عمل “فاكتوم آرت” ( )Factum Arte’sفي مقابر توت
عنخ آمون ،نفرتاري ،و سيتي األول
مارس – مايو 2009
مقدم للمجلس األعلى لآلثار

عمل “فاكتوم آرت” ( )Factum Arte’sفي مقابر توت عنخ آمون،
نفرتاري ،و سيتي األول
ان التصوير عالي الدقة و انشاء نسخة طبق األصل للقبور األكثر عرضة للخطر هو جزء من مبادرة كبرى قدمت من قبل
المجلس األعلى لآلثار للحفاظ على جبانة طيبة ،حيث تسمح للدارسين و عامة الناس الوصول و دراسة مقابر مهمة مغلقة أو
بحاجه إلى اإلعالق.
منح المجلس األعلى لآلثار تراخيص لتصوير و انشاء نسخ مطابقة لألصل لمقبرة سيتي األول ( و هي مقبرة مغلقة من آواخر
الثمانينيات) و مقبرة نفرتاري ( و هي مقبرة مغلقة لعامة الناس و لكن ما يزال يمكن زيارتها خالل مواعيد خاصة) ،و مقبرة توت
عنخ آمون.
أطلق المشروع من قبل د .زاهي حواس بالتعاون مع جامعة بازل ،و جمعية أصدقاء المقابر الملكية في مصر ،و مؤسسة
التكنولوجيا الرقمية للحفاظ على التراث ،و فاكتوم آرت (.)Factum Arte

عمليات التصوير لمقبرة توت عنخ آمون قد اكتملت ،و يجري حاليا العمل على معالجة البيانات التي تم جمعها و تصويرها ،و سيتم انشاء
.النسخة المطابقة لغرفة المدفن و تابوت الملك توت عنخ آمون في الوقت المحدد الفتتاح متحف سوزان مبارك لألطفال في يناير 2010

قام د .زاهي حواس بتحديد موقع انشاء النسخة المطابقة لمقبرة توت عنخ آمون بالقرب من “منزل كارتر” ( )Carter Houseعند
مدخل وادي الملوك ،و تم التكليف للقيام بدراسة جدوى للمشروع ،و تقدر الدراسة ان ما يزيد عن  500,000زائر سيقومون بزيارة
الموقع سنويا (هذا باإلضافة الى المعارض الخاصة بدراسة كل مقبرة) .و هذه العائدات سوف تضمن استمرارية المحافظة على جبانة
طيبة على المدى الطويل.

Factum Arte’s Pedro Miró and
Gregoire Dupond working in the
tomb, March-May 2009

الماسحة الضوئيه بالليزر (سيتي األول) ،و المصممة خصيصا
للمجلس األعلى لآلثار ،تقوم بمسح ضوئي لصورة توت عنخ
آمون على الحائط الشرقي لغرفة الدفن
مارس 2009

المعلومات ثالثية األبعاد تم تسجيلها خالل الماسحة الضوئيه
(سيتي األول) ،بدرجة وضوح للصورة يساوي  100ميكرون.
تحتوي البيانات المسجلة على  100,000,000نقطة لكل متر
مربع ،تم تسجيل كل نقطة بشكل مستقل .و بهذه الدرجة من
وضوح الصورة يمكن دراسة و فهم السطح الذي تم مسحه و
مراقبة عميات التآكل فيه.

أهمية العمل
وافق المجلس األعلى لآلثار على تنفيذ توثيق مفصل و مكتمل لمقبرة سيتي األول و نفرتاري و توت عنخ آمون باالضافة موافقته على
انشاء نسخة طبق األصل من هذه المقابر ،و ذلك بعد دراسة الجدوى الناجحه و التي قامت بها “فاكتوم آرت” ( )Factum Arteفي
العام  .2002المشروع يجري إدارته اآلن من قبل جامعة بازل و يجري تنفيذ المشروع من قبل “فاكتوم آرت”  -مدريد – بالتعاون مع
البروفيسور هورنوغ المتخصص في علم المصريات من جامعة بازل و ثيودور آبت ،رئيس جمعية أصدقاء القبور الملكية في مصر.
و يجري اآلن التعاون بين المجلس األعلى لآلثار و “فاكتوم آرت” و مؤسسة التكنولوجيا الرقمية في مجال الحفظ و التخزين لوضع
اللمسات النهائية على خطة التمويل للمشروع .و المرحلة األولى من التمويل قد تمت و بدأ العمل الفعلي في المشروع في يوم  16مارس
 ،2009و انتهت مرحلة تسجيل البيانات في مقبرة توت عنخ آموت في  6مايو .سيبدأ العمل في مقبرة نفرتاري في شهر أكتوبر 2009
بعد االنتهاء من وضع خطة دقيقة للتنفيذ .أما العمل في مقبرة سيتي األول سبدأ بعد االنتهاء من عمليات الحفر في النفق و التي يقدر أن
تنتهي في العام  .2011إن هذا القرار غير المسبوق لتسجيل بيانات السطح الخارجي لمقبرة سيتي األول سيتسغرق سنوات من العمل حيث
أن المقبرة تحتوي حوالي  2500متر مربع من المساحات المنحوته و الملونه .و ستبدأ صناعة النسخ المطابقة لألصل من المقابر في
معامل “فاكتوم آرت” بمدريد في خريف  2009بعد معالجة و إعداد المعلومات المسجلة.

وافق المجلس األعلى لآلثار على تنفيذ المهام اآلتيه:
• التسجيل الرقمي ثالثي األبعاد (على درجة وضوح من  100الى  700ميكرون) و تخزين األلون ( 1:1للصور الرقمية على درجة
وضوح من  600الى  800نقطة لكل بوصة) لكل األسطح المزخرفة داخل مقابر سيتي األول و نفرتاري و توت عنخ آمون.
• إنشاء نسخة مطابقة لألصل لكل من هذه المقابر.
• بناء معرض حول النسخ المطابقة لألصل سيتم تركيبه بشكل دائم في الضفة الغربية.
• انشاء أرشيف رقمي يتكون من كل البيانات عالية الوضوح و التي تم جمعها خالل فترة تسجيل بيانات المقابر .هذا األرشيف سيكون
مرجع أساسي لرصد التغيرات على حالة المقابر في المستقبل.
• حقوق ملكية البيانات التي تم جمعها يمتلكها المجلس األعلى لآلثار.
• اتمام علمية تدريب و نقل خبرات خاصة بوحدة المسح بالليزر التابعة للمجلس األعلى لآلثار.
سينتج عن ذلك أعلى درجة وضوح تم الوصول إليها في مشروع بهذا المستوى الضخم .و سوف تخلق معايير جديدة الستخدام النسخ
المطابقة لألصل في عمليات الحفظ .و قد تم تطوير نظام جديد للمسح ثالثي األبعاد خصيصا لهذا المشروع ،و يتم اآلن انتاج جيل جديد
من الماسحات الضوئية .و يتم تسجيل البيانات ثالثية األبعاد على درجة وضوح  100ميكرون حيث تسجل  100,000,000نقطة بشكل
مستقل لكل متر مربع .و تم تطوير نظام للتصوير الفوتوغرافي يسجل األلوان الباردة بمستويات منخفضة على األسطح بمعدل  1:1على
درجة نقاء  800 – 600نقطة لكل بوصة .و الهدف من ذلك تسجيل البيانات لكل من مقبرة سيتي األول و نفرتاري بأكملهما ،باإلضافة
إلى تسجيل بيانات غرفة الدفن و تابوت توت عنخ آمون.

التكنولوجيا في خدمة الحفظ و الحماية
إن استخدام التكنولوجيا الجديدة لتسجيل و كشف التاريخ المعقد لهذه المقابر قد ثبت بالفعل و أثبت أيضا شعبيه كبيرة لدى الجمهور .و
الهدف من ذلك هو تحويل هذا االهتمام الشعبي لقوة دافعة في عملية حماية القبور .و من المتوقع أن هذه النسخ المطابقة لألصل ستسقبل
حوالي  500,000زائر سنويا .فقد قامت “فاكتوم آرت” بإنشاء نسخة طبق األصل لمقبرة الملك تحتمس الثالث في العام  ،2002و حتى
اآلن استقبلت هذه النسخة ما يزيد عن  2مليون زائر.
و يتم التخطيط اآلن لمعرض سياحي حول النسخه المطابقة لمقبرة نفرتاري من قبل “انتيكين ميوزيم – بازل” (Antikenmuseum
 )Baselفي العام .2013
إن انتاج نسخة مطابقة لمقبرة سيتي األول هو الجزء األكثر طموحا في المشروع ،و ال يرجع ذلك فقط إلى الحجم الكبيرالمقبرة ،و لكن
يعود أيضا إلى صعوبة إعادة تجميع األجزاء الناقصة من المقبرة و التي فقدت في القرن التاسع عشر ،حيث أن معظم هذه األجزاء متواجد
في معارض متخلفة في أوروبا و الواليات المتحدة .إن إقامة معرض متخصص لكل من هذه المقابر سوف يركز على التأريخ لهذه المقابر
و سوف يظهر األهمية المستمرة لكل منها.

لقد تم إنشاء نسخة مطابقة لمقبرة الملك تحتمس الثالث في العام  ،2003و خصصت هذه النسخة لمعرض “الفرعون الخالد”،
و قد جال هذا المعرض في الواليات المتحدة لمدة ثالث سنوات و استقبل حوالي  3مليون زائر .و النسخة الثانية من هذا
المعرض جالت في كل من مدريد و ادنبره و بازل .و قد رك ّزت النسخة األوروبية من المعرض و التي صممها “فاكتوم
آرت” على أمديوات (النص المصور على جدران المقبرة) .و تلقت النسخة األوروبية إشادة النقاد ،كما أن المعرض الذي أقيم
لهذه النسخة في المتحف القومي لآلثار في مدريد استقبل أكبر عدد من الزوار في تاريخ المتحف.
منذ نجاح متحف “التا ميرا” و الذي احتوى على نسخة مطابقة لألصل لرسوم األسقف ،أصبح استخدام هذه النسخ المطابقة
كوسيلة لحفظ اآلثار أكثر شعبية و اجتذب اهتمام و دعم المجموعات المعنية بحفظ اآلثار .و مع رفع الستار عن النسخة التي
صممتها “فاكتوم آرت” لـلوحة “العرس في قانا” للفنان “فيرونيس” في موقعها األصلي في جزيرة سان جيورجيو ماجيوري
في فينسيا ،أكتسبت هذه الطريقة في الحفاظ على الكنوز األثرية قبول واسع .ليس بوصفها فقط أكثر فعالية في حماية اآلثار
المهمة و المعرضة للخطر ،و إنما أيضا ألنها تسهم في دراسة أهميتها كما تساعد على مراقبة حالة هذه اآلثار و تآكلها.

كان من أن تبدأ عمليات التسجيل في مقبرة سيتي األول ،و لكن بسبب عمليات الحفر التي تجري في النفق المؤدي للمقبرة
تقرر أن يتركز العمل في مقبرة توت عنخ آمون بدال من ذلك .و قد أمضى فريق العمل العديد من األيام (في فترة بعد الظهر)
من شهر مارس في مقبرة سيتي األول لصنع صور عالية الدقة و صور المسح األخرى و التي تسهم في تصميم المعدات التي
ستستخدم في المقبرة.
خصصت مؤسسة التكنولوجيا الرقمية لحفظ اآلثار أكثر من  50,000يورو لتطوير جيل جديد من الماسحات الضوئية بالليزر
صممت خصيصا لتستخدم في مصر .الماسحة الجديدة تحتوي على كاميراتان مع نظام ليزر واحد ،على غرار التصميم
األصلي المسمى “سيتي” و الذي تم تطويره في عام  .2001و على كل األحوال ،تحتوي الماسحة الجديد على كاميرات رقمية
تنتج صور عالية الوضوح مع إضافة ميزة جديدة تمكن الكاميرات من التقاط األلوان الداكنه و الفاتحة في آن واحد .كما تم
تطوير نظام دليل خطي ( )linear guideلكل من تقنية التصوير المنهجي ( )systemic photographyعلى  1:1و لتقنية
نظام المسح الضوئي بالليزر.
و مع تطور المشروع ،و االنتقال للعمل في مقبرة نفرتاري ،و من ثم مقبرة سيتي األول ،ستتم عملية نقل الخبرات و المعارف
و التدريب على المعدات .حيث أن الدكتور مجدي منصور (مدير قسم تكنولوجيا الليزر و الحفاظ على اآلثار في المجلس
األعلى لآلثار) أمضى  8أيام عمل مع فريق “فاكتوم آرت” و تلقى تدريب أولي أهله لتشغيل بعض المعدات بمستوى أساسي.

تقرير عن المهمات التي أنجزت في مقبرة توت عنخ آمون

موسم مارس – مايو 2009

المجلس األعلى لآلثار
جامعة بازل
فاكتوم آرت
مؤسسة التكنولوجيا الرقمية للحفاظ على اآلثار
اريك هورنوغ ،بروفيسور (مدرس متقاعد) في علم المصريات في جامعة بازل
ثيودور آبت ،رئيس جمعية أصدقاء المقابر الملكية في مصر
إدارة العمل و تنفيذ العمليات تقوم بها “فاكتوم آرت” ،مدريد
كل األعمال تتم بالتعاون مع قسم تكنولوجيا الليزر و حفظ اآلثار في المجلس األعلى لآلثار ،كما سيتم نقل خبرات العمل و التدريب و نقل
المعدات طوال المشروع
فريق العمل في مقبرة توت عنخ آمون يتكون من:
آدم لو – رئيس البعثة و مدير فاكتوم آرت
غريغوري دوبوند – القائم بأعمال رئيس البعثة (في حال عدم تواجد آدم لو) و مدير التصوير و التطوير الفني في “فاكتوم آرت”
بيدرو ميرو – مدير التصوير ثالثي األبعاد في “فاكتوم آرت”
بييرز واردل – المسح بالليزر و التصوير
ناووكو فوكومارو – مدير المراقبة في “فاكتوم آرت”
اليسيا غويرو – التصوير و التوثيق
محمود خليل – مفتش المجلس األعلى لآلثار
مجدي منصور – قسم تكنولوجيا الليزر و حفظ اآلثار في المجلس األعلى لآلثار
بتمويل من فاكتوم آرت و مؤسسة التكنولوجيا الرقمية في حفظ اآلثار و جمعية أصدقاء المقابر الملكية في مصر
قام السفير السويسري بتوفير ضمانا للتخليص الجمركي للمعدات
من المهم مالحظة أن كل من القبور يشكل تحديا خاصا في عملية تسجيل البيانات .فمقبرة توت عنخ آمون صغيرة الحجم ،و التابوت و
غطاء التابوت يقلل من المساحة المتاحة للعمل في الموقع بين التابوت و الجدار لتصل الى  126سم في أضيق نقطة .كما تم العمل دون
إيقاف التدفق الطبيعي لزوار الموقع حيث استمر العمل لتسجيل البيانات دون اغالق المقبرة أمام الجمهور .ووصل عدد الزوار في أيام
االزدحام حوالي  1000شخص .حيث يؤثر عدد الزوار في المكان تأثيرا كبيرا على درجة الحرارة و الرطوبة في المقبرة .و قد أظهر
معظم الزوار اهتماما كبيرا في العمل الذي يجري تنفيذه و أعرب العديد منهم على القلق من التأثير المدمر لوجودهم على المقبرة و الحفاظ
عليها.

إحدى الصور التي التقطها هاري بارتون بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوقت صغير.
القسم األيسر لم يعد موجودا في القبر ،و سيتم تسجيل هذا القسم و إعادة دمجه في النسخة المطابقة عند اكتشاف موقع الجزء
الناقص بشكل دقيق .الصورة من معهد جريفيث ،اوكسفورد.

تحميل الصناديق على جرار و عربة مقطورة لنقلها الى وادي الملوك

وصول الشاحنه لفندق مرسم في الجورنه يوم الجمعة  13مارس .و قد استغرقت  12يوما
لتخليص المسائل العالقة في جمارك القاهرة ،و قد أمكن في نهاية المطاف تحقيق التخليص
الجمركي من خالل الضمان المقدم من السفارة السويسرية .و تعرضت الشاحنة بعد ذلك
لحادث سير على  200كيلومتر جنوب القاهرة مما أدى لنقل صناديق المعدات لشاحنة أخرى

تفريغ الصناديق في ( .)KV3نظرا لضيق المكان في مقبرة توت عنخ آمون ،تم تخزين
معظم المعدات في ( )KV3و كان يتم نقل المعدات الى داخل المقبرة عندما كانت مطلوبة
فقط.

وصول صناديق المعدات الى وادي الملوك و يرافقها آدم لو و اليسيا غويرو (الى اليسار) و
غريغوري دوبوند (الى اليمين)

نقل هيكل الماسحة الليرزرية (سيتي) داخل مقبرة توت عنخ آمون بعد وضع عارضة خشبية
فوق غطاء التابوت لحمايته من عمليات النقل.

تحميل الماسح الليزري (سيتي) في شاحنه في فندق مرسم بعد اختبارات مكثفة لضمان عدم
حدوث أي ضرر أثناء النقل.

معدات التسجيل المستخدمة في القبر
“سيتي” ماسحه بضوء أحمر ليزري منخفض الكثافة للمسح ثالثي األبعاد .على درجة وضوح  100ميكرون
هذا الجهاز استخدم لمدة  14يوما لتسجيل طرفي التابوت ،كما سجل حوالي  2متر مربع من القسم الشرقي للجدار الشمالي ،و سجل أيضا
 1.5متر متربع من من الجدار الشرقي .هناك أكثر من  70عملية مسح مستقلة.
الوقت الذي استغرقته عملية مسح لمساحات صغيرة نسبيا يرجع في جانب منه الى معالجة و تجهيز المعدات داخل مساحة محدودة من
القبر .إجراءات السالمة كانت في مقدمة أولويات الفريق ،و اتخذت كافة الخطوات الالزمة لضمان سالمة فريق العمل و سالمة الموقع
نفسه و سالمة المعدات المستخدمة .و تقرر التوقف عن استخدام تلك المعدات عندما يصبح من الصعب القيام بالتسجيل في المساحات
الضيقة.
قام بتشغيل هذا الجهاز غريغوري دوبوند و بييرس واردل.

تم تشغيل ماسحة “سيتي” الليزرية على نظام دليل خطي ( )linear guide frameو الذي صمم أصال لالستخدام في مقبرة سيتي
األول .و هذا النظام مصمم أساسا لمسح األسطح المطلية و التي تحتوي على مناطق منحوته نحتا ضحال .و هناك جيل جديد من
رؤوس المسح في مرحلة االنتاج.

“جوهر” ( )NUB 3Dماسحه بضوء أبيض للمسح ثالثي األبعاد .على درجة وضوح من  250الى
700ميكرون
هذا الجهاز استخدم لمدة  32يوما لتسجيل جميع أجزاء القبر ،أكثر من  1300لقطة مسح كانت ضرورية لتغطية السطح الممسوح ضوئيا.
قام بتشغيل هذا الجهاز بيدرو ميرو.

بيدرو ميرو يعمل بنظام مسح هيكلة ضوئية ()structured light scanning system
للجهاز “جوهر” ( )NUB 3Dلتسجيل الحائط الجنوبي .تظهر المعلومات المسجلة على
الشاشة للسماح بفحص أولي خالل العمل.

ماسحة “جوهر” ( )NUB 3Dللمسح ثالثي األبعاد تصور الجزء الغربي من
التابوت.

الداعم الرقمي ( )H25 Digital Backعلى كاميرا هاسيلبالد ( – )Hasselbladبنية متوسطة ( – )MFمع
عدسة  80مم 1:1 .على  800نقطة في البوصة.
استخدم هذا الجهاز في األيام القليلة األولى من العمل في المقبرة للقيام بدراسة استقصائية ألجزاء مخلتفة من القبر و تسجيل أختام الخزنة.
قامت بتشغيل هذا الجهاز اليسيا غويرو.

كاميرا كانون ( )EOS 5 DIIمع عدسة  100مم أو  180مم 1:1 .على  800 – 600نقطة في البوصة
استخدم هذا الجهاز لمدة  21يوما.
في األيام الثالث األولى تم استخدام هذه الكاميرا على جهازبثالث محاور يلتحكم به عن طريق الكمبيوتر (الذي استخدم مع ماسحة
“سيتي” للمسح ثالثي األبعاد – أنطر الصفحة السابقة).
و استخدمت لمدة  18يوما بعد تركيبها على جهاز تحكم بمحور واحد يتحكم به عن طريق الكمبيوتر ،و هو مصمم خصيصا لالستخدام في
المساحات الضيقة في القبر من قبل “فاكتوم آرت” ،و قد صنع الجهاز و نقل الى مدينة االقصر.
كان مطلوبا أخذ أكثر من  8000لقطة مخزنه في  16000ملف لتغطية المساحه الكلية للقبر ،بمعدل تقريبي  100لقطة لكل متر مربع.
دقة الوضوح لهذه الصور تتراوح بين  600و  800نقطة في البوصة على معدل .1:1
قام بتشغيل هذا الجهاز كل من غريغوري دوبوند و بييرز واردل و ناكوتو فوكومارو.

نظام التصوير الفوتوغرافي المصمم خصيصا لتصوير جدران مقبرة توت عنخ آمون في
مارس  .2009يحريه كل من غريغوري دوبوند و ناكوتو فوكومارو.

بسبب ظروف ضيق المساحه في القبر ،تم تحديث هيكل دليل خطي (linear guide
 ،)structureو اختباره و استخدامه في معظم التسجيل بالصور الفوفوغرافية.

مراقبة العمل و تصوير األلوان في المقبرة
قامت ناكوتو فوكومارو (مدير المراقبة في فاكتوم آرت) باإلشراف على فريق العمل و المعدات ،و أولت أهتماما خاصا بسالمة القبر .كما
كانت مسؤولة أيضا عن أخذ عينات األلوان و التي تشكل عنصرا مهما في انتاج النسخة المطابقة .النتاج نسخة مطابقة بألوان دقيقة فمن
الضروري مقارنة األلوان األصلية مع عينات األلوان إلنتاج النسخة المطابقة.
تم انتاج أكثر من  150عينة من مختلف األلوان على عصي ورقية ،و تم مقارنة هذه العينات مع الجدران .األلوان المطابقة تم مالحظتها و
تدوينها .حيث تم تسجيل أكثر من  500عينه من العصي المختلفة .و صورت ناوكو فوكومارو لقطات مقربه ( )MACROلهذه المواقع
المحددة و سجلت معلومات أخرى متعلقة بالخصائص المهمة لألسطح.

مديرة الرقابة في فاكتوم آرت تقوم بمطابقة األلوان على الجدار الشمالي.

النظام المستخدم لضمان الدقة في مطابقة اللون أثناء انتاج النسخة المطابقة ينطوي على اعداد
مجموعة من العصي الملونه المعدة خصيصا يتم مطابقتها مع درجة اللون و اللمعان لأللوان
على الجدران.

الحفر بشكل ثالثي األبعاد على درجة
وضوح  100ميكرون النتاج نتوءات
مطابقة لجزء من الجدار الشرقي لمقبرة
توت عنخ آمون.
الحفر الدقيق للسطح بشكل ثالثي األبعاد
يضمن الدقة المطلوبة في إنتاج نسخة
مطابقة .و هو الجزء األكثر تكلفة و
يستغرق الوقت األطول في عملية انتاج
النسخة المطابقة .فعندما يتم القطع على
درجة دقة عالية لكل جزء بمساحة (52
 )x 52سم ،تستغرق العملية ما يقارب
 78ساعة على الجهاز .و بعد أن يتم حفر
السطح يفرغ في قالب ،و يطبع باللون و
الشكل ،ثم يتم انهاء العمل بشكل يدوي.
فمن هذا المستوى من االهتمام بالتفاصيل
إلى حد الهوس ينتج نسخة مطابقة مقنعة.

جميع الصور تم أخذها خالل عملية الحفر و قبل إزالة
الغبار.
أعلى :حفر لوحه قياس ()x 52 38سم.
الوسط :تفصيل يوضه منتصف اللوحه في المنطة
المحيطة باللحية المرسومة لتوت عنخ آمون.
عبر البيانات ثالثية األبعاد أصبح من الممكن فهم كيفية
تكسر الطالء كما أنه مكن من تحديد المواقع البارزة
للبكتيريا الدقيقة التي تنمو على السطح.
أسفل :تفصيل غطاء الرأس لتوت عنخ آمون و يوضح
النتوءات و ضربات الفرشاه في مناطق الطالء األزرق\
األخضر

أعلى :صورة فوتوغرافية ألحد األختام التي أخذت خالل عملية
التسجيل في مقبرة توت عنخ آمون.
المنطقة الملونه في الوسط تم تجميعها من ثالث أختام مختلفة و
هي أول مرحلة في إعادة بناء أحد األختام.
أسفل :صورتان أخذهما هاري بورتون خالل عملية التوثيق
نفذت لهوارد كارتر .الصور موجودة في معهد جريفيث،
اوكسفورد.

المطابقة الدقيقة لأللوان باإلضافة لمالحظات الخصائص الرئيسية
لجدران المقبرة و سطح التابوت تشكل جزءا أساسيا من العمل الذي
تقوم به “فاكتوم آرت” .و من المستحيل صنع نسخة مطابقة لألصل
للقبر األصلي بحالته الحاليه تحمل خصائصه األساسية بدون هذه
البيانات.

المسح الضوئي الهيكلي بجهاز ( )NUB 3Dلمقبرة توت عنخ آمون
من  9مارس 4 -مايو 2009
 ،KV 62وادي الملوك ،الضفة الغربية ،االقصر ،مصر
أعده بيدرو ميرو
الحائط الشمالي
الحائط الشرقي
الحائط الجنوبي

،التابوت

الغطاء

الحائط الجنوبي
غرفة الدفن ( – )Jمسقط
رأسي

) (Jغرفة الدفن

*خطط مأخوذة من مخطط رسم خريطة طيبة
معدات المسح
 ،NUB 3Dنظام ثالثي نسخة ( ،1.2نظام ويندوز )2000
الموقع
خط العرض25.44 :
الطول32.36 :
االرتفاعmsl 170.55 :
الشمال99،572.277 :
الشرق94،069.638 :
قياسات غرفة الدفن
متوسط الطول 3.64 :م
متوسط العرض  4.11 :م
أقصى العرض  6.35 :م
إجمالي المساحة الممسوحة ضوئيا  63.18 :متر مربع
مسح المنطقة ()J
قامت “فاكتوم آرت” بعملية مسح ثالثي األبعاد لحجرة الدفن لتوت عنخ آمون ( )KV 62في الفترة ما بين مارس و ابريل.
اليوم األول من عملية المسح بنظام ( )NUB 3Dكان في  14آذار و آخر يوم كان في  29ابريل .و كانت األجزاء التي تم مسحها كاآلتي:
 الجدار الجنوبي 18 – 14 :مارس الجدار الغربي 23 – 18 :مارس الجدار الشمالي 26 :مارس –  2ابريل الجدار الغربي 5 – 4 :ابريل عينة من األختام (أجزاء صغيرة من الختم في حجرة الخزينة) 7 :ابريل الجانب الشمالي للتابوت 18 – 13 :ابريل الجانب الشرقي للتابوت 21 – 19 :ابريل الجانب الجنوبي للتابوت 25 – 21 :ابريل الجانب الغربي للتابوت 27 – 26 :ابريل الغطاء العلوي للتابوت 28 :ابريل الجزء الجنوب غربي للسقف 29 :ابريلبالترتيب الزمني للعمل
انظر الخريطة أعاله كمرجع بصري

درجة الوضوح و التعرض الضوئي
درجة الوضوح للمناطق التي تم مسحها تختلف باختالف المناطق ،و استخدمت ثالث درجات وضوح و هي 700 :ميكرون ،و 400
ميكرون ،و  200ميكرون.
االجزاء التي تم مسحها بدرجة وضوح  700ميكرون:
الجدار الجنوبي
الجدار الغربي
الجدار الشمالي
الجدار الشرقي
الجزء الشمالي – الغربي للسقف
األجزاء التي تم مسحها بدرجة وضوح  400ميكرون:
أعلى و أسفل الحافة من الجانب الشمالي للتابوت
أعلى و أسفل الحافة من الجانب الشرقي للتابوت
أعلى و أسفل الحافة من الجانب الجنوبي للتابوت
أعلى و أسفل الحافة من الجانب الغربي للتابوت
غطاء التابوت
األجزاء التي تم مسحها بدرجة وضوح  200ميكرون:
عينة الختم (اجزاء صغيرة من السقف يفترض بأن تكون من غرفة الخزينة)
الجهة الشمالية الرئيسية للتابوت
الجهة الشرقية الرئيسية للتابوت
الجهة الجنوبية الرئيسية للتابوت
الجهة الغربية الرئيسية للتابوت
أعدادات التعرض الضوئي المستخدمة لمعظم المناطق في القبر (على كل درجات الوضوح):
 تعرض متكررالتعرض األول  – 33التعرض الثاني –  ،133و أطلقت عالمات على التعرض الثاني.

القياسات و المناظق التي تم مسحها
الجدران
الجدار
الجدار
الجدار
الجدار

الشمالي ( )x 3,64 6,35متر 23.11 ،متر مربع
الجنوبي ( )2,88x3,64متر 10.48 ،متر مربع
الغربي ( )4,11x3,64متر 14.96 ،متر مربع
الغربي ( )4,02x3,64متر 14.63 ،متر مربع

المساحة اإلجمالية  63.18مترا مربعا

التابوت
الجانب الشمالي )2,36x1,5( :متر 3,54 ،متر مربع
الجانب الجنوبي )2,36x1,5( :متر 3,54 ،متر مربع
الجانب الغربي )1,03x1,5( :متر 1,55 ،متر مربع
الجانب الشرقي )1,03x1,5( :متر 1,55 ،متر مربح
الغظاء العلوي )1,30x2,65( :متر 3,45 ،متر مربع
المساحة اإلجمالية 13,63 :متر مربع

اضافات
الختم )0,13x0,08( :متر 0,0104 ،متر مربع
الجزء الجنوبي الغربي للسقف )1,36x2,50( :متر 3,40 ،متر مربع

متوسط سرعة المسح في ظل الظروف المثلى:
 700ميكرون :بمعدل  5.6متر مربع \يوم ( 1.6متر مربع لكل ساعتين لكل جلسة)
 400ميكرون :بمعدل  3.5متر مربع\ يوم
 200ميكرون :بمعدل  1,30متر مربع \ يوم
تم االنتهاء من الجدران في  24يوما ( 2,36متر مربع في اليوم) .المعدل لعملية المسح في الظروف المثلى هو  5.6متر مربع في اليوم و
لكن نظرا للظروف و المشاكل المتعددة في األيام المختلفة انخفض المعدل إلى  2.63متر مربع في اليوم.
و لكن و على سبيل المثال تم االنتهاء من العمل في الجدار الشرقي في يومين ،بمعدل  7.3متر مربع في اليوم.
نظام الملفات و التسمية
يعمل النظام ( )NUB 3Dمع نظام ( )TRIPLE v1.2و الذي يحدث ملفات بامتداد ( .)TRIحيث يترافق كل ملف مع جلسة ،و تنتج كل
جلسة ما بين  20و  30لقطة (و يعتمد ذلك على لدرجة الوضوح)
و من الملفات الناتجه عن نظام ( )TRIPLEبامتداد ( ).triنقوم بتصدير كل من اللقطات لملفات بامتداد ( ،)PIFحيث أن هذا النوع من
الملفات يمكن استخدامه مع نظام ( .)PolyWorks 10و كل واحد من هذه الملفات من نوع ( )PDFيحتوي على نقطة سحابة (cloud
 )pointللتوافق مع منطقة كل لقطة و تحديدها .كما يحتوي الملف أيضا على صورة باألبيض و األسود لكل لقطة.
و من خالل نظام ( )PolyWorks 10نقوم بفتح الملفات من نوع ( )PIFالنشاء مجلد عمل بنظام ( ،)polyworksو كل مجلد عمل
يحمل امتداد ( )PWKو يمكن حصرا فتحه من خالل نظام (.)polyworks
و يتم اعطاء رقم الجلسه بشكل متالزم مع كل ملف و تخزن الملفات داخل مجلد تمت تسميته بناء على الهدف الذي تم مسحه ،مثال/ :“ :
 ”Wall E/session 1.triأو “”sarcofago/side E/session 1.tri/
دليل المجلدات
تم تخزين الملفات على قرص تخزين خارجي في مجلد باسم ()Tutankhamun 3D
في هذا المجلد يوجد مجلد آخر باسم ( )White light scannerو يحتوي هذا المجلد على كل البيانات التي تم الحصول عليها بنظام
( )Nub3D white light systemبالضوء األبيض .و تحت هذا المجلد سوف نجد:
 الملفات األصليه بامتداد ()TRI): (Original TRI files ملفات بامتداد ()PIF): (PIF files الملفات المتعلقة بنظام ()Polyworks): (Polyworks files الملفات الخاصه باالختبار)Testing files( :حجم مجلد ( Original TRI files) 49.74جيجا بايت
يحتوي على الملفات لنظام ( )TRIPLEلجلسات المسح ،بمساحة  ،49.74و فيه المجلدات التالية:
 ceiling lid Sarcofagus Side E Side W Side N Side S Seals Wall E Wall W Wall NWall S -

مجلد ( )PIF filesبمساحة  12جيجا بايت
يحتوي على الصور الصادرة من كل جلسة مسح ،و يتيع المجلد نفس الطريقة في التسمية التي استخدمت في مجلد (Original TRI
 ،)filesو سيحتوي هذا المجلد على كل الملفات بامتداد (.)pif
مجلد ( )Polyworks filesبمساحة  4.68جيجا بايت
و يحتوي على كل الملفات مجلدات العمل لنظام ( )polyworksلكل عنصر تم تصويره ،تم اعتبار الجدران و و جوانب التابوت عناصر
مختلفه.
مجلد ( )Testing filesبمساحة  482ميجا بايت
و يحتوي ملفات تم عليها عمليات االختبار اثناء عملية المسح
و قد ضمن مجلد آخر باسم:
( )STL filesو الذي يحتوي على ملفات بامتداد ( )STLتم تصديرها من الصور المتجاورة.
النسخ االحتياطية القراص التخزين
يوجد في هذه اللحطة  3نسخ من مجلد ( )White light scanningفي  3أقراص تخزين خارجية باإلضافة لنسخة العمل في مكاتب
“فاكتوم آرت” .و هذه النسخة األخيرة ستصبح هي مرجع األرشيف حيث تضاف الى الملفات التي يتم تحضيرها للنحت و الطباعة .و تم
تسليم نسخة للدكتور مصطفى وزيري عبر غريغوري دوبوند يوم الخميس  7مايو بجانب التقرير المؤقت.
سيتم تسليم البيانات للمجلس األعلى لآلثار بعد تجمعيها

تصميم نظام التوجيه الطولي ( )linear guide systemلرفع الماسحه “سيتي” و الكاميرا مع اإلضاءة
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تصميم نظام التوجيه الطولي لحمل الماسحه “سيتي” و الكاميرا مع اإلضاءة
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تسجيل األلوان و تقرير بحالة قبر توت عنخ آمون ()KV 62
اعدته ناووكو فوكومارو
كل المالحظات تستند للمشاهدة البصرية لألسطح الخارجية لقبر توت عنخ آمون .ال يوجد في أي نقطة في القبر ما يدل على لمس للسطح أو
استخدام مواد كيميائية أو نشاطات تحليلية لها آثار مدمرة .و الهدف من الدراسة هو أن نفهم طبيعة األسطح و األسباب التي أدت أن يحمل
الشكل الحالي .هذا ليس تقريرا ألغراض الحفظ.
على ما يبدو تم اعداد حجر األساس باستخدام الفؤوس اليدوية و المطارق و األزاميل .عالمات العمل مرئية تحت طبقة الجص األبيض أو
الثقوب الموجودة في الطوب .الصور 4617 :و  4618للجدار الجنوبي ،الثقوب في الطوب :صورة  5543للجدار الشمالي 5545 ،للجدار
الجنوبي 5547 ،للجدار الغربي 5548 ،للجدار الشرقي.
تم كسو الجدران ببعد طبقات الجص (تترواح سماكتها بين بين  8 – 1سم) لتمهيد األساس قبل كسوه بطبقة األساس و الزخرفة الملونه.
صور 4620 ،4619 :جهة اليسار السفلى من الجدار الغربي (صورة القرد) 5537 ،طبقتين من الجص على الجدار الجنوبي– 5538 ،
 5540ثالث طبقات من الجص على الجدار الشمالي.
البالستر يحتوي بعض الفقاعات الصغيرة .صور4910 :
بعض طبقات البالستر انفصلت عن األساس.
صور 4618 ، 4617 :للجدار الجنوبي ،صورة  5542للجدار الشمالي ،صورة  5597للجدار الشرقي.
استخدم الجص الخشن في بعض المناطق.
صور 5536 :للجدار الجنوبي 4632 ،لثقي في الطوب على الجدار الجنوبي 4631 4630 ،للجدار الغربي.
الجص كان مغطى بطبقة من طالء الفتيلة األبيض الساطع على الجدار الشمالي و الجدار الغربي.
صور 4672 ،4626 :للجدار الغربي 4692 ،للجدار الشمالي.
انفصلت بعض أماكن الطالء عن الجص.
صور 4924 ،5818 ،5817 ،5807 :للجدار الشرقي.
تم طالء اللون األصفر على الجص دون وضع فتيلة بيضاء على كل من الجدار الشرقي و الجنوبي (كتاب الموتى) .و قد يرجع هذا الى عدم
توفر الصبغات أو عدم توفر الوقت .و هذا يدل على أن العمل في اللوحه قد بدأ من الجدار الشمالي و الغربي ثم الجدار الجنوبي و الشرقي.
صور 4627 :للجدار الجنوبي 5549 ،للجدار الشرقي.
يمكن مالحظة الفتيلة البيضاء من المناظق التي فقد فيها الطالء األصفر.
صور 4656 :القرد الثاني في أسفل الجدار الغربي 4667 4628 .للجدار الشمالي.
يمكن رؤية عالمات ألدوات البناء على الجص .و الذي يشير إلى أن الجص تم تثبيته بواسطة مجرفة.
صور 4683 4682 :للجدار الشمالي 5573 ، 5572 ، 4918 ،للجدار الشمالي.
آثار أيدي على الجض؟ صور 4697 ،4696 :للجدار الجنوبي 4699 ،4698 ،للجدار الغربي.

توجد آثار لضربات قوية للفرشاة في المنطقة باللون األزرق\األخضر الباهت على صورة مئزر توت عنخ آمون في الجدار الشمالي .أكثر
المناطق كثافة بالطالء فقدت لونها لتصبح بني غامق .و التغير للون البني ظاهر أيضا في المناطق التي تحمل اللون األزرق\األخضر الباهت
في الجدار الشرقي و في الجدار الجنوبي أيضا على صورة مئزر توت عنخ آمون .الصبغة الزرقاء على األرجح أن تكون الصبغة المصرية
الزرقاء (سيليكات الكالسيوم و النحاس) و التي تميل الى اللون البني بسبب تلف صبغة النحاس الزرقاء و الخضراء .صور 4684 :و 4685
للجدار الجنوبي 5626 ،و  5627للجدار الشرقي 5628 ،للجدار الشمالي.
القرود على الجدار الغربي تم رسمها كاآلتي .1 :جص  .2كسوة فتيلة بيضاء  .3طالء أصفر  .4لون أحمر تحت الرسم  .5وجه أحمر  .6لون
أزرق  .7شعر أبيض  .8خطوط سوداء .صورة4657 :
تحمل رسوم القرود مناظق متنوعه من األلوان الزرقاء و الخضراء و البني األخضر .و غالبا أن الصبغة التي استخدمت كانت األزرق و اليس
األخضر .و لكن اللون األخضر نتج عن التحلل و العوامل الجوية.
صور :من  5785الى  ،5791من  5812الى 5816
رسمت األطباق على الجدار الشمالي .1 :الجص  .2كسوة من الفتيلة البيضاء  .3طالء أصفر  .4لون أحمر خفيف تحت الرسم  .5طالء أبيض
 .6تحديد بخطوط حمراء .صور 4915 :و 4916
رسم الفهد في الجدار الشمالي كاآلتي .1 :جص  .2كسوة من الفتيلة البيضاء .3 .طالء أصفر  .4طالء أبيض  .5لون أحمر تحت الرسم .6
بشرة صفراء بلون باهت  .7نقط حمراء  .8خطوط عريضة سوداء .صور4917 :
اللون األحمر تحت الرسومات يكون مرئيا تحت الطالء األصفر .صور :من  4658الى  ،4660و  4662و  4663و  4895على الجدار
الغربي 4661 ،على الجدار الجنوبي 4664 ،و  4666على الجدار الشمالي 4900 ،و  4901صورة الفهد على الجدار الشمالي.
يوجد خطأ في خط عمودي على النقش في الجزء األعلى يسار الجدار الغربي .حيث يظهر الخط األسود تحت الطالء األصفر .صورة.4687 :
الخط األسود لقضيب القرد األيسر في المنتصف مفقود .صورة 4694 :و 4695
تم رسم المستطيل األحمر في منتصف العصا السوداء على الجدار الشمالي .صورة5569 :
هناك الكثير من بقع البني الفاتح و الغامق لكائنات دقيقة و بكتيريا .و هي ظاهرة للعيان على الجدار الجيري و الرسومات بسبب الرطوبة.
حيث وصلت كميات قليلة من الرطوبة من خالل قرابين قديمة وضعت في القبر مثل بعض النباتات ،كما تسبب في الرطوبة أيضا من الجص
الذي تم الرسم عليه ،و الذي ربما لم يكن قد جف تماما عندما تم إغالق القبر .هذه النقط السوداء تسببت ببعض البقع على الرسوم.
صور 5551 ، 5550 :على الجدار الشرقي 5552 ،على الجدار الشمالي.
تميل الكائنات الدقيقة إلى اللون األحمر تحت الرسومات .صورة :من  4651الى  4653على الجدار الغربي.
تميل الكائنات الدقيقة للنمو في الشقوق ،صور :من  4690الى 4692
تميل الكائنات الدقيقة الى مهاجمة األلياف داخل الطالء أو الجص .و ربما يكون نوعا من األلياف النباتيه ،و هو نفس الذي تمت مالحظته في
مقبرة نفرتاري.
صور 4928 :و  5561و  5564على الجدار الشمالي.
تميل الكائنات الدقيقة للنمو على خط الطالء األبيض .صور 5555 :و  5557على الجدار الشمالي.
وفقا للصور التي تم أخدها ( )32 – 1922فإن الكائنات الدقيقة كانت موجودة فعال عندما تم اكتشاف المقبرة .صور6582 – 6580 :
يوجد أثر إلزالة كائنات دقيقة على الجدار الشمالي .صور 6545 :و  6546و 6579
هناك بعض بقايا الشمع بمساحه ( )x 13 7سم على الجدار الجنوبي ،و قد كشط الطالء األصفر بسبب ازالة الشمع .صور 5624 :و 4625

يوجد بقايا للطالء األصفر األصلي .صور 4633 :و 4634على أسفل يسار الجدار الغربي 4678 ،على الجدار الغربي.
رسمت التنورة بالطالء األبيض فوق رسم األقدام باللون األحمر .صور 4693 :توت عنخ آمون على الجدار الشمالي 5577 ،و 5578
على الجدار الشمالي .
رسمت الصنادل فوق األقدام الملونه باللون األحمر .حيث نرى اللون األحمر على الصنادل في الجدار الجنوبي بينما ال نستطيع رؤية
اللون األحمر على الجدار الشمالي بسبب سمك الطالء األبيض .صور 4890 :و  4891على الجدار الجنوبي 5574 ،و  5575على
الجدار الشمالي.
ضربات الفرشاة واضحه في المائدة على الجدار الشمالي .صور 5570 :و 5571
يوجد بعض اآلثار إلعادة الطالء على الرسومات األصلية .و قد يكون لبقع الكائنات الدقيقة.
صور 4638 :و  4641 4639و  4648على الجدار الشمالي 4882 .و  4883على الجدار الجنوبي ،من  5613الى  5615على الجدار
الشرقي.
هناك العديد من ثقوب الحقن في الشقوق .صور 4904 :صورة الفهد على الجدار الشمالي 4644 ،5568 ،4909 – 4906 ،و 4645
على الجدار الشمالي 4646 ،و  4626على الجدار الغربي
المناطق المرممة ال تحتوي على رسومات و تحتوي محاكاة لمناطق الكائنات الدقيقة .مما يؤشر على أن الكائنات الدقيقة كانت موجودة
أصال عندما أقيمت عمليات الترميم.
صور 4881 :صورة القرد األوسط من اليسار على الجدار الغربي 4676 ،و  4888و  4889على الجدار الجنوبي 4893 ،و 4894
على الجدار الغربي 5612 ،على الجدار الشرقي 4640 ،و  4643و  4913 – 4911و  4675 – 4670على الجدار الشمالي
يوجد رواسب بيضاء ناتجه عن عمليات الصب .صور 4647 :على الجدار الشمالي 4668 ،صورة توت عنخ آمون على الجدار الشمالي.
الرواسب البيضاء الناتجه عن عمليات الصب فوق تجمعات الكائنات الدقيقة .صور 5560 – 5558 :و  5564و  5565على الحائط
الشمالي.
يوجد رواسب من عمليات الصب تعتم الطالء .صور 4648 :و  5562و  5563على الجدار الشمالي 4654 ،على الجدار الغربي،
 4655على الجدار الجنوبي.
يوجد قطرة تلمع من الراتنج على مخلب الفهد .صورة 5810 :و 5811
الرسومات على الجدران تحتوي على عدد كبير من الشقوق و لكن ال يوجد أي ضرر هيكلي في غرف الدفن .صور،4904 – 4902 :
.4926
بعض الشقوق تم تدعيمها بحيث عتمت الطالء .صور 4884 :و  4886على الجدار الجنوبي 4887 ،على الجدار الغربي.
تساقط بعض الرسومات األصلية و كشفت اللون األصفر تحتها .الجزء األيسر من الصورة عبارة عن أعمال ترميم .و هناك لون بني
يغطي الرسم األصلي .صور 4920 :على الجدار الشرقي.
بعض المناظق من الرسم قد كشط و اختفى الطالء األصلي .صور 4669 :توت عنخ آمون على الجدار الشمالي.
يوجد بعض الخدوش من عمليات الترميم السابقة .صور :قدم قيناي على الجدار الشمالي.
هناك العديد من الخدوش على اللوحه في الجدار الغربي .صور 6548 :و 6549

يميل الطالء األسود و األزرق و األخضر الى الحصول على الشقوق الصغيرة ،و الى االنفصال عن جدار الجص خاصة في الجدار
الشرقي و الغربي .صور 4637 :الجانب األيسر من أسفل الجدار الغربي 5692 – 5688 ،رسومات انفصلت عن الجدار 5807 .و 5817
و  5818مناطق زرقاء على الجدار الشرقي.
الرسومات على الجدار الشرقي أكثر سمكا و لمعانا و تشققا و تساقطا و نقصانا للرسوم .يبدو أنه أضيف لهذا الجدار الورنيش الالمع فوق
الطالء (صورة  )5625و الكائنات الدقيقة ال تبدو المعه .و من المحتمل أنه تم استخدام مواد مختلفة لتغليف ألوان مختلفه للنقص في هذه
المواد .و قد استخدم على األرجع الصمغ العربي أو الجيالتين .و قد كان (و ال يزال) متوفرا في المنطقة المحيطة باألقصر .ان سطح
الجدار الشرقي أكثر خشونه من بقية الجدران .صور 4924 :طالء أسود 4923 – 4921 ،و  5601و  5602و  5605و  5606و 5622
–  5624طالء أحمر 5623 ،و  5624طالء أصفر 5603 ،و  5604طالء أخضر 5621 – 5619 ،طالء أبيض 4919 ،سطح خشن.
هناك جزء مفقود من شكل مستطيل على الجدار الشرقي .ربما كان هذا بسبب فقدان الطالء األسود ،و هناك آثار لطالء أسود في المنطقة
المحيطة للرسم المفقود .و الطالء األسود فوق الكائنات الدقيقة و الكائنات الدقيقة نفسها على مناظق الجص المكشوف .صور– 5607 :
 5611و  5616و .5617
يوجد كمية كبيرة من الحشوة على الجدار الشرقي ،صور.4925 :
يوجد سهم أسود خفيف تحت قدم توت عنخ آمون على الجدار الشمالي .و يبدو أن الكائنات الدقيقة تنمو فوق السهم .صور 4688 :و 4689
و .4691
كتابات “بيب” منقوشة على ثوب قيناي على الجدار الشمالي .صور.4905 :
يوجد خطوط لشريط في الزاوية الشمالية للجدار .صور 4927 :شمال شرق.
هناك مادة تشبه االسمنت فوق رسومات الجدران ،صور 5566 :و .5567
المادة الشبيهة باالسمنت تقع فوق الكائنات الدقيقة ،مما يؤشر أنه تمت إضافة االسمنت في فترة الحقة .صور6551 :

التابوت
التابوت مزين برسومات ألربعة آلهه :ايزيس و نفتيس و نيث و سيلكت ،و قد نحتت بنتوءات بارزة عند الزوايا ،بأجنحتها المشرعة لحماية
جسد توت عنخ آمون .باالضافة الى نقوش هيروغلوفية دينية و و مشاهد دينية باالضافة الى تميمة العين الحامية و التي نقشت على التابوت
أيضا.
تم نحت التابوت من كتله واحده كبيرة من حجر الكوارتز األحمر و دعم في كل ركم من أركانه بكتله من االلباستر.
تحتوي حواف التابوت على آثار زخارف مذهبه ،و تحت الذهب يوجد مادة بنية غامقة غروية .ضربات الفرشاة واضحه في الجانب
الشمال-شرق من الحافة .صور 4896 :و  4897في الركن جنوب – غرب 4898 ،و  4899في الركن جنوب – شرق 5553 ،و 5554
في الركن شمال – شرق 5659 – 5656 ،الجانب الشمالي 5658 ،ضربات الفرشاة.
زخرفت النقوش الهيروغليفيه و نقوش اآللهه بطالء أصفر ،و هناك خطوط لطالء أصفر تحت زخارف الحافة .صور 5660 – 5660 :و
 5667في الشمال 5671 ،في الجنوب ،خطوط الطالء األصفر 5676 – 5673 ،و  5679في الجنوب.
استخدمت األلوان األزرق الغامق و األخضر \ األزرق الباهت لتزيين اآللهه .صور 5668 :و  5669في الشمال 5682 ،و  5685في
الجنوب 5683 ،و  5684ياألسود.
تغيلف الطالء فقد لونه للبني بسبب قدم الراتنج .صور 5686 :و 5687
يوجد بقعه غامقة بني \ أسود على طول النص الهيروغليفي على جانبي التابوت .صور 5677 :و 5678
هناك طبقة أو رذاذ من الجص األبيض في الشمال الشرقي من التابوت .صور 5665 :و .5666

يوجد طبقة تم كشطها على شعر “الخير” في الركن الجنوبي الغربي .صور5681 :
الغطاء مصنوع من الجرانيت األحمر و متصدع من المنتصف .صور 2916 :و  2902و .2907
سطح الغطاء يحمل تصدعات كثيرة .صور2887 :
الثالث جوانب من الغطاء تم طالءها  -عصا اللون رقم ( TR) 17و  - 18و طبقة الطالء ما تزال ظاهرة للعيان حول المساحات المفقودة
الصغيرة .صور.2908 :
يوجد بقعة أرجوانية اللون على غطاء التابوت .صور6519 :
بعض المناطق في النصوص الهيروغليفيه تحتوي على أثر بلون أصفر .صور2911 :
تعلو النصوص الهيروغليفية طبقة من الغبار( عصى ملونه رقم  .)TW15صور2829 :
لون الغرانيت األحمر هو عبارة عن مزيج من الوردي و البيج و األسود .صور2900 :
الوردي :العصا الملونه رقم ( TRرقم  14و  ،) 15البيج :العصا الملونه رقم ( TWرقم  1و  13و  ،)21األسود :عصا ملونه رقم
( TBl 9و .)17
سطح الحجر الجرانيتي مصقول( ،لمعان اللون عصا رقم  .)Cصور2898 :
تم تسجيل األلوان من خالل أكثر من  500عصا ملونه ،و التي تم صناعتها بواسطة دهانات االكريليك الذهبي 102 .عصا تم مطابقتها مع
لوحات الجدران و التابوت و الغطاء .ثالث عصي تم اختيارها لمطابقة درجة لمعان السطح .عينات اللمعان تم صنعها بورنيش وينسور
و نيوتن .و تم قياس أكثر من  831نقطة باستخدام عينات األلوان (العصي الملونه) 389 ،نقطة في الجدار الشمالي 112 ،في الجدار
الجنوبي 72 ،في الجدار الشرقي ،و  103في الجدار الغربي .صور 6362 – 6354 :للجدار الشمالي 6352 ،و  6353للجدار الجنوبي،
 6351 – 6348للجدار الغربي 6363 ،و  6364للجدار الشرقي 6371 ،الشقوق الملونه 2764 ،و  2766و  2809خالل العمل.
يرجى االطالع على صفحات الصور الفوتوغرافية.
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التصوير الفوتوغرافي في مقبرة توت عنخ آمون
أعده غريغوري دوبوند
استخدمت معدات التصوير الفوتوغرافي لمدة  21يوما للحصول على صور مكبرة ( )MACROبدرجة وضوح عاليه
استخدم االجهزة لمدة  3أيام مع جهاز بثالث محاور يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر (نفس الجهاز المستخدم مع ماسحة سيتي
الليزرية).
و تم العمل في األيام الـ  18الالحقة باستخدام جهاز ذو محور واحد يتم التحكم فيه بالكمبيوتر .و هو أكثر بساطه و يستهلك حيزا أقل من
المكان ،و قد صمم و نقل الى األقصر خصيصا لتصوير مقبرة توت عنخ آمون.
تم التقاط أكثر من  8000لقطة منفصلة انتجت أكثر من  16000ملف ،حيث كان هذا العدد ضروريا لتغطية كافة مساحة القبر .بمعدل
تقريبي  100لقطة لكل متر مربع.
تم تشغيل هذه المعدات من قبل غريغوري دوبوند و بييرز واردل و ناووكو فوكومارو.
من  12و حتى  18مارس
أول مسح فوتوغرافي لجميع األضرار الصغيرة التي أصابت الجدران ،باستخدام كاميرا كانون ( EOS5DII) 12ميجا بيكسيل مع عدسة
ببعد بؤري  105 – 24مم أو  100مم أو  180مم.
 19مارس
بدء االختبارات لماسحة سيتي ثالثية األبعاد على اإلطار “سيتي”.
و هذا العمل يبدأ كل يوم ،أو في كل مرة يحرك الجهاز ،بغرض المعايرة.
من  22 – 21مارس
االختبار األول للتصوير بدرجة وضوح عالية الدقة على الجدار الشرقي
تركيب معدات التصوير على اإلطار “سيتي” مع وحدتي اضاءة منخفضة الطاقه باالشعة فوق البنفسجية وضعتا في صناديق اضاءة على
جانبي الكاميرا ،و تم تخفيض فترة اضاءة الحائط للحد األدنى.
استخدمت كاميرا كانون ( EOS5DII) 21ميجابيكسيل مع عدسة ماكرو ببعد بؤري  100مم على مسافة  80سم.
التقطت  183لقطة بدرجة وضوح عالية الدقة في يوم  21مارس ،و التقطت  85لقطة في يوم  22مارس .كان هدف العمل في اليومين هو
تجهيز الكاميرا و المعدات و اعدادها للتصوير وفق خصوصية جدران مقبرة توت عنخ آمون.
 23مارس
ازالة معدات التصوير من إطار سيتي واحد ثم تركيب ماسحة “سيتي” الضوئية ثالثية األبعاد .و تم تصوير نفس المناطق التي تم
تصويرها في  21و  22مارس بدرجة وضوح  100ميكرون.
 26 – 24مارس
تم تدوير الماسحة سيتي بدرجة  180درجه للقيام بمسح ثالثي األبعاد على درجة وضوح  100ميكرون للجهة الشرقية من تابوت توت
عنخ آمون باستخدام نفس المعدات.
 31 – 28مارس
تم إدارة الماسحة سيتي بدرجة  90درجة مع حركة عقارب الساعة باتجاه الجدار الشمالي .و تم مسح ما يقرب من  1.5متر مربع من
الجدار الشمالي بدرجة وضوح  100ميكرون .و تم القيام بـ  6جلسات تصوير لتغطية تلك المساحة .مع جلسات إلعادة المسح للحصول
البيانات الناقصة ،خصوصا في المناطق الداكنه (الخطوط المطلية باألسود).
 5 – 1ابريل
نقل اإلطار “سيتي” الى الجزء الغربي من القبر لمسح الجزء اآلخر من التابوت بنفس المعدات ،تم القيام بـ  9جلسات تصوير لتغطية تلك
المساحة و القيام بتصوير ثالثي األبعاد على درجة وضوح  100ميكرون.
 11 – 7ابريل
تم تدوير اإلطار سيتي  180درجة باتجاه الجدار الغربي و تم إزالة معدات التصوير ثالثي األبعاد ليتم استبدالها بمعدات التصوير التي
استخدمت في  21و  22مارس.

بعد ظهيرة األيام  7و  8و  9أبريل تم تصوير قسم من رسوم القرود على درجة وضوح عالية
 7ابريل :تم التقاط  124لقطة على درجة وضوح  800نقطة لكل بوصه.
 8ابريل :تم التقاط  432لقطة
 9ابريل :تم التقاط  381لقطة
 11ابريل :تم التقاط  336لقطة.
و كان مجموع اللقطات  1273لقطة تم تصويرها باستخدام اإلطار “سيتي” لقسم من جدار القرود.
 11ابريل
تقرر في هذا اليوم التوقف عن استخدام اإلطار سيتي و بالتالي الماسحه الضوئيه “سيتي” بسبب ضيق المكان و الذي ال يسمح بالقيام
بالمعمل بكفاءة مع أكبر قدر من األمان.
تم ازالة اإلطار سيتي من الموقع عبر موظفي المجلس األعلى لآلثار بعد ظهيرة ذلك اليوم.
 13 – 12ابريل
تم ارسال معدات جديدة من المملكة المتحدة الى اإلقصر صممت خصيصا الستخدامها في قبر توت عنخ آمون لتستبدل باإلطار “سيتي”.
و هذه المعدات المصممة للتصوير الفوتوغرافي تم اعدادها و تجهيزها خالل اليومين .و تتكون المعدات الجديدة من موجه رأسي يتم
التحكم فيه بشكل آلى ( )CNCبطول  250سم و يستطيح حمل معدات بوزن  10كغم ( وزن الكاميرا و العدسة و معدات اإلضائة يقل عن
 5كغم) ،و تنصب هذه التجهيزات على رافعة تنزلق بشكل سلس على سكة مرتبطة بصفائح من األلومنيوم المقوى ،و التي كنا نستخدمها
أصال في اإلطار “سيتي” .و يمكن اضافة جزء يسمح لنا هذا بالوصول الى أعلى مناطق في الجدران.
تم تجهيز هذه المعدات في البداية على الجدار الجنوبي حيث تقرر أن نبدأ التصوير.
 15 – 13ابريل
تم التصوير الفوتوغرافي للجدار الجنوبي على درجة وضوح  800نقطة لكل بوصة.
 13ابريل :الحصول على  656لقطة
 14ابريل :الحصول على  811لقطة
 15ابريل :الحصول على  276لقطة باستخدام الجزء االضافي
تم الحصول على مجموع  1743لقطة باستخدام المعدات الجديدة خفيفة الوزن لتغطية الجدار الجنوبي.
 21 – 16ابريل
تصوير الجدار الغربي بدرجة وضوح  800نقطة لكل بوصة
 16ابريل :الحصول على  461لقطة
 18ابريل :الحصول على  150لقطة باستخدام الجزء االضافي
 19ابريل :الحصول على  183لقطة ( 138باستخدام الجزء االضافي)
 21ابريل :الحصول على  73لقطة
م الحصول على مجموع  867لقطة طة باستخدام المعدات الجديدة خفيفة الوزن لتغطية ما تبقى من العمل الذي تم في الفترة 11 – 7
ابريل (.)1273
و بالتالي حصلنا على مجموع لقطات ( )2140 = 867 + 1273لقطة فوتوغرافية على درجة وضوح  800نقطة لكل بوصه لتغطية
الجدار الغربي.
 28 21ابريلتم تجهيز المعدات لتصوير الجدار الشمالي في  21ابريل
التصوير الفوتوغرافي للجدار الشمالي على درجة وضوح  800نقطة\ بوصة
 21ابريل 298 :لقطة
 22ابريل 644 :لقطة
 23ابريل 179 :لقطة باستخدام الجزء االضافي
 24ابريل 133 :لقطة باستخدام الجزء االضافي
 26ابريل 360 :لقطة
 27ابريل 234 :لقطة باستخدام الجزء االضافي
 28ابريل 103 :لقطات

في المجموع تم الحصول على  1951لقطة باستخدام المعدات الجديدة خفيفة الوزن لتغطية الجدار الشمالي.
باالضافة الى ذلك ،تم تصوير  251لقطة في يوم  28لتغطية األجزاء الناقصة في الركن الجنوب غربي للجدار الجنوبي ،و الركن الجنوب
غربي للجدار الغربي.
 29ابريل –  2مايو
في  29ابريل تم تجهيز المعدات لتصوير الجدار الشرقي.
التصوير الفوتوغرافي للجدار الشرقي على درجة وضوح  800نقطة لكل بوصة
 29ابريل 171 :لقطة
 30ابريل 515 :لقطة
 2مايو 302 :لقطة
في المجموع تم الحصول على  988لقطة باستخدام المعدات الجديدة خفيفة الوزن لتغطية الجدار الشرقي.
كما تم تصوير غطاء التابوت في يوم  29ابريل بعد ان كشف عن التابوت (تم الكشف يوم  27ابريل) تم الحصول على  33لقطة
فوتوغرافية لتفاصيل الغطاء
أعيد غطاء التابوت الى مكانه يوم  29ابريل مباشرة بعد التصوير.
 4مايو
تم الحصول على  300صورة فوتوغرافية لتفاصيل و أرضية التابوت على درجة وضوح أقل ( 300نقطة لكل بوصه).
كما تم الحصول في الفترة ما بين  30 – 25ابريل على صور فوتوغرافية للسقف و بعض التفاصيل األخرى (الممرات ،المنطقة السفلى
من الجدران حيث ال تستطيح المعدات الوصول  ..الخ) ،و تم تصوير هذه اللقطات من قبل ناووكو فوكامورو باستخدام كاميرا كانون
( )G10و حامل ثالثي القوائم.
تم التقاط حوالي  500صورة.
مجموع المساحه التي تم تصويرها بدرجة نقاء من  600الى  800نقطة لكل بوصه يصل إلى  65متر مربع في الجدران و  10امتار
مربعة للتابوت .و هذا يمثل أكثر من  16000صورة لما مجموعه  300جيجا بايت من البيانات.

تجهيز الكاميرا و فحص توصيالت الكمبيوتر للتحكم في الكاميرا

الكاميرا و معدات االضاءة منصوبة على معدات التوجيه الطولي لتسجيل الجدار
الغربي.

نظام التصوير يسجل الجدار الشرقي

نظام الكاميرا مع العاكسات المعدلة (ملصقة من خلف كل وحدة اضاءة)
الجزاء االختبارات النهائية

غريغوري دوبوند يدير الكاميرا و بييرز واردل يتحكم في موقع الكاميرا

التحقق من نظام التحكم و االيقاف في حالة الطوارئ على ماسحة سيتي .هذا النوع من
االختبارات يتم دائما على الكاميرا و الماسحه بعيدا عن الجدران

مؤسسة التكنولوجيا الرقمية في حفظ اآلثار
هذه المؤسسة متخصصة في استخدامات التسجيل االلكتروني بدرجات وضوح عالية و انتاج نسخ مطابقة كجزء من نهج متماسك للحفاظ
على المواقع التراثيه الكبرى.
لقد قدم التطور في مجال التكنولوجيا الرقمية فهم جديد و متسارع لمسألة فهم و تقدير أهمية الحفاظ على تراثنا الثقافي المشترك  .و قد
أدرك المهتون بالحفاظ على التراث أهمية التسجيل الرقمي ذو درجات الوضوح المتقدمة حيث بدأت هذه البيانات بالتكامل و تشكيل
بروتوكوالت احترافيه للعمل بها .و من أهم أسباب التحول في الموقف األساسي في مجال حفظ اآلثار ظهور دور انتاج نسخ مطابقة
لألصل لآلثار سواء في موقعها األصلي أو لتستخدم من المعارض الجوالة.
و هدف هذه المؤسسة هو اظهار ان الطريقة التي نفهم بها “األشياء األصلية” هو جزء من عملية ديناميكية ليست مبنية على فكرة ثابته
و مطلقة .و عندما يتم تقديم تلك الفكرة بشكل ناجح ،ستكشف هذه األعمال الفنية عن أهميتها في سياقها التاريخ و ستكشف عن تاريخها
للحاضر .و في حالة تطوير تلك النماذج المطابقة بروح حقيقية ،سيساعد هذا التحول على تحويل ثقافة السياحة الى قوة داعمة لحركة
الحفاظ على المعالم الهامة و األعمال الفنية.
إن هدف المؤسسة هو ضمان قدرة األجيال القادمة على أن ترث الماضي بحالة تمكنه من دراسته بعمق و التفاعل معه.
و الهدف الرئيسي للمؤسسة يتمركز في انشاء صندوق تمويل يأتي من التبرعات و المعارض و المصادر المختلفة و التي يمكن أن تساعد
في إطالق مشاريع في مناطق متخلفة من العالم حيث يكون تطبيق التكنولوجيا محدودا و لكن أهمية الحفاظ على التراث الثقافي فيها بأمس
الحاجة إليه.
عملت “فاكتوم آرت” مع العديد من المتاحف و الفنانين على مر السنين لتركز على فهم الطريقة التي تؤثر فيها التحوالت على حالة و
شكل األشياء المادية .و قد نمت الفكرة التي تأسست عليها بعد سنوات من العمل على توثيق رقمي عالي الجودة ،و بعد أن ادراكت ان
االفتقار الى التواصل و التفاهم يعيق تطبيق التكنولوجيا للحفاظ على التراث االنساني.
و تهدف مؤسسة التكنولوجيا الرقمية للحفاظ على اآلثار إلى:
 ضمان أن البحث و التطوير في تكنولوجيا التجسيل و تقنيات العرض يمكن القيام بها دون تقديم أية تنازالت ،و بذلك تعرض وتؤسس لفكرة التوثيق بالتكنولوجيا الرقمية عالي الجودة ليساهم في مراقبة و دراسة و نشر التراث الثقافي االنساني.
 تمويل و تطوير أنظمة مصممة خصيصا تستخدم للحفاظ على التراث الثقافي االنساني .مع اعطاء اهميه متوازية لكل منالتقنيات المختلفه للتصوير ثنائي األبعاد ،و التصوير متعدد األطياف ،و التصوير ثالثي األبعاد.
 تسهيل فهم التحوالت و التناقضات المتضمنة في عمليات التسجيل و اإلخراج ،و سيتم هذا إما عن طريق الدراسات األكاديميةأو عن طريق ما ينشر للعامة.
 تقليل تكاليف األجهزة و البرامج ،لضمان توفر أنطمة التسجيل الرقمية إلى جانب الدعم الفني و التدريب في كل المناطقالمختلفة في العالم حيث توجد حاجة ماسه لها.
 القيام بدراسات مقارنه موضوعيه بين نظم التسجيل المختلفة ،و جعل هذه النتائج متوفرة أمام المجموعات المهتمه بالحفاظ علىالتراث.
 توضيح دور النسخ المطابقة لألصل في الحفاظ على التراث ،و تأسيس مجموعة من القيم للمارسة الجيدة. تطوير أنظمة لألرشفة و العرض سهلة االستعمال و توفر بيانات ذات جودة عالية. تأسيس لمفهوم األصالة بوصفه عملية متحركه و ليس مفاهيم ثابته .و تحضير معارض إلظهار تاريخ المعالم و المواقعالتاريخية.
 -المساعدة في تمويل مشاريع ثقافية غير قادرة على تمويل نفسها.

فاكتوم آرت ()Factum Arte
في السنوات الثماني األخيرة و منذ تأسيس فاكتوم آرت ،رسخت فاكتوم آرت سمعة جديرة باالعتبار ،سواء بالنسبة
لرغبتها في تقديم التكنولوجيا لمصلحة الفن و التراث الثقافي.

لجودة عملها و

و سبق لفاكتوم آرت و أن استخدمت أنظمة التصوير الثالثي األبعاد في وادي الملوك و في المتحف البريطاني في لندن ،و في البيرجامون
(برلين) ،و في المتحف الوطني للفنون في دريزدن ،و متحف اآلثار في مدريد و المكتبة الوطنية في مدريد ،و متحف النقوش الوطني في
مدريد ،و متحف ديل برادو في مدريد و متحف اللوفر و متحف بريرا (ميالن) ،و متاحف أخرى عديدة.
و تشمل المشاريع المنجزة:
 بناء نسخة طبق األصل من مقبرة تحتمس الثالث ،هذه النسخة قامت بجوالت في الواليات المتحدة و أوروبا في الفترة ما بين 2003و حتى العام .2007
 توثيق مخطوطة “بياتو بريميرو” لصالح متحف النقوش الوطني في مدريد .و قد أسس هذا المشروع لمعايير جديدة تستخدم فيتوثيق و حفظ المخطوطات القديمة و النادرة.
 بناء نسخه طبق األصل من لوحه “عرس قانا” لفيرونيز ،و قد أثارت هذه النسخة رد فعل اعالمي كبير عند تثبيتها في غرفةالطعام في بالديو في جزيرة سان جورجيو ماجيوري في فينسيا ،مما أدى إلى إعادة النظر في فكرة استخدام النسخ طبق األصل
للحفاظ على التراث.
 بناء نسخة طبق األصل للوحة العشاء األخير لليوناردو دافنشي ،و قد اجتذبت هذه النسخة حشودا ضخمة عند عرضها في ميالنفي إطار التعاون مع بيتر غرينوي .و قد اقترح تثبيت هذه النسخة في ميالن ،و يجري حاليا انشاء المعرض في ميالن لينتهي
العمل عام .2015
مسح و انتاج نسخة مطابقة من األجزاء المعروفة المتبقية من عرش الملك نمرود آشور ناسبيرال الثاني ألغراض إقامة معرض.
هناك مشاريع أخرى يمكن اإلطالع عليها على موقع فاكتوم آرت ()www.factum-arte.com
كما تم اإلعالن مؤخرا عن أحد المشاريع الهامة لبلدة كارافاجيو في الصحافة االيطالية .حيث ستتعاون فاكتوم آرت مع (Fondazzione
 )Giorgio Ciniفي مشروع طموح إلنشاء مركز للدراسات في بلدة كارافاجيو يحتوي على أرشيف رقمي عالي الجودة لجميح لوحات
الفنان مايكل انجلو ميريسي (كارافاجيو) .وسيتم انشاء مركز الدراسات في كنيسية القديس يوحنا المعمدان ( .)C16thبهدف تسهيل إجراء
دراسات متعمقة و بهدف التقدير ألعمال لهذا الفنان العظيم.
و يعتبر هذا المشروع فريد من نوعه من وجهات نظر عديدة ،قعلى الرغم من الوعي المتزايد بأهمية التوثيق الرقمي عالي الجودة ،فقد
أصبحت هذه التقنية ملحة اآلن لدراسة و حفظ و مراقبة األعمال الفنية ،ان مشروع بهذا الحجم يركز على أعمال فنان واحد ،يجمع بين
البحث و بين تطوير تقنيات جديدة ،لم يتحقق بعد .فباإلضافة إلى التوثيق الرقمي عالي الجودي ألعمال الفنان ،سيتم توثيق مفصل لتأريخ
القيام بكل من هذه األعمال و سيتم تجميع و تصنيف هذه البيانات الى جانب سيرة الفنان .هذه المعلومات ستشكل البنية األساسية في
األرشيف الرقمي ،و الذي سيكون متاحه عبر شبكة االنترنت.

معارض

ان األسلوب الذكي و األنيق الذي تتبعه فاكتوم آرت في تصميم المعارض و رغبتها في توصيل األفكار المعقدة قد أشيد به مرارا من قبل
كل من األوساط األكاديمية و عامة الجمهور.
و هذه المعارض تشمل:
 “ساعات مظلمة للشمس” في مدريد ،و الذي حطم جميع األرقام القياسية في سجالت الحضور في متحف اآلثار الوطني فيمدريد.
 “الفرعون الخالد” ،ادنبره “في قبضة الفرعون” ،بازل .و قد أحدث هذا المعرض تغييرا جدريا في مساحة معرض انتيكن ،و أشاد به النقاد. “جون مارتن” ،في متحف النقوش الوطني في مدريد ،و اعتبر واحد من أفضل  5معارض في أسبانيا للعام  2006من قبل الموندو.
 “تحرير األصالة” ،جاليري بيتي جويرتا في مدريد. “معجزة قانا – أصالة النسخة” ،بالتعاون مع فوندازيون جيورجيو سيني ،فينسيا.تعمل فاكتوم آرت حاليا مع “جراند باليس” في باريس على معرض كبير بعنوان “األصالة و أزمة التمثيل” و من المخطط ان
يفتتح في نوفمبر.2011

