ــخ امــون 16 مــارس  2009   ــوت عن ــرة ت ــدأ العمــل بمقب ــة ، وب ــع االثري ــاً للمواق ــاً وتثقيفي ــداً معرفي ــح بع مــن شــأنها من
وأنتهــت مرحلــة تســجيل البيانــات 6 مايــو 2009 ، وتــم بنــاء مستنســخ المقبــرة وتركيبهــا فــي 3 اشــهربدأت ينايــر 2014 
وأنتهــت فــي أول ابريــل 2014 ، وكان توفيــر تمويــل المشــروع بأكملــه مــن دعــم ومعونــات وتبرعــات الجهــات الدوليــة 

المهتمــة بنشــر الفكــرة والحفــاظ علــى التــراث ، وتكــون المشــروع مــن ثاثــة عناصــر رئيســية هــي  :

اوال : التسجيل الرقمي لغرفة الدفن والتابوت بمقبرة توت عنخ امون
المسح الضوئي ثاثي االبعاد  للمقبرة

التصوير الفوتوغرافي في مقبرة توت عنخ آمون
مراقبة العمل و تصوير األلوان في المقبرة

تسجيل األلوان ودراسة حالتها 

ثانيا : انتاج مستنسخ من :
جدران وسقف غرفة الدفن 

التابوت 
االجزاء الناقصة من الجدار الجنوبي بغرفة الدفن

ثالثا : انشاء مستنسخ المقبرة في متحف موقع 
بجوار منزل هوارد كارتر - مكتشف المقبرة - بمدخل   وادي الملوك
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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 االبعاد للمقبرة	 
التصوير الفوتوغرافي في مقبرة توت عنخ آمون	 
مراقبة العمل و تصوير األلوان في المقبرة	 
تسجيل األلوان ودراسة حالتها	 

المسح الضوئي ثاثي االبعاد  للمقبرة  	
قامــت “فاكتــوم آرت” بعمليــة مســح ثاثــي األبعــاد لحجــرة الدفــن لتــوت عنــخ آمــون )kv62 ( فــي الفتــرة مــا بيــن مــارس 
ــل  ــي 29 ابري ــوم كان ف ــر ي ــي 14 آذار و آخ ــام )NUB 3d ( كان ف ــح بنظ ــة المس ــن عملي ــوم األول م ــل.  الي و ابري
المعلومــات ثاثيــة األبعــاد تــم تســجيلها خــال الماســحة الضوئيــه (ســيتي األول)، بدرجــة وضــوح للصــورة يســاوي 100 
ميكرون.تحتــوي البيانــات المســجلة علــى 100,000,000 نقطــة لــكل مترمربــع، تــم تســجيل كل نقطــة بشــكل مســتقل. و 
بهــذه الدرجــة مــن وضــوح الصــورة يمكــن دراســة و فهــم الســطح الــذي تــم مســحه ومراقبــة عميــات التــآكل فيــه.. درجــة 
ــاث درجــات وضــوح و هــي: 700  ــاف المناطــق، و اســتخدمت ث ــف باخت ــم مســحها تختل ــي ت الوضــوح للمناطــق الت
ميكــرون، و 400 ميكــرون، و 200 ميكــرون. فمثــا  االجــزاء التــي تــم مســحها بدرجــة وضــوح 700 ميكــرون: هــي 
الجــدران و  الجــزء الشــمالي – الغربــي للســقف امــا األجــزاء التــي تــم مســحها بدرجــة وضــوح 400 ميكرون:هــي - أعلــى 
و أســفل الحافــة للتابــوت  وغطــاء التابــوت امــا  األجــزاء التــي تــم مســحها بدرجــة وضــوح 200 ميكــرون: - عينــة الختــم 

“اجــزاء صغيــرة مــن الســقف يفتــرض بــأن تكــون مــن غرفــة الخزينــة” وباقــي التابــوت
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التصوير الفوتوغرافي في مقبرة توت عنخ آمون
اســتخدمت معــدات التصويــر الفوتوغرافــي لمــدة 21 يومــا للحصــول علــى صــور مكبــرة اســتخدم االجهــزة لمــدة 3 أيــام 

مــع جهــاز بثــاث محــاور يتــم التحكــم فيــه عــن طريــق الكمبيوتــر (نفــس الجهــاز المســتخدم مــع ماســحة ســيتي
الليزريــة).و تــم العمــل فــي األيــام ال 18 الاحقــة باســتخدام جهــاز ذو محــور واحــد يتــم التحكــم فيــه بالكمبيوتــر. و هــو 
أكثــر بســاطه و يســتهلك حيــزا أقــل مــن المــكان، و قــد صمــم و نقــل الــى األقصــر خصيصــا لتصويــر مقبــرة تــوت عنــخ 
آمــون. تــم التقــاط أكثــر مــن 8000 لقطــة منفصلــة انتجــت أكثــر مــن 16000 ملــف، حيــث كان هــذا العــدد ضروريــا 

لتغطيــة كافــة مســاحة القبــر. بمعــدل تقريبــي 100 لقطــة لــكل متــر مربــع

نظام التصوير الفوتوغرافي المصمم خصيصا لتصوير جدران مقبرة توت عنخ آمون في مارس 2009 .
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تصويــر  و  العمــل  مراقبــة 
المقبــرة فــي  األلــوان 

عينــات  بأخــذ  آرت  فاكتــوم  قامــت 
عنصــرا  تشــكل  التــي  و  األلــوان 
مهمــا فــي انتــاج النســخة المطابقــة. 
ــة  ــوان دقيق ــة بأل ــخة مطابق ــاج نس النت
األلــوان  مقارنــة  الضــروري  فمــن 
ــاج  ــوان إلنت ــات األل ــع عين ــة م األصلي
أكثــر  انتــاج  تــم  المطابقــة.  النســخة 
مــن 150 عينــة مــن مختلــف األلــوان 
علــى عصــي ورقيــة، و تــم مقارنــة 
ــوان  ــدران. األل ــع الج ــات م ــذه العين ه
لهــذه  و  ماحظتهــا  تــم  المطابقــة 
المواقــع (MACRO) تدوينهــا. حيــث 
تــم تســجيل أكثــر مــن 500 عينــه مــن 
العصــي المختلفــة. و صــورت لقطــات 
ــات  ــجلت معلوم ــددة و س ــه المح مقرب
أخــرى متعلقــة بالخصائــص المهمــة 

لألســطح.
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تسجيل األلوان ودراسة حالتها
تســجيل االلــوان ودراســتها واحــد مــن اهــم االمكانيــات التــي تطرحهــا التقنيــات عاليــة الجــودة ، حيــث يســمح فــي المقــام 
االول بدراســة الــوان وملمــس محتويــات اي موقــع بطريقــة تحليليــة قــد يترتــب عليهــا الكثيــر مــن التطبيقــات العمليــة فــي 
مجــال الترميــم والحفــاظ علــى المواقــع االثريــة وفــي مشــروع مستنســخ مقبــرة تــوت عنــخ امــون كل الماحظــات تســتند 
للمشــاهدة البصريــة لألســطح الخارجيــة لقبــر تــوت عنــخ آمــون. واظهــرت عــدم وجــود فــي أي نقطــة فــي القبــر مــا يــدل 
علــى لمــس للســطح أو اســتخدام مــواد كيميائيــة أو نشــاطات تحليليــة لهــا آثــار مدمــرة. و الهــدف مــن الدراســة هــو أن نفهــم 
طبيعــة األســطح و األســباب التــي أدت الــى الشــكل الحالــي. وقــد اظهــرت الدراســة بعــض النتائــج االوليــة والماحظــات 
الظاهريــة بالفعــل مثــل علــى مــا يبــدو انــه تــم اعــداد حجــر األســاس باســتخدام الفــؤوس اليدويــة و المطــارق و األزاميــل. 
عامــات العمــل مرئيــة تحــت طبقــة الجــص األبيــض أو الثقــوب الموجــودة فــي الطوب.ولتمهيــد األســاس قبــل كســوه بطبقــة 
األســاس و الزخرفــة الملونــه. – تــم كســو الجــدران ببعــد طبقــات الجــص . وغيرهــا مــن التفاصيــل  التــي يمكــن الرجــوع 

اليهــا فــي التقريــر الفنــي الكامــل لدراســة الــوان المقبــرة  ..
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ثانياً ــ انتاج مستنسخ حوائط واسقف غرفة الدفن ..
تــم انتــاج مستنســخات الحوائــط واالســقف ، وكذلــك التابــوت باســتخدام تقنيــات عاليــة الجــودة فــي الحفــر ثاثــي االبعــاد 
يضمــن الدقــة المطلوبــة وهــو الجــزء األكثــر تكلفــة وأســتغرق الوقــت األطــول فــي عمليــة انتــاج المستنســخ ، وبمســاعدة 
ــود  ــزء مفق ــود لج ــض واألس ــة باألبي ــل بصــور فوتوغرافي ــق العم ــذي زود فري ــفورد ، ال ــي أكس ــث ف ــد جريفي ــن معه م
مــن الجــدار الجنوبــي لغربــة الدفــن ، وتــم اعــادة االلــوان 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 كانــت موجــودة علــى الجــدران باســتخدام نفــس نمــاذج االلــوان الموجــودة 

بالمقبــرة ، وإعــادة انتــاج األجــزاء المفقــودة ..
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ثالثاً ــ انشاء مستنسخ المقبرة ومتحف الموقع .. 
ــارة االصليــة مــع اضافــة عناصــر  يهــدف انشــاء متحــف موقــع مستنســخ مقبــرة تــوت عنــخ امــون محــاكاة تجربــة الزي
مســتحدثة للزيــارة ، مــع رفــع الوعــي باشــكالية حمايــة األثــر ومســاعدة الزائريــن علــى تقبــل حلهــا ، واهميــة اســتخدام 
افــكار مماثلــة للحفــاظ علــى المواقــع االثريــة ممــا يعطــي لســياحة المواقــع االثريــة بعــًدا اكثــر اســتدامة ويلفــت النظــر إلــى 
المخاطــر التــي تهــدد بقــاء مثــل تلــك المواقــع والتــي يعــد اقلهــا هــو حرمــان االجيــال الحاضــرة مــن زيارتهــا واالســتفادة بمــا 
تمدنــا بــه مــن معرفــه . هــذا بالطبــع باالضافــة الــى مايمنحــه التوثيــق االلكترونــي الدقيــق لمثــل تلــك المواقــع مــن فرصــا 
اوســع للتعمــق فــي دراســتها . باالضافــة إلــى ايجابيــة التفاعــل مــع المجتمــع المحلــي واالســتفاده مــن خبراتــه ومراعــاة 

ظــروف الموقــع االصلــي والموقــع المســتحدث . 
ويمثــل هــذا المشــروع نموذجــا للتــزاوج الممكــن بيــن الرؤيــة المعماريــة والتقنيــة العاليــة ، حيــث قــام مركــز طــارق والــى 
بتطبيــق جديــد لمنهجيتــه فــي اســتقراء المواقــع االثريــة وتقديــم معمــار حديــث يلبــي احتياجــات آنيــة ومســتحدثة وفــي الوقــت 
نفســه ينبــع مــن الــروح الحضاريــة للموقــع االثــري ،  تــم اختيارجــوار متحــف هــوارد كارتــر- مكتشــف المقبــرة - فــي 
مدخــل وادي الملــوك موقعــا لمتحــف الموقــع ممــا يعــد تعبيــرا عمــا يمثلــه هــذا المشــروع مــن اعــادة اكتشــاف لامكانيــات 

الكامنــة فــي مثــل تلــك المواقــع عمومــا وفــي حالــة مستنســخ مقبــرة تــوت عنــخ امــون خاصــة  .
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واتخــذت الرؤيــة المعماريــة  لهــذا المشــروع مدخــا يتعــدى كونــه مستنســخ للمقبــرة ، إلــى كونــه كمتحــف موقــع يحكــي 
تاريــخ المقبــرة منــذ اكتشــافها ويمنــح الزائــر الكثيــر مــن المعرفــة حــول المقبــرة ، ويوفــي باحتياجــات مســتحدثة ال توفرهــا 
زيــارة المقبــرة االصليــة ، فعلــى ســبيل المثــال يســتوعب هــذا المتحــف مستنســخ غرفــة الدفــن وباإلضافــة إلــى مســاحة 
ــر  ــن للمقاب ــداد الزائري ــاع أع ــراء إرتف ــن ج ــة م ــر الملكي ــا المقاب ــرض له ــى تتع ــر الت ــرح المخاط ــدودة لش ــرض مح مع
األصليــة. االمــر الــذي لــم يكــن ممكنــا تطبيقــه فــي المقبــرة االصليــة ، باالضافــة الــى جعلــه مناســب لــذوى اإلحتياجــات 
ــارة  ــة التــي تجعــل مــن الزي ــارات التصميمي ــرة ، وغيرهــا مــن االعتب ــم مدخــل المقب ــك فــي تصمي الخاصــة ومراعــاة ذل
تجربــة ثريــة  دون ان يخــل ذلــك بــروح تجربــة الزيــارة للمقبــرة االصليــة.  حيــث تــم وضــع التصميــم المعمــاري للمتحــف 
بنــاءا علــى التصميــم األصلــى للمقبــرة, ممــا يجعــل مــن هــذه التجربــة المعماريــة حالــة متفــردة ورائــدة لمعمــارى يســتوحى 

مــن تصميــم عمــره االف الســنين منشــأ جديــد إلســتعمال جديــد. 
وفيمــا يلــي عــرض لبعــض مراحــل العمــل بالمشــروع  وكذلــك المستنســخ ومتحــف الموقــع بعــد االنتهــاء وذلــك بالمقارنــة 
بالمقبــرة االصليــة لتوضيــح المحــاكاة التــي تمــت الستســاخ تجربــة الزيــارة بأكملهــا ســواء فــي التصميــم المعمــاري او فــي 
المــواد والخامــات المســتخدمة فــي البنــاء مــع مراعــاة االضافــات التــي تــم اســتحداثها ســواء فــي طريقــة عــرض المعلومــات 

اوالقاعــة المخصصــة لعــرض مستنســخ الجــدار الجنوبــي .
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صور فوتوغرافية من المقبرة االصلية لرصد ملمس ولون الجدران االصلية

معالجات الحجر لمحاكاة ملمس ولون الجدران االصلية
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مستنسخ المقبرة في 2014 المقبرة االصلية  في 2014
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قاعة عرض البمعلومات الملحقة بـ مستنسخ المقبرة في 2014

طريقة عرض المعلومات في المقبرة االصلية 
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مستنسخ المقبرة في 2014

The Griffith Institute صور فوتوغرافية للتابوت 1922  عن مجموعة جريفيت
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ختامـــــــــــــــاً ..
مؤخــراً فــي ينايــر 2016 تــم التعاقــد علــى المرحلــة الثانيــة للمشــروع للتســجيل الرقمــي لمقبــرة ســيتى األول وبنــاء متحــف 
موقــع لمستنســخ المقبــرة ، واعــادة توظيــف اســتراحة ســتوبلير بعــد ترميمهــا كمركــز التدريــب علــى المســح الضوئــي فــي 

البــر الغربــي لاقصــر ، ومــن المتوقــع تســتغرق هــذه المرحلــة 3 ـ 5 ســنوات .
هــــــــكذا يأتــي مشــروع مستنســخات المقابــر الملكيــة تجربــة جديــدة لحــل اشــكالية حمايــة التــراث ووضــع الحلــول المثلــى 
للمعادلــة األصعــب فــي تلبيــة احتياجــات الزيــارة لمواقــع تراثيــة وأثريــة صممــت قديمــاً لعــدم الزيــارة ، بوابــة مغلقــة مــع 

صاحبهــا إلــى 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 أمتداد لثقافة موروثة عن األجداد ..


