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ي

العدد السادس

داخل العدد...

إفتتاح متحف الطفل بالمتحف المصري
مواعيد الزيارة� 9 :ص  6.30 -م
مواعيد العمل الر�سمية� 9 :ص  3 -ظهر ًا
هيئة التحرير:
�أ .د .زاهـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوا�س
د .وف ـ ـ ــاء ال�ص ـ ــديق
تحرير و �إعداد:
م�آثر �إبراهيم �أبو عي�ش
م ــنة الـل ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــدري
الإخراج الجرافيكى :مجدى عزالدين
ا�شراف طباعة� :أمــال �صـف ـ ــوت

تليفون25782452 :
فاك�س25796974 :
�إت�صل بنا عبر البريد الإلكتروني:
emcnewsletter@gmail.com

ت�صدر الن�شرة ثالث مرات بال�سنة
جميع المعلومات بالن�شرة �صحيحة
حتى وقت الن�شر

�أ�سعار التذاكر
الأجانب 60 :جـ
الطلبة الأجانب 30 :جـ
الم�صريين و االخوة العرب 4 :جـ
الطلبة الم�صريين و العرب  1 :جـ
ا�سعار تذاكر المومياوات:
الأجانب 100 :جـ
الطلبة الأجانب 60 :جـ
الم�صريين و االخوة العرب10 :جـ
الطلبة الم�صريين و العرب 5 :جـ
هذه الأ�سعار �سارية حتى وقت الن�شر وقابلة للزيادة
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كلمة العدد
متحف الطفل :التعلم واللعب معًا
يعد متحف الطفل بالمتحف
الم�صري فريد ًا من نوعه في
العالم �أجمع ،وقد ح�ضرتني
الفكرة عند زيارتي لمعر�ض
قطع الليجو قطع الليجو منذ
�أكثر من  ١٥عام ًا حينما كان
يطوف ويجوب مدن �أوروبا ،تحت
عنوان "�أ�سرار الفراعنة" ،وكان
ب�صحبتي �أطفالي الذين انبهروا
به وطالبوني بتكرار الزيارة .وقد �أعجبت كثيرا بدقة ت�صميم هذا
المعر�ض الم�ستوحى من الح�ضارة الم�صرية القديمة .وكان المعر�ض ذو
ت�أثير عظيم على الأطفال ب�أعمارهم المختلفة؛ من حيث تو�صيل معلومات
مب�سطة و�شيقة عن ح�ضارة م�صر القديمة وكيف يمكن للطفل �أن يتعلم
التاريخ منذ �سن �صغيرة جدا بوا�سطة هذه المعرو�ضات الب�سيطة ذات
الت�أثير التعليمي ال�ساحر .لهذا فقد �سعيت للح�صول على هذا المعر�ض
ليكون نواة لمتحف للطفل بالمتحف الم�صري ،ولكي يتميز عن غيره من

متاحف الأطفال في العالم �أ�ضفنا �إلى تلك المعرو�ضات قطع �آثار حقيقية
ت�أخذ الأطفال في رحلة ممتعة خالل العالم ال�سحري لح�ضارة م�صر
القديمة وتاريخها.
ي�ضم هذا المتحف ال�صغير �ست قاعات بالإ�ضافة �إلى الور�شة ،تم
تق�سيمهم لمو�ضوعات رئي�سية تظهر �أهم جوانب الح�ضارة الم�صرية
القديمة؛ مثل الحياة اليومية والحياة في العالم الآخر والكتابة
والمعتقدات الدينية والملكية كنظام حكم ،وتنتهي جولة الزائر ال�صغير
بور�شة عمل جميلة يقدم له فيها قطع من وحدات الليجو المختلفة
ليجرب بنف�سه عمل نماذج مما �شاهده و�أعجب به ،وبذلك يتحقق �شعار
المتحف وهو �" :أرى و�أفهم و�أعمل و�أتعلم".
ولمتحف الطفل ميزة �أخرى كبيرة حيث �أنه مجهز ال�ستقبال
زيارات الأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة من الإعاقات المختلفة مثل
فاقدي ال�سمع والب�صر والإعاقات الذهنية ،فهو هدية لأطفال م�صر
جميعهم ،وفي ذات الوقت دعوة لتعلم تاريخ م�صر وح�ضارتها ب�أ�سلوب
�شيق وممتع.
د .وفاء ال�صديق
مدير عام المتحف الم�صري

�شخ�صية العدد
السيدة /زينب الجيزاوي،
وكيل المتحف الم�صري ل�شئون التربية
المتحفية ،حا�صلة على لي�سان�س �آثار م�صرية
 كلية الآثار جامعة القاهرة عام ١٩٧٧م،ثم دبلوم درا�سات عليا عام ١٩٩٢م من معهد
الدرا�سات والبحوث الأفريقية ق�سم التاريخ.
عام ١٩٩٥م تلقت دورة تدريبية بمدينة كولون
الألمانية خا�صة بالتربية المتحفية� ،أهلتها فيما
بعد للعمل على فتح مجاالت التعاون وتقديم
الخدمة الثقافية والمتعة التعليمية للن�شىء
والطالئع .وقد تمكنت �سيادتها ولأول مرة من
�إر�ساء بروتوكول التعاون مع وزارة الت�ضامن
االجتماعي ،حيث تم �إعداد برامج لدور الرعاية
ت�صوير �سامح عبد المنعم
االجتماعية للأيتام ومجهولي الن�سب ،وكذلك
ذوي االحتياجات الخا�صة كال�صم والبكم وذوي الإعاقة الذهنية .وقد �أعدت الإدارة برنامجاً
لذوي االحتياجات الخا�صة والإعاقة الذهنية وال�صم والبكم منذ نحو عام ون�صف تقريب ًا وقد
�أثمر ن�شاط الم�ساعدة لهذا المجتمع عن معاي�شة �إيجابية وتوا�صل ناجح بين مجتمع الأ�سوياء
وذوي االحتياجات الخا�صة.
ت�سعى ال�سيدة /زينب الجيزاوي �إلى ن�شر الثقافة والوعي الأثري ،وت�سعى جاهدة في �إحداث
التوا�صل بين المتحف والزائرين ب�أ�شكال متعددة بحيث ت�صل �إلى �أق�صى فائدة مرجوة للزائر
لجميع المراحل العمرية والثقافية لذا تختلف المعلومات وور�ش العمل وفق ًا للمتلقي.
صورة الغالف :أحد قطع الليجو المعروضة بمتحف الطفل

(تصوير أحمد أمين)

عودة نقوش
من متحف اللوفر

أحد النقوش المستردة (تصوير المجلس األعلى لألثار).

و�صل �إلى المتحف الم�صري القطع الأثرية
التي ت�سلمها ال�سيد الرئي�س محمد ح�سني
مبارك من الرئي�س الفرن�سي �ساركوزي ،والتي
كانت بمتحف اللوفر بفرن�سا ،وذلك في �إطار
المجهودات الكبيرة التي يبذلها الدكتور زاهي
حوا�س الأمين العام للمجل�س الأعلى للآثار لعودة
الآثار التي خرجت من م�صر بطريق غير �شرعي.
هذه القطع عبارة عن خم�سة نقو�ش جدارية
ملونة من مقبرة تتيكي بالأق�صر ،و�سوف تعر�ض
للجمهور �ضمن معر�ض الآثار الم�ستردة خالل
�شهر مار�س المقبل ب�صالة المعار�ض بالمتحف
الم�صري.

المع ــار�ض
اإلحتفال بمرور مائة واثنين عاما
على الحفائر المجرية في جبانة طيبة
بمنا�سبة مرور مائة واثنين عام على الحفائر المجرية في جبانة
طيبة ،اقيم بالقاعة  ٤٤والرواق  ٤٥بالطابق الأر�ضي بالمتحف
الم�صري المعر�ض الذي افتتحه في ال�ساد�س من �شهر نوفمبر
الما�ضي ال�ســيد وزير الثقافـة الم�ص ــري  /فاروق ح�سني ود� .إ�شتفان
هيلر وزير التعليم والثقافة في جمهورية المجر ،بح�ضور د .زاهي
حوا�س ود .وفاء ال�صديق ولفيف من كبار ال�شخ�صيات العامة
الم�صرية والأجنبية.
ولقد تم عر�ض حوالي  ١٤٠قطعة �أثرية من �أبرز ما عثرت عليه
البعثة المجرية فيما بين عامي  1907م و٢٠٠٦م في عدة مقابر
هامة بطيبة بالبر الغربي بالأق�صر .هذه المقتنيات محفوظة بالمتحف الم�صري ومتحف الح�ضارة
بالف�سطاط ومخازن الطارف بالأق�صر ،وهي م�ؤرخة بع�صر الدولة الو�سطى والحديثة وع�صر
االنتقال الثالث والع�صر المت�أخر حتى الع�صر اليوناني الروماني .وقد �ضمت المعرو�ضات تابوتا
�ضخما ذو وجه مذهب كانت البعثة قد ك�شفت عنه عام ١٩٠٧م بمنطقة جمهود بالمنيا .هذا �إلى
جانب مجموعة متنوعة من الآثار عبارة عن
�أقماع جنائزية و�أواني كانوبية ،ومجموعة
جعارين وتمائم وتماثيل �أو�شابتي من الخ�شب
الملون والفيان�س.
وفي �إطار الإحتفالية بمرور  102عاما على
الحفائر المجرية بم�صر �أقيم م�ؤتمر بالمجل�س
الأعلي للآثار وحا�ضر فيه العديد من الأثريين
اللذين �إ�شتركوا بالعمل مع البعثات المجرية
المختلفة.

مدخل المعرض ومجموعة من تمتثيل األوشابتي من
جبانة طيبة وتعود إلى عصور مختلفة( .تصوير منة
اهلل الدري)
منظور من مدخل المعرض ويظهر تمثال من الحجر
الجيري للمدعو جحوتيمس وعائلته ويعود إلى عصر
الملك رمسيس الثاني (حوالي  1213-1279ق.م).
(تصوير منة اهلل الدري)
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قطعة من الكتان عليها اإلله أنوبيس
تعود إلى أوائل العصر البطلمي (القرن
الثالث ق.م ).من المقبرة رقم  32بطيبة.
(تصوير منة اهلل الدري)

وزيري الثقافة المصري والمجري السيد إشتفان
هيلر أثناء إفتتاح المعرض مع الدكتور زاهي حواس
(تصوير جنيفر ويلبي).
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�أخبار المتحف

�شارك �أمناء المتحف الم�صري في دورة
تدريبية عن كيفية تنظيم معر�ض متحفي
والتي �أقيمت بمتحف النوبة ب�أ�سوان .قامت
المنظمة العربية للمتاحف ()ICOM
برئا�سة الدكتورة �شاذلية العناب بتنظيم
ور�شة عمل في الفترة من 2009/11/9-5
بالتعاون مع الدكتور زاهي حوا�س والمجل�س
الأعلى للآثار ،وال�سيد  /محمد عبدالفتاح
رئي�س قطاع المتاحف وبا�ست�ضافة الدكتور
�أ�سامة عبد المجيد ،مدير متحف النوبة،
ونائب رئي�س الأيكوم العربي وبم�شاركة
الأخوات والإخوة من الأردن ،والإمارات
العربية المتحدة (دبي وال�شارقة) ولبنان،
والمغرب ،وموريتانيا ،وقطر ،وال�سودان،
و�سلطنة عمان ،وتون�س ،بالإ�ضافة �إلى ممثلي
منظمة المتاحف من �أوروبا .وقد �شهدت
فعاليات هذه الور�شة من المتحف الم�صري
الأمناء �سها محمود خليل و�أبية ال�شامي

وخلود �أحمد عبداهلل ،ومنة اهلل الدري ،وهبة
حمدي التي قامت ب�إلقاء محا�ضرة ق�صيرة حول
التطوير بالمتحف الم�صري .وكانت المحا�ضرات
من �ضمن فعاليات الم�ؤتمر والتي تتناول علم
المتاحف وكيفية �إعداد المعار�ض الم�ؤقتة.

السادة أمناء المتحف المصري المشاركين :من اليسار
هبة ،خلود ،سها ،أبية (تصوير منة اهلل الدري)

· فى �إطار الخدمات التى يقدمها المتحف الم�صري لزائريه و�أعمال التطوير التى ي�شهدها
المتحف يقوم المتحف الم�صري بتقديم خدمة جديدة تتمثل فى ت�شغيل النظام ال�سمعى للزائر
حفاظ ًا على الهدوء داخل القاعات وقد تم بالفعل تطبيقه من نوفمبر .2009
· احتفل المتحف الم�صري و CATSفرن�سا في الثامن من نوفمبر ٢٠٠٩م ،بقاعة اال�ستقبال
بمتحف الطفل ،بانتهاء مو�سم جمعية ور�شة �س�شات للمكفوفين .وقد اختتم عمله بت�سليم كتاب
"الهيروغليفية كتابة الآلهة في م�صر الفرعونية" المترجم من الفرن�سية �إلى العربية ومن�سوخ
�إلى طريقة برايل للمكفوفين برعاية وت�صريح من متحف اللوفر.
· �ألقى الأ�ستاذ محمد علي ،الم�سئول عن ق�سم الع�صر المت�أخر بالمتحف الم�صري ،محا�ضرة
تناول فيها التجديدات التي قام بها في الق�سم من حيث �إ�سلوب العر�ض ،هذا �إلى جانب تقديمه �سردا
تاريخيا و�أثريا �شيقا لهذه الحقبة التاريخية الهامة ،والتي تحتاج الهتمام �أكثر من قبل الباحثين.
· عقد ق�سم الت�سجيل بالمتحف الم�صري دورة تدريبية حول كيفية �إعداد تقرير حالة الأثر
والمعروف با�سم « ،»Condition Reportفي الفترة من ال�ساد�س ع�شر من نوفمبر ولمدة �أربعة
�أيام متتالية  .تخللت الدورة ور�ش عمل �إلى جانب الدرا�سة النظرية.
استدراك واعتذار :ت�سبب خط�أ طباعي
بالعدد ال�سابق في �سقوط �أ�سماء ال�سادة
ر�ؤ�ساء الق�سم الثاني وهم  :الأ�ستاذ محمود
(م�صور) الحلوجي والأ�ستاذ جمال البلم
والأ�ستاذة �سهام عبد الرازق.
شكــــــر
د .طـ ـ ــارق العو�ضي �أ� /آبية ال�شامي �أ� /صباح عبد الرازق
�أ /لطفي عبد الحميد �أ� /سمر �سمير �أ /رق ــية م�سع ـ ــود

ت ـ ـ ــم تكري ـ ــم الدكـتـ ــورة وف ـ ــاء ال�صديق
بمنح ــها جائــزة التبادل الثقاف ــي ال�صيني،
وهو و�سام يمنح ل�شخ�صيات عالمية �أ�سهمت
في مجال التبادل الثقافي بين ال�صين
ومختلف بلدان العالم .ويعتبر هذا الو�سام هو
�أعلى و�سام يمنح من قبل الحكومة ال�صينية
في مجال التبادل الثقافي .وقام ال�سيد رئي�س
وزراء ال�صين بت�سليم الو�سام للدكتورة وفاء

ينفرد المتحف الم�صري بمجموعات كبيرة ومتنوعة من الأثار مما يتيح له
�إقامة معار�ض خارجية متعددة لن�شر ثقافة الح�ضارة الم�صرية القديمة ،ففي
غ�ضون المو�سم القادم  2011 – 2010تم الإتفاق على �إقامة عدة معار�ض خارجية
منها معر�ض م�ؤتمر �شانغهاي �إك�سبو  2010بال�صين والذي �سيفتتح �أول مايو
 2010وي�ستمر حتى � 31أكتوبر  ،2010ومعر�ض "كليوباترا :البحث عن �آخر ملكات
م�صر" الذي من المقرر �أن ي�ضم مجموعة كبيرة من الأثار الغارقة من الإ�سكندرية
والمتعلقة بالع�صر البطلمي على ان يبد�أ في يونيو  2010وي�ستمر حتى يناير 2011
بوالية فيالدلفيا الأمريكية ليتجول بعدها في �أربع واليات �أميريكية �أخرى.

مو�ضوع العدد.......
ما هو الليجو؟؟؟

(تصوير منة اهلل الدري)

(تصوير منة اهلل الدري)

متحف الطفل بالمتحف المصرى بالقاهرة
من المنح الإلهية م�شاركة الإن�سان بعمله وجهده في بزوغ �شيء جديد ،و�إن
�شهد ميالده وظهوره للنور فذلك من �أطيب النعم .وكنت قد �شرفت باختيار
د.وفاء ال�صديق -مدير عام المتحف الم�صري -لي ،بالم�شاركة في العمل بمتحف
الطفل ،خلفا لزميالت قمن ب�أعمال طيبة الذكر لما طلب منهن ،وما �أنا �إال تابعة
في م�سيرة العمل لأ�سلمها بدوري لمن �سي�أتي بعدي ،فا�ستكملت ما بد�أوه و�أ�ضفت
ما ا�ستطعت .ربما الي�شعر الزائر بتلك المجهودات الم�ضنية من كل العاملين في
�إر�ساء قواعد الأ�شياء فالبناء ال�شامخ النرى قواعده .وقد �سعيت جاهدة لعمل
�أر�شيف خا�ص بمتحف الطفل وكذلك المكتبة الملحقة به ونواتها كتب قيمة من
�إهداء د .وفاء ال�صديق للمتحف ،وهي مجموعة متنوعة مخ�ص�صة للطفل حول
الح�ضارة الم�صرية القديمة ون�ش�أة الح�ضارات المختلفة ،وكذلك �إ�ضافة وحدة
�سمعية لقاعة الحياة اليومية  -حيث تعر�ض بع�ض الآالت المو�سيقية  -مما يعود
بالنفع على الطفل الم�صري ثقافيا وذهنيا والتى هي من �أهداف متحف الطفل
لإيقاظ المهارات والحوا�س المختلفة لديه؛ فكما يقولون �أن «الطفل يمتلك مائة
لغة ومائة يد ومائة فكرة وت�أمل ومائة طريقة للتفكير واللعب والتحدث....ومئات
ومئات غيرها ».فمن خالل ربط الأفكار بلغة الفن والعلم يتعود الطفل على
اكت�شاف الفهم والمتعة وال�شعور والتخيل والتحليق بهم �إلى م�ستويات �أعلى في
لغة التطور والإبداع.
بقلم م�آثر �أبو عي�ش
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بد�أت �صناعة الليجو عام ١٩٣٤م في �أوروبا ،وا�سمها م�شتقا
من اللغة الدنماركية التي تعني “�إلعب وتعلم” ،وتعني في اللغة
الالتينية “ �أنا �أبني” .وهي عبارة عن مكعبات ب�أحجام و�أ�شكال
مختلفة م�صنوعة من البال�ستيك ذات �ألوان زاهية مبهرة
ومحببة للأطفال .هذه المجموعة التي ي�ضمها متحف الطفل،
حوالي  1٦نموذج ًا� ،صنعت عام ١٩٩١م وكانت جزءا من معر�ض
لليجو جاب العالم من بلد من�ش�أه (الدنمارك) مرورا بفرن�سا
و�أ�سبانيا و�إيطاليا واليابان وكندا و�أي�ض ًا �ألمانيا التي عر�ض
بها ثالث مرات .و�أخير ًا �أهدته �شركة ليجو للمتحف الم�صري
بناء ًا على رغبة الدكتورة وفاء ال�صديق مديرة المتحف .تتكون
مجموعة الليجو من �ستة ع�شرة نموذج ًا به  ٥٠٢٨٣٦وحدة ليجو،
تطلبت حوالي � ٢٤٣٠ساعة لت�شكيلها ،وتقدم هذه النماذج جانب ًا
من الح�ضارة الم�صرية القديمة ونماذج لتماثيل بع�ض المعبودات
والملوك.
وقد وقع االختيار على قاعة المئوية ليتم تحويلها �إلى متحف
الطفل كي ت�ضم قطع �آثار �أ�صلية مع نماذج الليجو كمزيج لطيف
ومحبب للأطفال وهو ما يحدث لأول مرة كجزء من عر�ض دائم
في تاريخ متاحف الأطفال على م�ستوى العالم .والجدير بالذكر
�أن قاعة المئوية هي جزء من بدروم المتحف الم�صري تم
ف�صله و�إعداده ك�صالة عر�ض �أثناء االحتفاالت بمرور مائة عام
على �إن�شاء المتحف الم�صري عام ٢٠٠٢م وله بوابتان للدخول
والخروج على الجانب الغربي من المتحف.
ت�ستخدم وحدات الليجو لتنمية مهارة الخلق والإبداع لدى
الطفل ،ت�ساعده على االكت�شاف والتطور من �أجل الم�ستقبل ،فمن
خالل عملية الت�شكيل والبناء تنمو لديه القدرة على التخيل الذى
ي�ؤدي لالختراعات التي ت�ساهم في رقي الب�شرية.
منة اهلل الدري
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It was very difficult to photograph Mrs Zainab Tawfik (Section
Five Head Curator) during the preparations of the Children’s
Museum; she never sat down and seemed to be in every hall
simultaneously! The only time she sat down is here when she
was cleaning vitrine the day before the opening. Mrs Zainab
worked closely with Dr Wafaa in choosing and displaying
the objects, and also oversaw the painting of the walls and
installing the electrical fittings (Photo by M. El Dorry)

 دينامو العمل على مدار فترة التجهيزات الطويلة لمتحف، زينب توفيق/ السيدة
 وجدنا صعوبة بالغة في تصويرها أثناء العمل وذلك لنشاطها وتواجدها،الطفل
 وأعمال،في أكثر من مكان أثناء متابعتها لسير العمل من حيث الدهانات
ً وأخيرا.الكهرباء وبالطبع إختيار وعرض القطع األثرية مع الدكتورة وفاء
تمكنا من تصويرها جالسة داخل إحدى خزانات العرض أثناء تنظيفها قبل
) (تصوير منة اهلل الدري.اإلفتتاح

Children were invited to play with LEGO blocks during the
inauguration. Many of them were thrilled with the endless
possibilities they could create. Ms Tilde Anderson from the
Danish Embassy in Cairo gave away LEGO key chains to
children. Indiana Jones and Harry Potter were amongst the
many characters fashioned out of LEGO and made into the
key chains that adults were as excited about as the children.
(Photos by M. El Dorry)

أشترك األطفال أثناء حفل االفتتاح في اللعب بقطع الليجو على طاوالت
 تيلدا أندرسون من/  قامت السيدة. وهم في حالة انبهار،مخصصة لذلك
السفارة الدنماركية بالقاهرة بتوزيع سالسل مفاتيح من الليجو على هيئة
شخصيات محببة لدى األطفال وبهرت هذه الهدايا البسيطة الصغار والكبار
) (تصوير منة اهلل الدري.أيضاً اللذين حرصوا على اقتنائها

Artist Rasha Kamal putting the final
touches on the wooden base for a LEGO
model. (Photo by M. El Dorry)

 رشا كمال تضفي اللمسات الفنية األخيرة/ السيدة
 (تصوير منة.على إحدى قواعد عرض نماذج الليجو
)اهلل الدري
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HRH The Prince Consort Henrik
of Denmark inaugurating the
Children’s Museum with Dr Zahi
Hawass and Dr Wafaa al-Saddik.
)(Photo by S. Abdel Mohsen

سمو األمير هنريك زوج ملكة الدنمارك
يفتتح متحف الطفل وبجواره الدكتور
زاهي حواس والدكتورة وفاء الصديق.
(تصوير سامح عبد المحسن)

Prince Henrik with a participant in
the Egyptian Museum's Education
Department programs for children
with special needs. On the left is
H.E. Mr Christian Hoppe, the Danish
Ambassador to Egypt (Photo by S.
Abdel Mohsen).

Prince Henrik signing
the Children’s Museum's
guestbook (Photo by S.
Abdel Mohsen).

سمو األمير هنريك وهو يوقع
دفتر زوار متحف الطفل.
(تصوير سامح عبد المحسن)
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أصر سمو األمير هنريك على أن يلتقط صورة
مع أحد طلبة برنامج التربية المتحفية لذوي
اإلحتياجات الخاصة والموهوبين ،ويظهر
بجواره سعادة سفير الدنمارك بمصر السيد/
كريستيان هوب( .تصوير سامح عبد المحسن).
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