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 بعثة وزارة اآلثار بمنطقة الكمني الصحراوي
(جنوب غرب مدينة سملوط بمحافظة املنيا) عن ثالث
مقابر أثرية ُعثِر بداخلها عىل عدد من التوابيت ذات

أشكال وأحجام خمتلفة ُبنيت عىل طراز مقابر الكتاكومب،

إذ تتكون من جمموعة فتحات خمصصة للدفن .وترجع هذه
املقابر إىل العصور املتأخرة وذلك استناد ًا إىل دراسة الشواهد
األثرية التي ُعثِر عليها بداخلها.
• كشفت بعثة وزارة اآلثار باملنطقة األثرية بجوار
«جبانة النصارى» بمدينة البهنسا بمحافظة املنيا عن

مقابر صخرية وأطالل منطقة سكنية مسيحية تعود

للقرن اخلامس امليالدي ،وحتتوي عىل جمموعة من
حجرات الدفن .أما املنطقة السكنية فتحتوي عىل بقايا

ملنازل من بينها بقايا سكن للرهبان من الطوب اللبن
وبئر للمياه.

• كشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة بئر الشغالة
بالواحة الداخلة عن مخس مقابر تعود للعرص الروماين
مشيدة من الطوب اللبن ،وتم العثور بداخلها عىل عدد من

القطع األثرية عبارة عن أجزاء من قناع لوجه آدمي من اجلبس

عليه طالء باللون األصفر ،وجمموعة من األواين واملسارج
الفخارية خمتلفة األشكال واألحجام ،وشقافات عليها كتابات

هريوغليفية وهرياطيقية ،باإلضافة إىل مرسجة من الفخار،
وجزء من قاعدة لتمثال صغري عىل شكل أبو اهلول مصنوع

من احلجر الرميل.
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افتتاحات

• إفتتح السيد وزير اآلثار والسيد اللواء حمافظ مطروح متحف
كهف روميل ،وذلك بعد االنتهاء من أعامل التطوير والرتميم

اخلاصة به والتي متت بالتعاون بني وزارة اآلثار وحمافظة مطروح.
يضم املتحف جمموعة من األسلحة احلربية التي استخدمت خالل
احلرب العاملية الثانية وخريطة للمواقع العسكرية ،حيث اختذ
القائد األملاين روميل الكهف مقر ًا للقيادة أثناء احلرب ،ومن املقرر

أن متتد مواعيد زيارة املتحف حتى املساء.

كان املتحف قد ُأغلق عام  ،2010ويف إطار السياسة التي تتبعها

الوزارة الفتتاح أكرب عدد من املتاحف واملواقع األثرية يف خمتلف املحافظات لتنشيط السياحة؛ تم البدء يف أعامل ترميم املتحف بتمويل من حمافظة مطروح

وتشمل تنفيذ سيناريو عرض متحفي جديد ،وتغيري منظومتي اإلضاءة والتأمني ،ووضع كامريات جديدة للمراقبة ،باإلضافة إىل استبدال الكسوة
اخلرسانية القديمة املتهالكة بأخرى جديدة ،وكذلك تدعيم جدران اجلبل بكانات حديدية .

أعامل بعثــات
أثرية

آثار مسرتدة

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر أغسطس  2017عىل النحو التايل :البعثة املشرتكة بني
جامعة سوهاج وجامعة برلني بمقابر عرص االنتقال األول بجبل أسيوط الغربى  -البعثة املشرتكة بني مركز
البحوث األمريكى وجامعة بنسلفانيا األمريكية بأبيدوس بمحافظة سوهاج  -البعثة املشرتكة بني مركز

البحوث األمريكى وجامعة جرونجن اهلولندية وجامعة أوكالند النيوزلندية باملنطقة الواقعة رشق وشامل

رشق بحرية قارون بمحافظة الفيوم  -بعثة مجعية استكشاف مرص بمنطقة آثار قويسنا بمحافظة املنوفية
ومنطقة مرمدة بني سالمة بمحافظة اجليزة.

• نجحت وحدة املنافذ األثرية بوزارة اآلثار بالتعاون مع إدارة رشطة ميناء الغردقة البحري ،يف ضبط جمموعة من القطع األثرية
التي ترجع للقرن الثامن عرش قبل هتريبها خارج البالد ،وهي عبارة عن عصا من احلجر ،نُحت عليها رأس لرجل بلحية مرتد ًيا

القلنسوة اليهودية (غطاء للرأس) وبعض املناظر األخرى ،باإلضافة إىل مخسة ألواح حجرية حتمل زخارف وكتابات عربية،

وكتاب مكون من  29ورقة كُتبت صفحاته بكتابات عربية.

• نجحت رشطة السياحة واآلثار بالتعاون مع وزارة اآلثار ،يف ضبط متثال من اجلرانيت األسود يبلغ ارتفاعه حوايل  37سم،
كان بحوزة شخص بمركز أسيوطُ ،يرجح أنه يرجع إىل العرص املتأخر ،يصور أحد الكهنة يف وضع التعبد ،وعليه بعض
النصوص اهلريوغليفية.

• سلمت وزارة اآلثار يف احتفالية باملتحف املرصي بالقاهرة عدد ًا من العمالت والسندات الورقية للسادة سفريي العراق والصني بالقاهرة .حيث
قامت الوحدات األثرية التابعة لإلدارة املركزية للمنافذ والوحدات األثرية باملوانئ
املرصية بضبط  44عملة ورقية ومعدنية يف منتصف يونيو  ،٢٠١٧ترجع مجيعها للفرتة
امللكية بالعراق من عهد امللوك فيصل األول وفيصل الثاين وغازي األول .كام قامت هيئة

الربيد املرصي برمسيس بمعاينة ثالثة عرش صك وسند ورقي صيني ،وبعد عرضهم عىل

سجلة ضمن عداد اآلثار
سفارة الصني بالقاهرة تبني أن تلك الصكوك واملستندات ُم َ

الصينية.
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املتحف املرصي الكبري

مرشوعــات

• استقبل املتحف املرصي الكبري ثالثة أعمدة من احلجر اجلريي للملك جد كا رع  -إسييس من عرص األرسة اخلامسة ،باإلضافة إىل ثالثني قطعة
من الكتل احلجرية اخلاصة باجلزء السفيل من اجلدار الغريب ملعبد الوادي للملك سنفرو والتي كانت حمفوظة بمخزن أمحد فخري باهلرم ،وحتتوي هذه
الكتل عىل مناظر بالنقش البارز متثل جمموعة من السيدات حامالت القرابني يمثلن أقاليم مرص التي وصل عددها إىل  42إقليم يف عهد امللك سنفرو.

• صدر قرار دولة رئيس جملس الوزراء بتشكيل جملس إدارة املتحف املرصي الكبري برئاسة وزير اآلثار وعضوية األمني العام للمجلس األعىل لآلثار،

رئيس قطاع املتاحف ،مدير املتحف القومي للحضارة املرصية ،وجمموعة من اخلرباء وممثيل الوزارات املعنية ،وأساتذة اآلثار ( 26أغسطس .)2017
• بدأت أوىل جلسات اللجنة ا ُملشكلة لإلعداد والتجهيز وهنو األعامل املطلوبة لالفتتاح اجلزئي للمتحف املرصي الكبري أعامهلا برئاسة وزير اآلثار
وعضوية ممثيل حمافظة اجليزة ،واللجنة اهلندسية ملرشوع املتحف املرصي الكبري ،وزارة االستثامر والتعاون الدويل ،وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح
اإلداري ،وزارة املالية ،الرقابة اإلدارية ،هيئة التخطيط العمراين ،إدارة املتاحف العسكرية ،منسق مرشوع تطوير هضبة األهرام واملرشف العام عىل

مرشوع املتحف املرصي الكبري.

• تم تشكيل وانعقاد جلنة إلعداد الدراسات الالزمة وإجياد احللول العلمية لنقل القطع األثرية كبرية احلجم وثقيلة الوزن من املتحف املرصي بالقاهرة
إىل املتحف املرصي الكبري.

• تم تشكيل جلنة علمية لكتابة بطاقات عدد  45ألف قطعة أثرية باللغتني العربية واإلنجليزية والتي من املقرر عرضها يف املرحلة التالية لالفتتاح
اجلزئي للمتحف املرصي الكبري.

مرشوع القاهرة التارخيية

• بدأت وزارة اآلثار يف أعامل املرحلة الثالثة من مرشوع تنمية وإحياء القاهرة التارخيية ،وذلك لتنمية مناطق القاهرة التارخيية كأحياء عمرانية
وليس فقط كمباين أثرية.

• يف إطار التعاون بني وزارة اآلثار وقسم هندسة التشييد بكلية اهلندسة جامعة القاهرة ،بدأ فريق عمل مشرتك
أعامل التوثيق األثري لقرص األمري عمر طوسون (حفيد حممد عيل الكبري) ،الذي ُبني عام 1303هـ1886 /م

بمنطقة روض الفرج ،هذا ومن املنتظر أن يتم عمل مسح باستخدام تقنية املسح الليزري الرقمي ثالثي األبعاد

« »3D Scanning Laserوالذي يقوم بتحليل العنارص البنائية والبيئة العمرانية للقرص مما يساعد يف احلصول
عىل معلومات وافية ودقيقة عن املكان.

• سلمت وزارة اآلثار إىل «مركز صيانة اآلثار واملباين األثرية والتارخيية ومقتنيات املتاحف» التابع لكلية اآلثار
 -جامعة القاهرة مخسة مباين أثرية بمنطقة اجلاملية واألزهر والغورية للبدء يف أعامل الصيانة والرتميم هلا وهي

(منزل الست وسيلة ،بوابة املبيضة ،بوابة وكالة قوصون ،مسجد حممود حمرم ،منطقة بيت السحيمي) ،وذلك
يف إطار احلملة القومية التى أطلقتها وزارة اآلثار عام  2015إلنقاذ مائة مبنى أثري بالقاهرة التارخيية .وسوف

تتم مجيع أعامل الرتميم والصيانة حتت إرشاف مرشوع تطوير القاهرة التارخيية.

مرشوعــات ترميم

• بدأت وزارة اآلثار بالتعاون مع وزارة األوقاف أعامل درء املخاطر عن مسجد إنجي هانم األثري الواقع بمنطقة حمرم بك بمحافظة
اإلسكندرية ،وذلك متهيد ًا للبدء يف مرشوع ترميمهُ .يعد املسجد أثر ًا مسج ً
ال يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية منذ عام  ،2008ويرجع

تارخيه إىل هناية القرن التاسع عرش.

• بدأت وزارة اآلثار بالتعاون مع اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة يف أعامل ترميم
املعبد اليهودي باألسكندرية ،وقرص البارون بمرص اجلديدة ،وكشك الشاي بقرص

متنوعة
أهرامات اجليزة.

حممد عيل بشربا ،وطريق الكباش باألقرص ،وكذلك استكامل مرشوع تطوير هضبة

• بدأت وزارة اآلثار يف أعامل تطوير وترميم املسجد املحيل بمدينة رشيد ،وذلك يف
إطار خطة الوزارة لتطوير مدينة رشيد وحتويلها ملتحف مفتوح.
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لقاءات وزيارات

• تفقد السيد وزير اآلثار بعض املواقع األثرية واملتاحف وبعض املشاريع بمرافقة عدد من قيادات الوزارة بمحافظات :البحر األمحر (بيت الغردقة الوطني،
أرض متحف الغردقة ،منطقة وادي احلاممات ،منطقة مونس كالديانوس ،القلعة بمدينة القصري) ومطروح (الفتتاح متحف كهف روميل ،وتفقد موقع

الر َخم).
أم َ

• استقبل السيد وزير اآلثار السيد املدير اإلقليمي ملنظمة اليونسكو بالقاهرة لبحث سبل التعاون مع املنظمة ( 15أغسطس .)2017

إتفاقيات وبروتوكوالت

وقعت وزارة اآلثار برتوكول تعاون مشرتك مع حمافظة مطروح إلنشاء

متحف أثري هبا ،حيث تم ختصيص جزء من مساحة مكتبة مرص العامة

مقرا للمتحف ،وقد نص الربوتوكول عىل أن تقوم حمافظة
باملحافظة لتكون ً

مطروح بتمويل املرشوع وإعداد املبنى وقاعات العرض املتحفي وأيض ًا نظم

اإلضاءة والتأمني اإللكرتوين ،ومن املقرر أن يتكون املتحف من طابقني وأن

يضم حواىل ألف قطعة أثرية.

مشاركات دولية
شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض ا ُملقامة يف عدة دول وملرافقة القطع األثرية املعروضة
باخلارج وذلك عىل النحو التإىل :إىل النمسا (أ .د .حممد عبد اللطيف ،مساعد وزير اآلثار لشئون املواقع األثرية)؛ إىل سويرسا (أ .حممود حمي الدين،

أخصائي ترميم بقطاع املتاحف بجنوب سيناء)؛ إىل كازاخستان (أ .أكمل عىل توفيق ،املرشف عىل قسم الرتميم باملتحف القومي للحضارة املرصية)؛
إىل فنلندا (أ .وسام حممد عبد العليم عضو املكتب الفني للسيد مساعد الوزير لشئون املناطق األثرية).

معارض آثار مؤقتة
معارض داخلية

• نظم املتحف املرصي بالقاهرة معرض ًا مؤقتًا لطلبة كلية الرتبية الفنية -جامعة حلوان بعنوان «وجوه
فرعونية» ( 27أغسطس –  26سبتمرب .)2017

• نظم متحف قرص األمري حممد عىل باملنيل معرض صور مؤقت عن األزياء العثامنية بعنوان «عىل رأسه
ريشة» ( 28أغسطس –  27سبتمرب .)2017
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• بالتنسيق بني وزاريت اآلثار والصحة ومنظمة الصحة العاملية والبنك
الدويل وتضامن ًا مع مرىض الكبد الوبائي تم إضاءة أهرامات اجليزة

باللون األخرض ملدة ساعة ( 3أغسطس .)2017

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والوعي األثري بوزارة اآلثار بالتنسيق مع
قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية جولة إرشادية لطالب كليات اآلثار
داخل قرص السكاكيني بالقاهرة ،وذلك يف إطار املبادرة التي أطلقتها
وزارة اآلثار حتت عنوان «احفظ مجاهلا» بالتعاون مع إحدى اجلمعيات

اخلريية ،وانتهت اجلولة بقيام املشاركني بأعامل التنظيف للقرص (11

أغسطس .)2017

• استضاف قرص السكاكيني بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة الوعي األثري بمنطقة آثار اجلاملية مبادرة «فناين القصور» التي تضمنت زيارة  25فنان للقرص
قاموا برسم لوحات فنية ُمستلهمة من وحي املكان ،ثم تبعها إقامة معرض فني للوحات هؤالء الفنانني ( 12أغسطس .)2017

• شارك السيد وزير اآلثار يف االحتفالية اخلاصة بمرور  150عام عىل إنشاء القاهرة اخلديوية ( 16أغسطس .)2017
• نظم املتحف املرصي بالقاهرة جمموعة من اجلوالت اإلرشادية املجانية بمناسبة االحتفال بعيد وفاء النيل،
تناولت هذه اجلوالت رشح ألهم القطع األثرية التي تعرب عن أمهية هنر النيل عند املرصي القديم ،كام تم
اختيار شقافة مصور عليها املعبود حايب معبود النيل عند املرصي القديم لتكون قطعة شهر أغسطس (24-18

أغسطس .)2017

• أقام متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل ورشة عمل لطالب املدارس من سن  7إىل  10سنوات ،حتت عنوان
«جدد حاجتك» ،وهتدف هذه الورشة إىل إعادة تدوير وجتديد املستلزمات الدراسية اخلاصة بالطالب من العام
السابق وذلك لقرب بدء العام الدرايس اجلديد ( 21أغسطس –  14سبتمرب .)2017

شقافة مصور عليها املعبود حايب

• نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع مجعية مرص اإلرادة ،جولة إرشادية بمنطقة جممع األديان بمرص القديمة استهدفت شباب اجلامعات املرصية ،وذلك
ضمن فعاليات مبادرة «أصلك أثرك» ( 24أغسطس .)2017

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والوعي األثري بوزارة اآلثار معرض ًا فني ًا بقرص األمري طاز حتت عنوان «مرص بعيون فنانيها »( 28أغسطس .)2017

متنوعة

• صدر قرار فخامة رئيس اجلمهورية بأن يكون الوزير املختص بشئون اآلثار هو الوزير املختص يف تطبيق أحكام قانون رشكات قطاع األعامل
العام وذلك بالنسبة للرشكة القابضة لالستثامر يف جماالت اآلثار ونرش الثقافة األثرية.

• صدر قرار فخامة رئيس اجلمهورية بإلغاء حتصيل نسبة الـ  %10من حصيلة موارد صندوق متويل مرشوعات اآلثار واملتاحف والصوت
والضوء والتي كانت حتصل لصالح صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

• صدر قرار دولة رئيس جملس الوزراء بتكليف اللواء أ.ح /.عادل أمحد نجيب للعمل مستشار ًا لرئيس جملس الوزراء للتطوير احلضاري
ملنطقة األهرامات ملدة عام.

• بالتعاون بني وزارة اآلثار ووزارة الداخلية ،تم إزالة االرتفاعات البنائية للعقار املجاور حلرم منطقة الطاحونة األثرية بمنطقة املنتزة ثان
بمحافظة اإلسكندرية ،كام تم إزالة عدد من التعديات أعىل سطح طابية النحاسني باإلسكندرية.

• تم إعارة جمموعة من املنحوتات الفنية والصور واألفالم والنامذج األثرية للسفارة املرصية بباريس للمشاركة يف االحتفالية اخلاصة بمرور
مائتي عام عىل اكتشاف معبد أبو سمبل والتي ستقام يف باريس يف الثاين عرش من سبتمرب . 2017
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تكـليفــات

• تكليف أ .نرية أمحد جالل الدين ،مفتش آثار بمنطقة اهلرم للعمل باملكتب الفني للسيد الوزير.

• ندب أ .خالد فرج حممد ،حماسب باملتحف القومي للحضارة املرصية للعمل بإدارة املوارد البرشية والتدريب.

مديرا لتحرير النرشة اإلخبارية للوزارة بجانب عمله.
• تكليف أ .حممد سعد ،مفتش آثار بإدارة النرش العلمي للعمل ً
مديرا عا ًما إلدارة املتابعة الفنية برئاسة قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية.
• تكليف أ .مصطفي صبحي للعمل ً
مديرا عا ًما للمتحف القومي باإلسكندرية.
• تكليف أ .إبتسام خليل غريب للعمل ً
مديرا عا ًما ملناطق آثار اجليزة  -إسالمي.
• تكليف أ .مجال جاد الرب للعمل ً

مديرا عا ًما لشئون مناطق آثار اجليزة  -إسالمي.
• تكليف أ .حممود شعبان للعمل ً

جلان

• تم تشكيل جلنة عليا متخصصة لإلرشاف عىل تنفيذ مرشوع تطوير آثار مدينة رشيد.

• تم انعقاد اجتامع جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار بتشكيله اجلديد ( 22أغسطس .)2017

قرارات
أبرز ما تم إقراره يف إجتامعات جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار واللجان الدائمة لآلثار:
• ضم د .سامية املرغني ،مدير عام مركز البحوث والصيانة السابق إىل عضوية اللجنة الدائمة لآلثار املرصية.

• دمج إدارة املقتنيات األثرية باإلدارة العامة للحيازة لتكون حتت مسمى «اإلدارة العامة للحيازة واملقتنيات األثرية».

• املوافقة عىل تسجيل متثال ديليسبس بمحافظة بورسعيد ،فندق احلاممات الكبري بحلوان ،قبة جامعة القاهرة ،برج الساعة ومبنى متحف
جامعة القاهرة ،واملغارات حتت نقاط رقم ( )9-6-4-3بدير األنبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان بمحافظة الفيوم يف عداد اآلثار

اإلسالمية والقبطية.

• املوافقة عىل إقامة معرض لنموذج مقربة امللك ستي األول بمتحف اآلثار بمدينة بازل بسويرسا.

• املوافقة عىل املشاركة بعدد  9قطع أثرية للملك أمنحتب الثاين من مقتنيات املتحف املرصي بالقاهرة يف معرض بعنوان «مرص :االكتشاف
االستثنائي للفرعون أمنحتب الثاين» باملتحف الثقايف اجلديد بمدينة ميالنو بإيطاليا.

• املوافقة عىل فتح متحف السويس يوم اخلميس من كل أسبوع من الساعة  6إىل الساعة  10مسا ًء خالل شهري سبتمرب وأكتوبر ،عىل أن
تكون أسعار تذاكر املتاحف املفتوحة للزيارة املسائية بزيادة بنسبة  %50عن األسعار خالل الفرتة الصباحية.

• أقرت جلنه أثرية مشكلة بنا ًء عىل قرار اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية معايري لوضع ضوابط واضحة ملعاينة املضبوطات األثرية التي ترجع
لفرتة حكم األرسة العلوية.
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إدارة الشهر

مركز الدراسات األثرية

بقلعة صالح الدين األيوبى بالقاهرة

تأسس مركز الدراسات األثرية بالقلعة (قلعة السلطان صالح الدين األيويب بالقاهرة) عام ١٩٨٥م ،بقرار من د.أمحد قدري (الرئيس األسبق

هليئة اآلثار املرصية) هبدف إعداد الدراسات العلمية واألثرية اخلاصة بمشاريع الرتميم لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية ،وأسندت إدارته

آنذاك إىل د.عاصم حممد رزق حتت مسمى اإلدارة العامة للدراسات العلمية األثرية.

اختص املركز بمراجعة تقارير احلفائر وإعدادها للنرش العلمي ،واملشاركة يف اللجان اخلاصة بالفصل يف مشاكل حدود وحرم اآلثار باإلضافة

إىل توثيق آثار األقاليم وإعداد ملفات هلا.

يضم املركز جمموعة من اآلثاريني واملصورين والرسامني ،وينقسم إىل عدة إدارات وهى إدارة الشئون األثرية ،إدارة التصوير ،وإدارة الرسم

اهلنديس ،حيث تقوم كل إدارة بإعداد املادة العلمية اخلاصة باألثر ً
كل يف ختصصه وإعداد ملفات هلا بحيث يشمل كل ما خيص األثر حتى تارخيه ،مع

وصفه وصف ًا أثري ًا علمي ًا ،وكذلك إعداد احلالة الراهنة هلا ليتم االستفادة منها يف مشاريع الرتميم ،بعد ذلك حتفظ هذه امللفات عىل حسب الرتقيم
األثرى لكل أثر لتخدم مجيع األعامل التي تطلب من خالل مكتب رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية والتفاتيش التابعة هلا.

قام املركز عام 1992م بعمل أرشيف لآلثار اإلسالمية بالقاهرة التي ترضرت بزلزال أكتوبر من نفس العام ،أصبح فيام بعد األساس الذى يتم

االعتامد عليه عند ترميم هذه اآلثار مرة أخرى.

قام املركز كذلك بالتعاون مع مركز املعلومات التابع لرئاسة جملس الوزراء بإعداد دليل اآلثار اإلسالمية ملدينة القاهرة باللغة العربية عام

2000م ،ثم إعداد سلسلة عن الرتاث املرصي ،وإعداد دراسات أثرية فنية معامرية عن بعض املدن مثل مدينة رشيد ومدينة فوه.

حيتوى املركز عىل ما يقرب من  11000سلبية زجاجية (وهى صور قديمة مطبوعة عىل ألواح زجاجية خمتلفة املقاسات) حتمل تفاصيل معامرية

لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية كانت قد التقطتها جلنة حفظ اآلثار العربية يف الفرتة ما بني النصف الثاين من القرن التاسع عرش وبداية القرن
العرشين ،وتعترب هذه السلبيات من أهم الوثائق التي ُيعتمد عليها يف ترميم اآلثار ،وجتري حالي ًا أعامل الرتميم الدقيق واحلفظ للسلبيات من ِقبل

بعثة فرنسية أملانية باالشرتاك مع املتخصصني املرصيني باملركز.

يمكن التواصل مع املركز عرب الصفحة الرسمية للمركز عىل موقع التواصل االجتامعي (فيس بوك) عىل الرابط التاىل:

https://www.facebook.com/markzdrasat/
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شبابيك القلل

أثر الشهر

عرص مملوكي (923 -648هـ 1517 -1250 /م(

اشتهرت مرص دون غريها من بلدان العامل بإنتاج األواين الفخارية املعروفة بالقلل ذات

الشبابيك املزخرفة ،وقد استطاع الفنان أن حيول تلك املساحة الصغرية إىل عمل فني

غاية يف الدقة واإلبداع.

وشباك القلة عبارة عن قطعة صغرية تنتهي هبا رقبة القلة ،وكانت تُصنع

منفصلة عن جسم القلة من عجينة طفلية اشتهرت هبا حمافظة قنا ،ثم توضع يف

القلة بعد تشكيلها ،تتميز هذه الطينة بلزاجتها ،األمر الذي ساعد اخلزاف عىل
رسم أروع الزخارف عيل شبابيك القلة وختريمها دون أن تنكرس أو تتشقق،

مما أتاح للفنان أن يطلق العنان إلبداعاته املتنوعة عىل تلك الشبابيك بحيث

شملت عنارص آدمية وحيوانية ونباتية وهندسية وكتابات.

يعد اهلدف الرئييس من صناعة شبابيك القلل أن تستخدم كمصفاه لتنقية

املياه من الشوائب العالقة هبا من جهة ،ولكراهية الفنان املرصي للفراغ من جهة

أخرى ،وهو ما دفعه دائ ًام لزخرفة أي سطح خايل مما جعله يكرر الوحدات الزخرفية
تكرار ًا مستمر ًا دون أن متله العني .هذا وقد برع الفنان يف أن يضفي عليها جانب ًا

سياسي ًا ،حيث عثر عىل بعض شبابيك القلل مزخرفة ببعض الرنوك البسيطة أو

من مقتنيات املتحف القومي للحضارة املرصية شباك قلة
مزخرف برنك ُمركب من حدوة الفرس والبقجة

املركبة (والرنك مصطلح فاريس يعني لون أو شارة ،اختذها السالطني واألمراء

يف العرص اململوكي عىل عامئرهم وأدواهتم للداللة عىل ملكيتهم هلا أو كحق إمتياز هلم) .ترجع أمهية تلك الشبابيك املزخرفة برنوك مملوكية ،يف أهنا
تساعد عىل معرفة الوظائف التي كانت منترشة يف العرص اململوكي ،ومنها عيل سبيل املثال شباك
قلة مزخرف برنك ُمركب من حدوة الفرس والبقجة (مصور أعاله) من مقتنيات املتحف
القومي للحضارة املرصية ،حيث يشري رمز حدوة الفرس إىل أن صاحب هذه التحفة قد
تقلد منصب أمري أخور وهو املسئول عن اإلسطبالت السلطانية ،كام يشري رمز البقجة
إىل منصب اجلمدار وهو املسئول عن املالبس بقرص السلطان.

وعىل الرغم من صغر حجم تلك القطع األثرية ،إال أهنا تعد شاهد ًا هام ًا عىل

ما وصل إليه الفنان املرصي من إبداع ،كام أهنا تلقي الضوء عىل احلياة االقتصادية

واالجتامعية والسياسية للمجتمع املرصي آنذاك ،فهي ليست جمرد مصفاه لتنقية املياه من

الشوائب فحسب بل تاريخ حيكي مايض أمة.

رئيس التحرير :د .منة اهلل الدري
مدير التحرير :أ .محمـد سـعد
فريق العمل :أ .أشواق مصلح
أ .عبد الرحمن عثمان
أ.هشام عبد الحفيظ
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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