وزارة اآلثار
التواصل خيلق جمتمع ًا مرتابط ًا ،هلذا حترص وزارة اآلثار عىل إصدار نرشة إخبارية شهرية
تعرض من خالهلا أهم اإلنجازات واألنشطة ،وغري ذلك من األحداث اجلارية داخل الوزارة.
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اكتشافات أثرية
• كشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة آثار دهشور خالل شهر أبريل عن
حجرة دفن خاصة هبرم يرجع إىل عرص األرسة الثالثة عرش .عثر باحلجرة عىل
صندوق لألواين الكانوبية مصنوع من اخلشب املغطى بطبقة من اجلص حفر عليه

نصوص هريوغليفية خاصة بحامية األحشاء واسم صاحبة الصندوق األمرية «حات-
شبسوت؟» ،وهي ابنة ملك (قد يكون إيمني كامو) ،باإلضافة إىل غطاء تابوت هبيئة
آدمية مغطى برقائق من الذهب ومصباح من احلجر وبقايا عظام آدمية .ومتت أعامل

البعثة خالل شهر مايو برعاية  Lion TelevisionوAT Land Production

• اكتشفت بعثة كلية اآلثار  -جامعة القاهرة
العاملة بمنطقة آثار تونا اجلبل بمحافظة املنيا جبانة
مجاعية حتت األرض تم الوصول إليها من خالل

بئر منحوت يف الصخر يصل عمقه إىل ثامنية أمتار
ينتهي بمجموعة من املمرات والرساديب تضم

عرشات املومياوات بعضها مغطى بأقنعة جصية
مذهبة والعديد من التوابيت احلجرية غري املنقوشة

وتابوتني من الفخار هبيئة آدمية .كام عثرت البعثة
أيضا عىل برديتني باخلط الديموطيقي إحدامها داخل
ً

إناء ،وورقة شجر من الذهب .ويف موقع آخر فوق تبة إىل الغرب من مقربة بيتوزيريس وإىل الرشق من الساقية الرومانية ،تم الكشف عن عدد
من البيوت اجلنائزية مبنية من الطوب اللبن تضم جمموعة من احلجرات واملخازن ذات السقف املقبى ،ترجع إىل العرصين اليوناين والروماين.

أعلن السيد وزير اآلثار عن هذا الكشف خالل مؤمتر صحفي وسط تغطية إعالمية عاملية بحضور السيد حمافظ املنيا ،أعضاء بمجلس النواب،
رئيس جامعة القاهرة ،عمداء كلية اآلثار وكلية العلوم بجامعة القاهرة وعدد من سفراء الدول األجنبية وقيادات وزارة اآلثار(كانت اإلحتفالية

حتت رعاية فندق حورس باملنيا) .
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• نجحت بعثة جامعة الكاال األسبانية العاملة بمقابر
الدولة الوسطى باألقرص يف إعادة اكتشاف  56إناء
فخاري بمقربة الوزير «إيب» من عهد امللك أمنمحات

األول .حيث عثر عىل بئر عىل عمق 1مرت يؤدي إىل حجرة

منحوتة يف الصخر بداخلها عدد من األواين الفخارية
حتتوي عىل لفائف كتانية وضامدات وأغطية رفيعة
باإلضافة إىل أجزاء من مومياء الوزير «إيب» وحوايل 300
كيس ملح النطرون الذي كان يستخدم يف عملية التحنيط

وزيوت ومواد أخرى .ومن اجلدير بالذكر أن األواين قد

تم الكشف عنها من قبل فيام بني عامي 1922-1921

بواسطة العامل االنجليزي «هريبرت وينلوك  »Herbet Winlockوتم وضعها يف حجرة باجلانب الشامىل الرشقي للفناء اخلارجي دون تنظيف.
• نجحت البعثة األسبانية التابعة ملتحف اآلثار بمدريد  والعاملة  هبرياكليوبوليس ماجنا (اهناسيا املدينة) بمحافظة بني سويف ،يف الكشف
عن عتب كبري احلجم مصنوع من اجلرانيت األمحر
وذلك خالل متابعتها ألعامل احلفائر بمعبد حرى-شف
بإهناسيا ،حتمل أسامء امللك سنورست الثاين من األرسة

الثانية عرشة.

آثار مسرتدة
• نجحت وزارة اآلثار يف اسرتداد لوحة حجرية ترجع لعرص
امللك «نختنبو الثاين» من عرص األرسة الثالثني حيث كانت
معروضة يف إحدى صاالت املزادات بباريس .رُسقت القطعة

املسرتدة يف تسعينيات القرن املايض من منطقة سقارة ،وهي
مصنوعة من احلجر اجلريي وتبلغ أبعادها حوايل 50×44سم.

تصور اللوحة املعبودة سخمت تضع فوق رأسها قرص الشمس
وبجوارها نص باهلريوغليفية يتضمن اسم امللك «نختنبو الثاين»

داخل خرطوش.

• كام تسلمت وزارة اآلثار  44قطعة أثرية صغرية ومتوسطة
احلجم كان قد تم ضبطها بمطار شارل دجيول بفرنسا ،وهي

عبارة عن جمموعة من أدوات الزينة مصنوعة من العاج والعظم ومطعمه باخلرز وعدد من احليل وترجع لعصور خمتلفة ( 9مايو .)2017
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معارض داخلية

معارض آثار مؤقتة

• يف إطار االحتفال بمرور  200عام عىل اكتشاف معبد أبو سمبل الكبري ،نظم املتحف املرصي بالتعاون مع سفارة سويرسا بمرص معرض ًا
مؤقتًا حتت عنوان « أبو سمبل 200 :عام بعد رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت» الذي يتزامن مع ذكرى مرور  200عام عىل رحيل املكتشف
والرحالة السويرسي جوهان لودويج بوركهارت الذى كان أول أورويب يكتشف معبد أبو سمبل .وألول مرة يتم عرض  25قطعة من
مقتنيات املتحف املرصي كان قد اكتشفها بوركهارت أثناء رحلته يف بالد النوبة .منها بقايا نقش عىل جدار صخري ملون من معبد وادي
السبوع من عرص امللك أمنحتب الثالث ،باإلضافة إىل اجلزء العلوي من متثال للملك رمسيس الثاين .افتتح
املعرض السيد وزير اآلثار ،والسيد سفري سويرسا بمرص ىف حضور السيدة وزيرة التضامن االجتامعي وعدد كبري
من السادة السفراء ( 15مايو  25 -يونيو .)2017
معرضا حتت عنوان «مكتشفات مقربة رقم  »157يضم املعرض عدد من القطع األثرية من
• أقام متحف األقرص
ً
حمتويات مقربة «أورسحات» والتي تم الكشف عنها خالل الشهر املايض (  17مايو. )2017

• افتتح متحف الفن اإلسالمي معرض بعنوان «ترنيمة وآذان إبداع فنان» .يضم املعرض حوايل  35قطعة أثرية
ترجع لعصور خمتلفة من احلضارة اإلسالمية ( 20مايو 5 -يوليو .)2017

معارض خارجية

• استمرار معرض «عرص بناة األهرام» باليابان بمدينة شيزوكا ،حتى هناية شهر يونيو ،لينتقل بعدها إىل حمطته األخرية يف اليابان وهي مدينة فوكوكا.
• استمرار معرض «اآلثار الغارقة» بمتحف ريتربج بمدينة زيورخ السويرسية ،حتى 13أغسطس .2017

لقاءات وزيارات

• تفقد السيد وزير اآلثار بمرافقة بعض قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية واملتاحف واملشاريع باملحافظات اآلتية :اجليزة (دهشور) ،املنيا (تونا
اجلبل) ،األقرص (معبد األقرص ،مرشوع طريق الكباش ،مقربة أورسحات بالرب الغريب) ،أسوان (الكاب ،جبل السلسلة ،متحف التامسيح ،متحف

النوبة ،معابد عمدا والسبوع بالنوبة).

• عقد السيد وزير اآلثار عدة لقاءات مع كل من :مستشار رئيس معهد العامل

العريب ،مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ،مديرة متحف ين كارلسربج جليبتوتيك
بالدنامرك ،مديرة متحف ريس إنجلهورن بأملانيا ،رئيس البعثة األثرية األمريكية
بميت رهينة ،سفري دولة العراق بمرص ،وزير الثقافة اليمني وسفري دولة اليمن

بمرص.

أعامل بعثــات
أثرية

استمرت العديد من البعثات األثرية يف األعامل امليدانية بمحافظات األسكندرية – السويس – الرشقية
– اجليزة – بني سويف – أسيوط – املنيا – األقرص  -أسوان ،باإلضافة إىل البعثة األمريكية البلجيكية
املشرتكة بني جامعتى بروكسل ويال عملها بمرشوع املسح األثري لصحراء الكاب.
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مرشوعــات

املتحف املرصى الكبري

• تم اإلنتهاء من اهليكل اخلرساين واملعدين ملبنى املتحف وجاري العمل
عىل التشطيبات األخرى.
• يف إطار أعامل نقل املقتنيات اخلاصة بامللك توت عنخ آمون إىل املتحف
املرصي الكبري تم استقبال أحد األرسة اجلنائزية اخلاصة بامللك وإحدى

عجالته احلربية ،بعد أن قام فريق الرتميم باملتحف املرصي الكبري
باالشرتاك مع فريق عمل ياباين من االنتهاء من مجيع أعامل التوثيق

العلمي والرتميم األويل والتغليف ،وقد قام فريق العمل بإستخدام
أحدث اساليب التغليف والنقل للحفاظ عىل سالمة املقتنيات أثناء

النقل ،واجلدير بالذكر انه تم نقل  41٫270قطعة أثرية حتى هناية شهر
مايو  23( 2017مايو .)2017

مؤمترات

• نظمت إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار مرص العليا مؤمتر الكرنك األول بمكتبة مرص العامة بمدينة األقرص ،تضمن املؤمتر حمارضات لعدد من الباحثني
املرصيني واألجانب حول معبد الكرنك واألبحاث واألنشطة واملرشوعات املختلفة املتعلقة به ( 3-2مايو .)2017

• نظم املتحف املرصي الكبري املؤمتر السنوي الثالث للملك
توت عنخ آمون بقاعة أمحد باشا كامل بمقر الوزارة

بالزمالك ،ليتناول عدد من املوضوعات األثرية املتعلقة

باألثاث اجلنائزي للملك توت عنخ آمون واملومياء
اخلاصة به وطرق احلفاظ عليها .شارك باملؤمتر نخبة من

علامء اآلثار املرصيني واألجانب ،والذي أقيم برعاية
رشكة  8-6( Art d’Égypteمايو .)2017

• نظمت وزارة اآلثار امللتقى السنوى الثاين للبعثات
األثرية ىف مرص ،بقاعة أمحد باشا كامل بمقر الوزارة

بالزمالك ،وذلك لعرض أحدث أعامل البعثات العاملة
باملناطق األثرية ( 25مايو .)2017

حمارضات
تدريب

ألقت «د.هوريج سوروزيان  ،»Hourig Sourouzianمدير البعثة املرصية الدولية بمعبد امللك أمنحتب الثالث

بالرب الغريب باألقرص ،حمارضة عن نتائج أعامل احلفائر والرتميم التى قامت هبا البعثة هذا املوسم ،وذلك بقاعة

أمحد باشا كامل بمقر الوزارة بالزمالك ( 2مايو .)2017

عقدت وزارة اآلثار مؤمتر التقييم النصف سنوي للربنامج التدريبي للعاملني بالوزارة للفرتة من سبتمرب 2016
وحتى أبريل  2017وذلك بقاعة أمحد باشا كامل بمقر الوزارة بالزمالك ( 23مايو .)2017
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• بدأ متحف ملوي باملنيا يف بث أول قناة إذاعية متحفية خاصة به عىل موقع اليوتيوب يقدم من خالهلا رشح ًا مبسط ًا إلحدى القطع األثرية من
مقتنيات املتحف مع ربطها بمناهج التاريخ التي تدرس للتالميذ ( 4مايو .)2017

• تم ختريج أول دفعة لورشة عمل صناعة السجاد والتي أقامها متحف ملوي ،لتدريب سيدات مدينة ملوي عىل صناعة السجاد اليدوي .اجلدير

بالذكر أن هذه الورش التعليمية قد أقيمت من قبل يف عدة متاحف مثل متحف الفن اإلسالمي وجاير أندرسون واملتحف القبطي وذلك حفاظ ًا
عىل احلرف الفنية الرتاثية ( 9مايو .)2017

• يف إطار اليوم العاملي للمتاحف ،نظمت اللجنة الوطنية املرصية للمجلس الدويل للمتاحف  ICOMإحتفاالً باملتحف القومي للحضارة
املرصية ،ألقي خالله عدد من املحارضات يف علم املتاحف ( 16مايو .)2017

• يف إطار اليوم العاملي للمتاحف ،نظمت مجيع متاحف وزارة اآلثار العديد من األنشطة واملعارض واجلوالت اإلرشادية للجمهور ،عىل سبيل
املثال ال احلرص :أقام متحف اإلسكندرية القومي ومتحف السويس ومتحف األقرص عدد ًا من ورش العمل لشباب املحافظات الثالث هتدف

إىل تدريبهم عىل جمموعة من الفنون الرتاثية مثل أعامل اجللود والطباعة عىل النسيج وصناعة احليل ،باإلضافة إىل جوالت إرشادية داخل املتاحف

( 19-17مايو .)2017

• عقد املتحف القومي للحضارة املرصية جمموعة من املحارضات ألقاها عدد من أساتذة اجلامعات املتخصصني يف علم املتاحف تدور حول

موضوع ما اليقال باملتاحف ( 18مايو .)2017

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من املؤمترات والندوات واملعارض بعدة دول عربية وأجنبية وذلك عىل النحو التايل :إيطاليا (أ .إهلام
صالح الدين رئيس قطاع املتاحف ،أ .صباح عبد الرازق مدير املتحف املرصي بالقاهرة ،أ .هبة سامي أمني متحف باملتحف املرصي الكبري ،أ .عبد

احلميد صالح املرشف عىل إدارة تقييم املخاطر وشئون التدريب باإلدارة العامة لألزمات والكوارث) ،سويرسا (د .ياسمني الشاذيل املرشف عىل

إدارة املنظامت الدولية للرتاث الثقايف وملفات التعاون الدويل ،أ .أيمن أبو القاسم رئيس قسم آثار مرص القديمة باملتحف املرصي الكبري) ،فرنسا (أ.

عيل أمحد مدير عام إدارة املضبوطات األثرية) ،مجهورية التشيك (د .هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل اآلثار املرصية ،د .حممد إسامعيل مدير إدارة
البعثات األجنبية واملرصية) ،الواليات املتحدة األمريكية (أ .هاين حنا مدير عام ترميم آثار حلوان والصف وأطفيح ،أ .إسالم عبد املقصود مرمم

باملتحف املرصي الكبري ،أ .وسام حممد أمني متحف باملتحف املرصي بالقاهرة) ،كندا (م .حمروس سعيد املرشف العام عىل املتحف القومي للحضارة
املرصية ،م .أرشف صالح الدين باملتحف القومي للحضارة املرصية ،م .أمحد حممد فرحات مهندس إلكرتونيات باإلدارة اهلندسية) ،اإلمارات العربية
املتحدة (أ .أمينة البارودي معاون الوزير للخدمات الرقمية) ،اليابان (أ .سمري عبد التواب آثاري بمنطقة آثار أسيوط الشاملية ،أ .حسن حممد رئيس

قسم آثار توت عنخ آمون ومدير مكتبة املتحف املرصي الكبري ،أ .رزق دياب غديري مدير البحث والنرش العلمي باملتحف املرصي الكبري) ،كولومبيا
(عبد الرمحن مدحت مرمم باملتحف املرصي الكبري) ،السويد (د .أرشف ناجح نائب مدير عام مركز بحوث وصيانة اآلثار) ،لبنان (أ .أسامة أبو اخلري
مدير عام شئون الرتميم باملتحف املرصي الكبري ،أ .إبراهيم عبد الفتاح مرمم باملتحف املرصي الكبري).

إصدارات الوزارة

تم إصدار العدد  87من حوليات املجلس األعىل لآلثار .حيتوي العدد عىل جمموعة من املقاالت والتقارير ،منها تقريرين
عن أعامل البعثة املرصية الدولية بمعبد امللك أمنحتب الثالث بالرب الغريب باألقرص ،وتقارير البعثة األمريكية العاملة
بمقربة «آمون مس» باألقرص ،ومقال يتناول حدث اغتيال امللك رمسيس الثالث ،ومن اجلدير بالذكر أن العدد مكرس
للسيدة الدكتورة علية رشيف ،مدير عام إدارة النرش العلمي األسبق ومدير مكتبة املتحف املرصي األسبق.
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تكـليفــات

• تعيني أ.د .حممد عبد اللطيف مساعد ًا للوزير لشئون املناطق
األثرية ملدة عام .

الدولية للرتاث الثقايف وملفات الدويل التابعة للمكتب الفني
للوزير.تكليف أ .رشيف فوزي منسق ًا عام ًا مع كافة اجلهات

• تكليف أ .إيامن زيدان معاون الوزير للموارد املالية باإلرشاف

املسئولة عن االنضباط ومتابعة تأمني ونظافة شارع املعز لدين

للمرشف عىل الوحدة ،باإلضافة إىل تكليف كل من أ .حممد

مديرا ملتحف ركن فاروق
• تكليف أ .حممد مصطفي عباس ً

عىل وحدة تنمية املوارد املالية ،وتكليف أ .هناء شوقي نائب ًا
عبد القادر ،أ .منال عيل  ،أ .حممد إبراهيم  ،أ .السيد القايض ،أ.

فوزي أمحد للعمل هبا.

• تكليف أ .رهيام حممد دهشان أخصائي عالقات عامة
بمكتب رئيس قطاع املتاحف للعمل باملكتب اإلعالمي التابع

للمكتب الفني للوزير.

• تكليف كل من أ .عمرو عبد الكريم  ،وأ .شيامء أسامة

للعمل بوحدة إدارة مواقع الرتاث العاملي بإدارة املنظامت

قرارات

اهلل الفاطمي وتنظيم االحتفاالت به ،بجانب عمله األصيل.

بحلوان.

• تكليف د .أسامة النحاس مرش ًفا عيل اإلدارة املركزية لآلثار
الغارقة.

مديرا عا ًما لإلدارة املركزية
• تكليف أ .أمحد صالح حممد
ً
للمساحة واألمالك بقطاع اآلثار املرصية.

• إنشاء وحدتني أثريتني ،واحدة بميناء الصيد بقرية إدكو

مديرا
واألخرى بميناء رشيد ،وتكليف أ .عامد حممد الشناوى ً

للوحدتني.

أبرز ما تم إقراره هذا الشهر من قرارات:

• املوافقة عىل إنشاء وحدة إدارة مواقع الرتاث العاملي بإدارة املنظامت الدولية للرتاث الثقايف وملفات التعاون الدويل التابعة
للمكتب الفني للوزير.
• املوافقة عىل إنشاء إدارة تطوير املواقع األثرية ملتابعة أعامل املناطق األثرية وتطويرها وحتسني مستوى اخلدمات هبا.
• املوافقة عىل املرشوع القومي لتسجيل وتوثيق اآلثار الثابتة.
• املوافقة عىل إطالق ترصيح القاهرة « »Cairo Passبدء ًا من شهر نوفمرب لألجانب وذلك لزيارة مجيع املواقع واملتاحف املفتوحة
للزيارة بالقاهرة واجليزة.
• املوافقة عىل الدخول املجاين لذوي اإلحتياجات اخلاصة من املرصيني للمتاحف واملناطق األثرية املفتوحة للزيارة.
• املوافقة عىل ترصيح سنوي لزيارة أحد املتاحف بفئة 200جم للمرصيني50،جم للطلبة املرصيني90 ،يورو100/دوالر لألجانب
 45 ،يورو50/دوالر للطلبة األجانب باإلضافة اىل مرافق.

إتفاقيات وبروتوكوالت

وقعت وزارة اآلثار بروتوكول تعاون مع املؤسسة املرصية الروسية للثقافة والعلوم،

وأهم ما جاء يف بنوده أن تقوم وزارة اآلثار ببيع إصدارات املؤسسة من الكتب الرتاثية وكتب

اللغة واألدب الرويس بمنافذ بيع الكتب واهلدايا باملتاحف واملناطق األثرية ،وذلك بعد

اعتامدها من جلنة النرش العلمي بوزارة اآلثار (  18مايو .)2017

متنوعة

بدأت وزارة اآلثار بتفعيل الئحة الرعاية التجارية السنوية املقسمة إىل رشائح بالتينية وذهبية وفضية باإلضافة إىل رعاية

بعثات احلفائر ومشاريع الرتميم ،عىل أن يراعي تطبيق الالئحة التنظيمية التي وضعتها وزارة اآلثار ،وذلك يف مقابل مميزات
عدة للرعاة ،وعىل الراغبني يف تقديم الرعاية التواصل عىل الربيد اإللكرتوين emanzidan@moantiq.gov.eg
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إدارة الشهر

مركز بحوث وصيانة اآلثار

كانت النواة األوىل ملركز بحوث وصيانة اآلثار عبارة عن معمل صغري أنشأه الكيميائي اإلنجليزي« Alfred Lucasألفريد لوكاس»

عام  1923بمقربة امللك ستي الثاين لصيانة وتغليف القطع املكتشفة من مقربة امللك توت عنخ آمون .وهو الذي أرسى قاعدة للرتميم تقول
بأنه البد من معرفة مادة األثر وكيفية صناعته والتدهور الذي حلق به ،ومن ثم حتديد املادة املناسبة للرتميم ومدى تأثريها عىل األثر .ويف

عام  1953أصبح املعمل مركز ًا متكام ً
ال عىل يد د .زكي إسكندر وكان مقره املتحف املرصي بالقاهرة ويف تلك الفرتة كان البحث والرتميم
يتم بالتعاون بني العلميني والفنيني من ختصصات متعددة كالفيزياء واجليولوجيا واألحياء .كذلك تم افتتاح أول معمل يف الرشق األوسط

للتأريخ بالكربون وقد أسهم املركز بدور بارز يف تطوير علم الرتميم عىل يد د .صالح أمحد الذي أسس أول قسم للرتميم بكلية اآلثار
جامعة القاهرة .ىف عام  2000أصبح مقر مركز
بحوث وصيانة اآلثار بقرص إسامعيل باشا املفتش

بالظوغيل الذي يضم حالي ًا عرشة معامل تتعدى
خدماهتا العلمية نطاق وزارة اآلثار إىل العديد من

املؤسسات املرصية واألجنبية وذلك من خالل
اللوائح املعمول هبا يف هذا الشأن .من أهم إنجازات
املركز أعامل الصيانة والتحاليل الكيميائية بمرشوع

استخراج وترميم مركب خوفو الثاين وكذلك
جتهيز مومياوات التامسيح بمتحف كوم أمبو
للعرض املتحفي وتطبيق برامج الوقاية من اإلصابة

بالنمل األبيض بمتحف العريش القومي وبرنامج

العالج امليكرويب بمقربة توت عنخ آمون وكذلك تطبيق برنامج العالج والوقاية من اإلصابات احلرشية ملقتنيات مكتبة حمكمة
االستئناف باإلسكندرية ،وإجراء أعامل الصيانة ملحنطات حديقة األسامك واملتحف الزراعي بالقاهرة وحديقة احليوان باألسكندرية.

ويف عام  2016فاز املرشوع املقدم من معامل عالج التلف البيولوجي بجائزة األيكوم كأفضل عرض متحفي للمتحف احليواين باجليزة.

للتواصل مع املركز بالربيد العادي  4 :شارع نوبار -قرص إسامعيل باشا املفتش -الدور األريض -ميدان الظوغيل -القاهرة – رقم بريدي

.11521:
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نافورة املانسرتيل

أثر الشهر

بمتحف الفن اإلسالمي

هذه التحفة التي تزين حديقة متحف الفن اإلسالمي ،نقلت من قرص

حسن فؤاد باشا املانسرتيل ،الذي كان كتخدا يف عرص اخلديوي عباس حلمي،

توىل منصب حمافظ القاهرة ومنصب وزير ًا للداخلية .عند وفاته دفن بجوار

قرصه  بجزيرة الروضة بالقاهرة ،ويرجع نسبه إىل مدينة مانسرت بمقدونيا.

مجعت النافورة بني طابع الفن اإلسالمي والفن الغريب مما زاد يف ثرائها الزخريف.

واجلدير بالذكر أن فكرة النوافري وألواح األسبلة املتصلة بمجرى مائي صغري

لترصيف املياه كثرت يف املنشآت املعامرية من عهد األرسة العلوية بمرص ويرجع

تارخيها إىل العرص اليوناين الروماين وقد أبدع الفنان هنا يف إضافة العديد من

احليل اهلندسية واملعامرية لتطوير استخدام النوافري وما يلحق هبا من ألواح تسبيل

حيث استطاع عمل مواسري مغيبة يف باطن األرض إلمداد اللوح الرخامي باملياه،

ثم تُنقى املياه ويتم حجز الشوائب عن طريق الزخارف النباتية املنفذة عىل الرخام

فتصبح املياه صاحلة للرشب أو ري احلديقة املحيطة بالنافورة داخل القرص .و هذه

التحفة مكونة من جزئني :اجلزء األول لوح رخامي رأيس ُيسمى سلسبيل واجلزء

الثاين عبارة عن حوض مستطيل يتقدمه جمرى مائي ُمزين بنحت بارز عىل شكل

أسامك خمتلفة األنواع.

دورا مهماً يف العامرة اإلسالمية فكان يرشف عليها السالطني واحلكام بأنفسهم وقد أمدتنا تصاوير
وقد لعبت النوافري امللحقة بالقصور واحلدائق ً
املخطوطات بالعديد من نامذج وفوائد هذه النوافري يف تنقية املياه من الشوائب وكذلك جتديد دورة املياه وتلطيف اجلو باإلضافة إىل وظيفتها املعنوية
من بعث الشعور بالراحة النفسية واالتساع يف املساحة واستشعار اهلدوء واحلث عىل التذوق والتدبر وراحة العني وجالء البرص.

تصوير :منة اهلل الدري

رئيس التحرير :د .منة اهلل الدري
فريق العمل :أ .مآثر أبوعيش
أ .محمد سعد
أ.أشواق مصلح
د .هدى خليفة
أ .لمياء شحاتة
تصـميــم :أ .مــــروة الـشـيــمــي

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com
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