








كيف تصنع تابوت مرصي
بناء و زخرفة مجموعة تابوت نسبورشفيت

جويل داوسن

ترجمة : ساره هاين عابد





شكل 2: قامت إلسبيث جيلدهوف - وهي مرممة أثريه 
للطالء ومتخصصة يف التقنيات التي إستخدمها املرصيني 

القدماء يف طالء التوابيت - بصناعة األقالم والفرش لزخرفة 
النسخة املتطابقة من جزء من غطاء التابوت.

شكل 1: قام  د.جيوفري كولن املتخصص يف األعامل الخشبية 
املرصية القدمية بصناعة نسخ طبق األصل من أدوات النجارة، 
كام قام بصنع أمثلة لتقنيات النجارة ونسخة مقلدة من جزء 

من غطاء تابوت نسبورشفيت.



شكل 4: طرف التابوت الداخيل. جزء داكن اللون من الورنيش والذي يدل عىل أنه تم تغيري ألقاب نسبورشفيت.



التوابيت التي يتناولها الكتاب تنتمي لرجل يدعى نسبورشفيت. تنم الزخارف عىل أنه عاش يف حوايل عام 1000 
ق.م. يف ذلك الوقت مل تعد مرص تحت حكم ملك واحد، ففي الجنوب كان كهنة معبد آمون رع ”ملك االآلهة“ 
( املعروف اليوم مبعبد الكرنك يف مدينة األقرص) يتمتعون بالسلطة والرثاء وقد كان نسبورشفيت يعمل هناك. 

يتكون التابوت من ثالثة أجزاء: طاولة املمياء، التابوت الداخيل، التابوت الخارجي. األسطح مغطاه برسوم تصور 
نسبورشفيت أمام اآللهة ونقوش تتضمن أجزاء من مجموعة تعاويذ سحرية تعرف بإسم كتاب املوىت لتساعد 

املتويف يف العبور للحياة األخرى. الزخرفة املوجودة عىل الجزء الداخيل للتابوت وطاولة التابوت مثرية للدهشة 
حيث اللون األصفر الساطع بالخلفية تغطيه طبقة من الورنيش. يطلق عىل هذا النوع من التوابيت ”التوابيت 

الصفراء“ والتي من الواضح انها كانت رائجة يف هذه الفرتة. توجد عىل بعض األجزاء من التابوت بقع داكنة من 
الورنيش تدل عىل تغري الكتابة بعد إضافة طبقة من الورنيش فوق الكتابة الجديدة (شكل 4).  

يظهر التغيري فقط يف لقب عمل نسبورشفيت حيث يبدو أنه تم ترقيته بعد اإلنتهاء من صنع التابوت الخاص 
به ونقش الكتابة عليه وهذا يدل أن التابوت متت صناعته يف وقت قبل وفاة نسبورشفيت. كان مسمى و لقب 
مهنته األصلية محاط بالغموض فكتب انه عظيم مياه آمون رع.  تشري النقوش األحدث أنه يف وقت وفاته تقلد 
نسبورشفيت منصب هام كمرشف عىل الحرفيني والعامل و مرشف عىل كتبة املعبد.  كشفت عمليات التنقيب 

الحديثة يف منطقة جنوب ورشق البحرية املقدسة عن آثار مباين من تلك الفرتة الزمنية والتي قد تكون مكان 
عمل الكتبة وورش الحرفيني بجانب مخزن كبري. كام يبدو أنه كان هناك أماكن إلقامة العامل والحرفيني. 

E.1.1822 شكل 3: مجموعة تابوت نسبورشفيت. حوايل 1000 ق.م. متحف فيتزويليام
 (بواسطة برنارد هانربي و جورج وادينجنت)

 الحد األقىص للمقاسات إرتفاع 204.5 × عرض 50.5 × عمق 77 سم
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شكل 5  كان يتم وضع طاولة املمياء مبارشًة فوق املمياء يف التابوت الداخيل الذي يوضع يف التابوت الخارجي كام هو موضح بالصورة مع إزالة غطاء التابوت
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وهنا مع غلق التابوت بالغطاء (شكل 6)

11



هناك نوعني أساسيني من التوابيت الخشبية يف مرص القدمية : صندوق مستطيل الشكل مثل تابوت 
نسبورشفيت والذي يأخذ شكل جسم اإلنسان وتسمى توابيت شبيهة اإلنسان. تتكون تلك التوابيت من 

الصندوق والغطاء وقد تكون مصنوعة عن طريق تفريغ جذوع األشجار ووضع أجزاء إضافية من الخشب 
الرضورية لبناء املالمح مثل الوجه والذقن. ميثل تابوت أورسهت (حوايل 1855 – 1790 ق.م) مثال مبكر لشكل 
تابوت شبيه اإلنسان. أما الطريقة األخرى للتصنيع هي ان يتم بناء الشكل بالكامل من األلواح وأجزاء الخشب 

مثلام متت صناعة تابوت نسبورشفيت .

شكل 7
تابوت أورسهت، متحف 

 E88.1903،فيتزويليام

شكل 8
الجزء الداخيل من صندوق 

تابوت أورسهت املفرغ 
من جزء من خشب شجر 

الجميز
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لوح املمياء
كان يوجد يف األصل جزء خاص بالقدم مرتبط بالتابوت ولكن هذا الجزء مفقود اآلن. ولكن الزال هناك ثقوب 

مكان األوتاد وبقايا املعجون حول حواف السطح املتكرس بأسفل حافة اللوح. هناك أيضاً اجزاء من الخشب 
الغري مغطى وبه بقايا غراء حيواين، كام يوجد 8 ثقوب لألوتاد ونتوء غليظ من املعجون البني الزال باقياً يف 

الحافة الداخلية خلف الرأس.

الدليل: 
أزرق داكن: حواف لقطع من الخشب

أخرض:مسامري 
أبيض: لسان

زهري: معجون مستخدم لتشكيل االذن
شكل 9

شكل 9

شكل 10 لوح املمياء من الخلف
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املمياء الداخلية

الغطاء 
شكل 11

الصندوق
شكل 12  

التكوين الداخيل للتابوت معقد و تظهر فيه دالالت عىل أن الخشب املستخدم به هو خشب معاد إستخدامه 
من تكوينات خشبية سبق تصنيعها مبا فيها خشب من توابيت اخرى . أظهرت األبحاث األخرية أنه منذ أواخر 

اململكة القدمية ( حوايل 1170 ق.م) كانت التوابيت التي سبق إستخدامها يعاد ترميمها أو يتم تكسريها إلعادة 
إستخدامها مام يثري الكثري من التساؤالت حول  تجارة التوابيت التي مل تتم اإلجابة عنها حتى اآلن.

الدليل: 
أزرق داكن: حواف قطع الخشب

أخرض:مسامري 
أبيض: لسان

أزرق فاتح: حواف النقر من جزء معاد إستخدامه من 
تابوت قديم ، محشو بقطع من الخشب 

زهري: معجون ملأل الفراغات ولتشكيل األذن 
أحمر: ترميم بإستخدام املعدن من القرن ال19
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التابوت الخارجي

الغطاء
شكل 13

الصندوق 
شكل 14
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تم إستخدام كل من األشجار املحلية واألخشاب املستوردة باهظة الثمن مثل األرز اللبناين يف صنع التوابيت 
 املرصية.

 Ficus) عنارص التكوين األساسية ملجموعة تابوت نسبورشفيت مصنوعة من ثالثة أخشاب محلية وهي الجميز
.(Tamarix aphylla) و األَثل عديم األوراق (Ziziphus spina-christi) و السدر (sycomorus

تم إستخدام خشب السدر يف التوابيت املرصية القدمية  يف الوصالت مثل النقر واللسان وذلك إلنه أقوى وأكرث 
إحكاماً  من األخشاب األكرث مرونة كثرية األلياف. السدر والسنط  - وهو نوع آخر من األخشاب املحلية - 

كالهام تم إستخدامه كوصالت يف مجموعة تابوت نسبورشفيت باإلضافة إىل خشب شجر الجميز وشجر األرز 
مام يربهن عىل أنه كان يتم إستخدام بقايا الخشب املتاحة يف الورشة لصناعة اجزاء التابوت الصغرية.

شكل 15  كان خشب الجميز من أكرث األخشاب إستخداماً يف النجارة املرصية. ولعلها ليست باملفاجأه أن يقع 
عليه اإلختيار يف الكثري من األحيان حيث أنه ينمو بوفره عىل ضفاف النيل كام أنه من األشجار التي متتاز بأفرع 

الخشب املستقيمة الطويلة نسبياً.

شكل 16 األثل، مثله مثل الجميز يف وزنه الخفيف وسهولة 
 نحته وتشكيله ولكنه ال يتميز بالجزوع الكبرية.  

شكل 17 السدر هو خشب ثقيل ومتني ولكنه كثري اإللتواءات 
والعقد. تم إستخدام خشب السدر بشكل أسايس يف منتصف 

التابوت وتم بناء أجزاء الغطاء األخرى يف التابوت الداخيل 
لنسبورشفيت حوله. يوجد عقدة كبريه يف املنتصف وأثناء 
صناعة التابوت إنقسم الخشب إىل نصفني مام يدل عىل 

مشاكل إستخدام هذا النوع من الخشب يف التكوينات كبرية 
الحجم.  
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هناك العديد من املشاهد املصورة باملقابر كام يوجد منوذج شديد الدقة يف مقربة مكت رع من األرسة الحادية 
عرش  تعكس كيفية تعامل املرصيني القدماء من عامل األخشاب و النجاريني مع الخشب كخامه.

يصور هذا املشهد قطع الشجرة بالفأس. بعد ذلك يتم قطع الجذوع والفروع الكبرية إىل حطب وينقل الخشب 
إىل ورش النجارة. ثم يتم تحضري قطع صلبة وطويلة عن طريق تقطيع اللحاء وخشب اللب إلظهار الخشب 
الهيكيل الذي ميكن أن يستخدم يف صناعة أجزاء التابوت. يف الوسط  يقوم أحد العامل بنرش الحطب أللواح 

خشبية ؛ ويقوم آخر بعمل نقر باإلزميل واملطرقة. يف اليمني يقوم ثالثة رجال بتشكيل قطعة من الخشب 
بإستخدام البلطة.

شكل 18 الحطابني يقومون بقطع األخشاب من الشجر، مشهد من مقربة خنوم حتب الثالث من األرسة الثانية 
(after Newberry, Beni Hasan I, London, 1893, plate XXIX)  عرش، مقابر بني حسن

شكل 19 منوذج من ورشة نجارة من مقربة مكت رع يف طيبه ( حوايل 2010 – 2000 ق.م) املتحف املرصي، 
(JE46722)17 القاهرة
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باإلضافة إىل املنشار إستخدم النجاريني 
وعامل األخشاب أدوات أساسية اخرى مثل 

البلطه واألزميل واملطرقة لدق الخشب، 
زاوية و مثقاب لعمل الثقوب، أدوات 

النحت الصغرية ومثقاب قويس. يف وقت 
تصنيع مجموعة تابوت نسبورشفيت 

تم تصنيع األجزاء املعدنية لألدوات من 
القصدير الربونزي. بالرغم من صالبته 

عن النحاس الخالص إال أن حواف القطع 
الربونزية كانت أكرث ليونة من الحديد وقد 

تطلبت الصنفرة يف كثري من األحيان. 

شكل 20 
طقم أدوات مقلدة

1 بلطة
2 زاوية

3 مثقاب قويس
4 مطرقة
5 ازميل

6 مثقاب
7 منشار

18



تم تحضري األلواح الخشبية بشكل عام عن طريق ربط جذع الحطب عموديًا يف وضع مستقيم مثبت يف أرضية 
الورشة، كام هو موضح يف النموذج من مقربة مكت رع (شكل 19). تم تقطيع األلواح الخشبية عن طريق 

نرشها بطول الجذع (املعروف بالنرش املاميس)  يتم تجفيف األلواح التي تم نرشها يف الهواء الطلق مام يسمح 
ألي سوائل أن تجف متاماً، وهكذا تكون األلواح جاهزة لإلستخدام.

اللحاء 
خشب العصاري

خشب القلب

نخاع

اللوح

شكل 21 رسم بياين يوضح كيف تقطع ألواح الخشب من جذوع الشجر عن طريق النرش املاميس

شكل 22 يتعرض الخشب الذي تم تقطيعه بهذه الطريقه للتقوس (نتيجة إلنكامشه عىل مسطح النرش املاميس)

شكل 23 للتقليل من أثر اإلنكامش عىل بناء التابوت يقوم النجاريني بالتأكد ان خشب القلب يوضع بشكل 
مختلف عىل كل لوح مجاور، كام هو موضح يف املقطع العريض من صندوق التابوت الداخيل. هذه الصورة 

أخذت من آشعة مقطعية تم إجرائها عىل للتابوت ( املزيد من املعلومات حول اآلشعة املقطعية ص. 57)
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شكل 24 صندوق التابوت الداخيل 

شكل 25 ألواح تم نرشها بطريقة  النرش املاميس التي توضح شكل جزوع الخشب املميزة (شق عريض)عىل السطح . بالرغم من عدم وضوحها تحت الطبقة السميكة من الزخرفة عىل التابوت إال أنها تظهر خالل اآلشعة املقطعية عىل 
األلواح السفلية للتابوت الداخيل. تلك الرشيحة يف األلواح توضح  أيضاً مفصالت اللسان الحر املخبأة بالتكوين والتي تربط الأللواح الخشبية ببعضها البعض. 
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شكل 26  ألواح خشب شجر الجميز 
املكونة لقاعدة صندوق تابوت 

نسبورشفيت الخارجي متطابقة ، فمن 
املؤكد أنها أُخذت من نفس قطعة الخشب 
الذي تم نرشه نرش ماميس ثم تم وضعهام 

بجانب أحداهام اآلخر (حواف األلواح 
موضحة باللون األزرق). اللوح يف الوسط 

مصنوع من خشب األثل.

شكل 27 بعد النرش تم تنفيذ املزيد من التشكيل 
بإستخدام البلطة. عىل سبيل املثال تم نرش إطار األغطية 

يف شكل عوارض خشبية تم تشكيلها مرة أخرى حسب 
الرغبة كام هو موضح يف الصورة بأداة مقلدة طبق األصل.
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يُظهر تابوت نسبورشفيت كيفية إنتاج منتج فاخرعايل الجودة من خالل املهارة والذكاء يف إستخدام املوارد 
وإستخدام خامات قد ال تبدو جيده يف البداية. تكونت مجموعة التابوت من قطع  مختلفه من الخشب. 

 بعضها تم إعادة إستخدامه من تكوينات خشبية اخرى وايضاً من توابيت اخرى.

 املفصالت والتوصيالت

إستخدم املرصيني القدماء الكثري من األشكال املتنوعه من املفصالت معظمها مألوف لدى النجاريني اليوم. تم 
 إستخدام املفصالت التالية يف صناعة مجموعة تابوت نسبورشفيت.

 مفصلة طرفية
توضع األلواح الخشبية جنباً إىل جنب ثم يتم ربطهم ببعض بهذه الطريقة. تكون التوصيالت عادة إما بتقنية 

 النقر واللسان او املسامر البسيط.

النقر واللسان

تطلب األمر 4 ساعات ليتم عمل نقر 
كبري وعميق بأدوات مقلدة طبق 

األصل وكان البد من سن األزميل كل 
20 دقيقة. أما طرف النقر األصغر 
مثل املوجود يف حافة غطاء تابوت 
نسبورشفيت والصندوق قد تطلب 

حوايل ساعة واحدة لقطعه.   

قطع النقر

شكل 29 و 30
بعد تحديد مكان النقر يستخدم 

النجار اإلزميل واملطرقة لقطع 
الخشب. 

شكل 28
ميكن تثبيت النقر واللسان عن 

طريق مسامر (نقر ولسان مشبوك)
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 قطع اللسان

تم إستخدام طريقة مختلفة عن تلك التقنية لإلصالح وهي اللسان الحر حيث يتم إستخدام قطعة خشب 
منفصلة متاماً لربط لوحني من الخشب بني النقراملتجاور. قد يكون قد تم تثنبيت اللسان مبسامري (املعروف 

بإسم اللسان الحر املشبوك).  يف تابوت نسبورشفيت تم إستخدام اللسان الحر واللسان الحر املشبوك يف النقر 
واللسان. نرى األمثلة واضحة باألشعة املقطعية أللواح قاعدة صندوق التابوت الداخيل (شكل 25) والصورة 

املرسومة من اآلشعة املقطعية للجانب األمين للصندوق الداخيل للتابوت (شكل70 )

شكل 31 و 32 
تم عمل قطع سطحي يف الخشب بإستخدام املنشار ثم تم التعمق بالقطع بإستخدام اإلزميل. تم إتباع نفس 

التقنية يف الجوانب األربعة حتى اإلنتهاء من تشكيل اللسان. 

شكل 33
النقر واللسان الحر

23



باإلضافة إىل ربط عنارص التكوين تم إستخدام اللسان الحر (املشبوك يف معظم األحيان) والذي كان من 
التقنيات األكرث شيوعاً إلحكام غلق الصندوق وغطاء التابوت املرصي القديم بعد وضع جسد املتويف بالداخل.

شكل 34
يف غطاء التابوت الداخيل يتم وضع لسان حر مشبوك عند الحافة.

شكل 36
حافة مثبته مبسامري

شكل 37
توضح هذه الصورة 

لآلشعة املقطعية للوح 
القدم للتابوت الداخيل 

مسامرين طويلني 
لتثبيت ألواح خشب 
شجر الجميز بعضها 

ببعض. هناك أيضاً 
التعشيقات التي تثبت 
جوانب لوح القدمني.  

شكل 35
آشعة مقطعية تظهر (عىل اليسار) نفس اللسان 

عىل الغطاء والنقر بالصندوق للغلق املحكم. 

مثبت مبسامر من الطرف للطرف
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يف إعادة البناء تم عمل ثقب صغري بإستخدام مثقاب (شكل 38) وتم حفر العمق املطلوب مبثقاب قويس 
(شكل 39 و 40 ). يأخذ الحفر شكل مخروطي مميز ( موضح يف شكل 37).

شكل 38 ، 39 و 40
تم إستخدام املثقاب القويس لعمل ثقوب املسامري.
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هذا النوع من املفصالت قد تم إستخدامه لرتكيب أجزاء من الخشب التي تضاف لتغيري مظهر التابوت. تم 
بناء منطقة الكتف للتابوت الداخيل والخارجي  بالُسمك الصحيح الذي يتوافق مع جدار جزء الرأس عن طريق 

 الرتقيع عىل السطح الخارجي. 

 توضح صور اآلشعة املقطعية أن شكل الرأس  بصندوق التابوت الداخيل تم تغيريه عن طريق قطع أجزاء من 
الخشب من جانب اللوح كام تم بناء جدار خارجي. وضع النقر عىل الحافة قد تغري ايضاً مام يدل عىل أنه رمبا 

تكون تم قطعه من خشب معاد إستخدامه من تابوت آخر. ( شكل 42 و 43)

شكل 41
الصندوق الخارجي للتابوت

شكل 42
الصندوق الداخيل للتابوت

شكل 43 
صورة اآلشعة املقطعية 

لصندوق التابوت الداخيل
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شكل 44
عقب مشرتك

شكل 45
صور آشعة مقطعية توضح مفصالت العقب املشرتك املوصلة لجوانب صندوق التابوت الداخيل بألواح القاعدة. 

املسامر املثبت للمفصلة موضح باللون األحمر.
شكل 46

عقب مشرتك ومسامر يظهر بصندوق التابوت الخارجي 

 مفصالت العقب املشرتك

توجد مفصالت العقب املشرتك أسفل صناديق مجموعة تابوت نسبورشفيت حيث تدعم مسامري الزاوية 
األلواح الخشبية باألواح القاعدة ونهاية غطاء التابوت مبنطقة القدم. أما يف التابوت الداخيل فاملسامري مخبأة 

متاماً يف املفصالت (شكل 45). ولكن يف صندوق التابوت الخارجي األقل دقه نرى مسامري الزاوية بوضوح.
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 وصلة مشطوفه مربوطة مبسامري خشبية

 تم صنع كل من حواف غطاء التابوت الخارجي بواسطة قطعتني خشبيتني من خشب شجر الجميز موصولتني 
بوصلة مشطوفة مربوطة مبسامري خشبية. من الصعب رؤية املفصلة املوجودة بالجانب األيرس للغطاء (شكل 

48) ولكنها تظهر باآلشعة السينية (شكل 49) مع إثنني من املسامري املثبته للمفصالت.

شكل 47
وصلة مشطوفة مربوطة 

مبسامري خشبية

وصلة مشطوفة مربوطة مبسامري خشبية وصلة مشطوفة مربوطة مبسامري خشبية

مسامري 

شكل 49 شكل 48
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مفصل منحني مكون من عدة قطع من 
االخشاب

تم نحت منحنى منطقة الرأس للتابوت الخارجي 
من قطعة ضخمة من خشب شجر الجميز ولكن 

جزء الرأس للتابوت الداخيل تم نحتها من عدة 
قطع من األخشاب مكونة الشكل املنحني. 

 مفصالت التعشيقه

تعترب مفصالت الزاوية من اقوى انواع املفصالت التي 
تستخدم يف إحكام زوايا البناء. تم إستخدام التعشيقات 

يف هذه التوابيت لتوصيل لوح القدم بالغطاء وايضاً لدعم 
االلواح مع الصندوق ( انظر صورة اآلشعة املقطعية للوح 
القدم لصندوق التابوت الداخيل (شكل 37). تم إستخدام 

املسامري باملفصالت لضامن ثباتها.    
شكل 50
مفصالت 
تعشيقه 

شكل 52 
بناء منحني مكون 
من عدة قطع من 

االخشاب

 شكل 53 و 54 
تم قطع ثالثة ألواح من الخشب ( إثنني من 

خشب شجر الجميز وواحدة من خشب 
السدر) إىل شكل منحني وتم ربطهم ببعض 

بواسطة ألسنة داخلية خالل زوايا شبه 
منحنية إلعطاء شكل شبه دائري.

شكل 51
مفصالت تعشيقه عىل لوح القدم 

واأللواح الجانبية للتابوت الخارجي 
املصنوعة جميعها من خشب شجر 

الجميز
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 وصلة فراشه

تم إستخدام وصالت الفراشة لتثبيت مفصالت الزاوية املشطوفة كام توضح الصورة. ولكن تم إستخدام وصلة 
فراشة فقط يف تابوت نسبورشفيت كجزء من الرتميم. 

شكل 55
مفصالت مشطوفة مع وصلة فراشه

 شكل 56
لوح خشب السدر وهو التكوين الرئييس للغطاء الداخيل وقد إنقسم بطول اللوح أثناء عملية التصنيع. كان 

إستخدام وصلة الفراشه عىل السطح مبنتصف اللوح لربط الجزئني ببعض إحدى طرق الربط واإلحكام الشائعة.
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قام النجاريني املرصيني بربط قطع من الخشب بإستخدام الوصالت واملفصالت مع وضع طبقة من الصمغ 
الحيواين بني حواف كل قطعة لتصنيع مجموعة التابوت. بعد ذلك كان يتم نحت الشكل النهايئ مستخدمني 

البلطة واإلزميل ثم يتم تنعيم السطح بحجر رميل. تم إستخدام قطع صغرية من الخشب وكذلك املعجون مللئ 
الشقوق والفراغات بني أجزاء التكوين. تم إستخدام نوعني من املعجون عىل هذا التابوت األول هو معجون 
الكالسيت والطني املختلط بالحىص وألياف نباتيه ، وقد كان يتم إستخراج الكالسيت من الطباشري املسحوق 

أو الحجر الجريي. اما النوع اآلخر من املعجون هو معجون الكالسيت الوردي الخشن والذي ميتاز بهذا اللون 
إلختالطه بالحديد (إنظر شكل 71).تم إستخدام هذه األنواع من املعجون أيضاً لتكوين بعض تفاصيل التابوت 

مثل ميل القدم بغطاء التابوت الخارجي والشعر املستعار عىل لوح املمياء.

 شكل 57
هذه الصورة تم الحصول عليها من اآلشعة املقطعية وتظهر بها جميع الوصالت 

املوجودة بغطاء التابوت الداخيل 

 الدليل
أخرض: مسامري

أزرق: فراغات مملوئة بقطع الخشب
البنفسجي: لسان

الربتقايل: فاصل الفراشة
األحمر: معدن من آثار ترميم بالقرن ال19 
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قد تكشف صور األشعة السينية لغطاء التابوت الخارجي عن أدلة موجودة تحت زخرفة كل من التشكيل 
األويل والنهايئ لهذه اللوحة الضخمة من خشب الجميز. أسفل األيدي مبارشة يوجد شق ضيق عىل شكل حرف 

V بعرض اللوح. ميتلئ  الشق بشكل جزيئ باملعجون وعدة قطع صغرية من الخشب. ال يوجد سبب واضح لتلك 
الشق ولكن وقد يكون  جزء متبقي من قطع أحدثه النجار يف اللوح الخشبي لتقسيم مهمة التشكيل إىل أجزاء 
صغرية يسهل تشكيلها باإلزميل (انظر نفس األسلوب يف األشكال 31 و 32 ”قطع اللسان“). رمبا كان القطع هنا 
عميًقا بشكل كبري ولذلك عندما تم اإلنتهاء من تشكيل الصدر والذراعني ، نتج هذا الشق الضيق الذي تم سد 

فراغه.

شكل 58

 شكل 60
اليد اليرسى لغطاء التابوت الخارجي

 شكل 61
اليد اليمنى املنفصلة عن غطاء التابوت الخارجي

شكل 59

 األيادي والوجوه

تم نحتهم عىل حدى ثم تم تثبيتهم بالتكوين األسايس بإستخدام الصمغ واملسامري. ولقد زالت الذقن من 
الوجوه الثالثة ملجموعة تابوت نسبورشفيت ولكن بقي الثقب الذي كانت تثبت فيه الذقن. 
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 شكل 62 و 63
تم تشكيل املبديئ بإستخدام البلطة واملنشار

 شكل 64 و 65
تفاصيل الحفر الذي تم عن طريق اإلزميل ثم تم تنعيم السطح بإستخدام قطعة من الحجر الرميل
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هذه الصور لجزء القدم بغطاء التابوت الداخيل وللجانب األمين من صندوق التابوت الداخيل توضح بعض 
أجزاء الخشب املعاد توظيفه واملعاد إستخدامه بالتابوت كام يوضح بعض الحلول وعمليات الرتقيع التى إضطر 

عامل النجارة للقيام بها.

 شكل 66 و 67
صور ألشعة مقطعية للقدم ولوح القدم 

بغطاء التابوت الداخيل

شكل 68
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 شكل 70
هذا الرسم مكون من صور اآلشعة املقطعية للجانب األمين لصندوق التابوت الداخيل

شكل 69

 الدليل
األخرض: لسان

الرمادي الداكن: مسامري 
البني: حوايش خشبية بحواف النقر، املغطاة اآلن بطبقة من املعجون

الوردي: معجون ميلئ الفراغات بالحافه
األبيض: فراغات ( تلك املوجودة بالحافة هي نقر”جديدة“ تم نقرها لتابوت نسبورشفيت)

األزرق: حوايش خشبية اخرى   
األزرق: حوايش خشبية اخرى   
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شاع إستخدام الخامات والتقنيات املستخدمة يف زخرفة مجموعة تابوت نسبورشفيت يف التوابيت املرصية 
القدمية ولكن الخربة الفنية التي أظهرها الحرفيون والتأثري الجاميل الذي تحقق بهذه التوابيت إستثنايئ. تجىل 

ذلك يف لوح املمياء والتابوت الداخيل حيث  الزخارف أكرث دقة وجودة من التابوت الخارجي. تم رسم خطوط 
عريضة ببعض األلوان : إن الزخرفة معقدة وكثيفة، مليئة بالتأثريات النحتية والتفاصيل الدقيقة، ويعززه أيضاً 

 طبقة المعة من الورنيش عىل أجزاء من السطح.

 الخامات و األدوات

 األصباغ والوسائط

يتكون الطالء من جزيئات األصباغ املخلوطة بوسيط رابط، كان الصمغ النبايت والغراء الحيواين أكرثهم شيوعاً 
يف مرص القدمية. يف فرتة صناعة تابوت نسبورشفيت كانت معظم األصباغ مستخرجة من البيئة املحيطة أو من 

املعادن املستوردة. كان هناك بعض الخامات اإلستثنائية مثل الزجاج املصنع من جزيئات الخامات املنصهرة 
واللون األزرق املرصي واللون األخرض املرصي واللون األسود املصنوع من الكربون كالسخام والفحم. كانت 

مجموعة األلوان التي تم إستخدامها يف زخرفة تابوت نسبورشفيت محدودة:

ميكن العثور عىل األلوان الرتابية يف مجموعة من األلوان، مبا يف ذلك األحمر والبني واألصفر واألخرض. تستخرج 
من رواسب طبيعية تحتوي عىل املعادن الطينية وأكاسيد الحديد وأكاسيد املنجنيز.

عىل الرغم من أن اللون األصفر الرتايب هو اللون األكرث شيوًعا لدى املرصيون ، إال أنه وجد فقط عىل التابوت 
الخارجي ملجموعة تابوت نسبورشفيت كطبقة تحضريية لفستان الإللهة األحمر (انظر شكل 111)، ورمبا أعطت 

تلك الطبقة التحضريية املزيد من القوة للون األحمر الرتايب بالطبقة التالية. أما باقي الطالء األصفر الذي تم 
التعرف عليه يف مجموعة التابوت فهو مصنوع من الزرنيخ. 

واللون األصفر الزرنيخي هو لون أصفر ليموين ناصع يتميز تكوينه بخصائص كريستالية فيعكس الضوء مام 
يعطي ملعة لسطحه. وقد إستخدم الزرنيخ يف العديد من التوابيت ذات اللون األصفر واآلثار املرصية أحياناً 

كبديل للذهب. ومن املرجح أن معدن كربيتيد الزرنيخ الذي إستخدمه الفنانني والحرفيني وقتها قد تسبب يف 
تراكم السموم يف أجسادهم من كرثة إستخدامهم له ملا له من خصائص سامه. أثناء تصنيع النسخ املطابقة، 

كانت هناك حاجة إىل احتياطات خاصة لضامن السالمة أثناء إعداد وتطبيق الطالء.
 شكل 71

احمر ترايب

 شكل 73
الزرنيخ

 شكل 72
أصفر ترايب
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يُنسب إىل املرصيني القدماء إكتشاف أول أصباغ ُمَصنعة: األزرق املرصي واألخرض املرصي. كان اللون األزرق 
املرصي شائًعا منذ األرسة الرابعة (حوايل 2640 – 2505 ق.م). اما األخرض املرصي فعرف يف األرسة الحادية 
عرشة ( منذ حوايل 2120 ق.م). كالهام ُصنع عن طريق تسخني املعادن النحاسية (أو الخردة املعدنية من 

النحاس والربونز) مع الحجر الجريي ورمل الكوارتز يف فرن. متت إضافة مادة قلوية (من رماد النبات أو النرتون 
أو األمالح من مياه نهر النيل) لتقليل درجة حرارة اإلنصهار. أنتجت العملية الزجاج املحتوي عىل جزيئات 

الخامات املنصهرة. كان لون هذه املادة سواء األزرق  أو األخرض معتمداً عىل نسب الخليط ودرجة الحرارة 
التي تم الوصول إليها أثناء اإلنصهار.

 شكل 74
اللون األزرق املرصي واألخرض املرصي مع األحمر الرتايب

 شكل 75
كالسيت ، معدن أبيض من الطباشري املطحون أو الحجر الجريي.

 شكل 76
أسود الكربون ، من الفحم أو السخام.
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 الفرش

تضمنت معدات الرسام مجموعة متنوعة من األقالم والفرش. تم تصنيع األقالم من سيقان النباتات املجوفة، 
عادًة من األَسل البحري ( Junctus maritimus ) الذي ينمو عىل ضفاف النيل. كام تم إستخدام األعواد 

الرفيعة كأقالم. تم إستخدام حزم من األلياف النباتية أو عيص من الخشب ذو األلياف (يف كثري من األحيان 
النخيل)، املربوطة جنباً إىل جنب مع الخيط املتنسل من النهايات، كفرش للتلوين. تم العثور عىل عدد من 
هذه الفرش يف املواقع األثرية يف مرص - والتي الزال عىل بعضها آثر الطالء - كام وجد يف الكثريمن األحيان 

ألياف الفرشاة منفصلة عالقة يف الدهان عىل التوابيت.

 الورنيش

تم التعرف عىل الورنيش القديم املستخدم يف توابيت نسبورشفيت وهو راتنج األشجار الطبيعي راتينج الفستق 
(املعروف أحيانًا باسم املصطيك او املستكه). يجب تسخني الراتنج  و/ أو إذابته حتى يتم طالءه عىل سطح 

التابوت.

 شكل 77
(E.114.1903 (متحف فيتزويليام مستكة تم العثورعليها يف أبيدوس

 شكل 78 و 79
فرش مصنوعة من ألياف نباتية وعيص- يف أغلب الظن من طيبة - حوايل القرن الرابع عرش قبل امليالد (املتحف 

(EA36889 و EA36893 ، الربيطاين
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 القيام بالزخرفة

 تحضري السطح

يف أغلب األحيان كان يتم وضع رشائح من نسيج الكتان عىل األسطح الخشبية للتوابيت لتغطية املفاصالت 
والرتميامت كام كانت تساعد عىل تثبيت وإستقرار التكوين ورمبا تساعد أيضاً يف إعداد طبقة التحضري. بإستثناء 

الوجه واليدين، تم تغطية األسطح الخارجية لغطاء التابوت الداخيل وصندوق تابوت نسبورشفيت بأكمله 
بقطع من الكتان. تم طالء هذا السطح بطبقة واحدة أو أكرث من عجينة الكالسيت لصنع سطح أملس محايد 

لرسم الزخرفة وتلوينها.

تم إستخدام  طبقة إضافية من معجون الكالسيت لصناعة الشعر املستعار عىل غطاء التابوت الداخيل ولتغطية 
العجينة الخشنة املستخدمة لهذا الغرض عىل لوح املومياء. قد تكون خصل الشعر املستعار مصنوعة عن طريق 
الضغط بأداة منحنية أو الدمغ يف املعجون. تم تصميم األذنني بشكل منفصل مبعجون أبيض ثم تم وضعهام يف 

مكانهام بإستخدام معجون وردي اللون.

 شكل 80
تفصيلة من صندوق التابوت الداخيل

 شكل 81
تفصيلة من الشعر املستعار بلوح املمياء

40



 تلوين الزخرفة

 هناك تقنيات مختلفة للطالء ولرتتيب طبقات الطالء التي إستخدمت عىل أجزاء مختلفة من مجموعة التابوت.

 لوح املمياء األمامي للتابوت الداخيل

تم وضع طبقة رقيقة جداً من طالء أصفر الزرنيخ فوق طبقة التحضري البيضاء إلعطاء صبغة صفراء عىل 
السطح. نظرًا ألن الطبقة النهائية للورنيش كاملة متاماً، فمن الصعب رؤية هذه الطبقة بالعني املجردة. يف حالة 

تلف طبقة الورنيش وفقدها يبدو السطح بشكل عام أبيض متاًما، رمبا ألن الزرنيخ األصفر قد زال بسبب تلف 
طبقة الورنيش أو بسبب تأثري الضوء عىل أكسيد الزرنيخ  الذي يبدو شاحب للغاية. لكن الطبقة الرقيقة مرئية 

يف املقاطع العرضية من بعض العينات الدقيقة املأخوذة من السطح الذي تم طالئة (الشكل 82) وبإستخدام 
التقنيات التحليلية التي كشفت عن تغطية الزرنيخ.

تم إستخدام  طبقة إضافية من معجون الكالسيت لصناعة الشعر املستعار عىل غطاء التابوت الداخيل ولتغطية 
العجينة الخشنة املستخدمة لهذا الغرض عىل لوح املومياء. قد تكون خصل الشعر املستعار مصنوعة عن طريق 
الضغط بأداة منحنية أو الدمغ يف املعجون. تم تصميم األذنني بشكل منفصل مبعجون أبيض ثم تم وضعهام يف 

مكانهام بإستخدام معجون وردي اللون.

 شكل 82
منوذج لقطاع عريض من سطح غطاء تابوت نسبورشفيت الداخيل

 شكل 83
رسم لشخص بصندوق 

التابوت الداخيل

 شكل 84
وضعت الزخرفة بعناية فائقة ودقة. يف هذا القسم من مقدمة لوح املومياء تم إستخدام حافة مستقيمة يف 

رسم التقسيامت بني املشاهد املرسومة والخطوط التي تحدد أماكن كتابة النص  وكذلك العديد من التفاصيل 
يف املشاهد.

41



 شكل 85
من املحتمل أن يكون تم إستخدام منوذج او برجل لرسم األشكال املنحنية مثل جناح اآللهة والدوائر املكتملة 

املرسومة داخل صندوق التابوت الداخيل. مل يتم العثور عىل عالمات مثل النقاط املركزية مبجموعة تابوت 
نسبورشفيت ولكن تم العثور عىل عالمات مامثلة بتوابيت اخرى ( شكل 86).

 شكل 86
تابوت دجريا، حوايل 

30-380 ق.م. (عىل أغلب 
الظن من أخميم). املتحف 

EA29776 ،الربيطاين 

عىل سبيل املثال تم 
تزيني لوح القدم بأحرف 

هريوغليفية (ترمز إىل 
”الخلود“). تتوسط تلك 

الدوائر املثالية  ثقوب حيث 
تم رسم نقطة لرسم الدوائر 

بإستخدام قلم متصل 
بخيط.

 شكل 87
هنا نجد (يف تفاصيل 

صندوق التابوت الداخيل) 
تلوين املناطق ذات اللون 

األحمر بفرشاة رفيعة.

 شكل 88
أضيف اللون األزرق املرصي 
واألخرض املرصي بعد ذلك. 

توضح تفاصيل الجانب 
األيرس من لوحة املومياء 

كيفية إستخدام طبقة رقيقة 
من هذه الدهانات لعمل 
خطوط التفاصيل الدقيقة.

بعد إكتامل الرسم تم تلوين التصميم باللون األحمر واألزرق واألخرض. تم إضافة كل لون بدوره مام يشري 
إىل أنه تم تصنيع كمية من الطالء وإستخدامها عىل التابوت بكل األجزاء املراد تلوينها قبل مزج اللون التايل 

وهكذا. كانت هذه ال طريقة عملية نظراً إلحتواء الطالء عىل الصمغ والغراء مام يؤدي إىل تجمده أو جفافه أو 
الحاجة إىل إعادة التسخني.
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 شكل 89
عىل النقيض لشكل 88 ، بالجزء املائل األمامي بوسط  لوحة املومياء وبالتفاصيل املوجودة (شكل 90) من نفس 

املساحة نجد الصبغة الزرقاء والخرضاء املستخدمة إلعطاء تأثريات نحتية عن طريق األشكال البارزة.

 شكل 90
يظهر زوال الطالء من جسم الجعران وعىل أرجل اإلله (عىل ميني الصورة)  مام يدل عىل أن العنارص البارزة 

قد تم تكوينها بإستخدام صبغة. هذا يتناقض مع الشعر املستعار لنسبورشفيت الذي تم تشكيلة عىل كل من 
لوحة املومياء والغطاء الداخيل مبعجون مع غطاء رقيق من الطالء باللون األزرق املرصي .

 شكل 91
تتوسط اإللهة نوت غطاء 

التابوت الداخيل ونجد 
تأثري أكرث جرأة حيث متت 

إضافة نقاط صغرية من 
اللون األزرق املرصي لرسم 
خصل الشعر املستعارالذي 

مل يبقي سوى أثر بسيط 
معظم هذا التأثري ولكننا 

الزلنا نرى مكانه من خالل 
طبقة الورنيش . املرصي .

 متت إضافة تفاصيل مثل الخطوط املحددة للفم واألفواه واللحية باللون األسود وقزحية العينني باللون األبيض.

 أخريًا، تم وضع طالء ورنيش راتنج الفستق عىل السطح بأكمله.
هذا يضيف قدر كبري من اللمعان ويجعل األلوان متشبعة. نستطيع أن نرى رضبات الفرشاة والخطوط  

وقطرات اللون يف طبقة الطالء، لكننا نفتقد الفهم  الكامل للطريقة التي طبقها املرصيون. يصبح الراتنج أغمق 
مع مرور الوقت حيث أصبح اآلن لونه كهرمانيًا داكناً عىل سطح التوابيت. لعله كان أكرث شحوبًا وأكرث شفافية 

عندما إستخدمه الحرفيني من قدماء املرصيني.
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 الجوانب العملية للرسم

هناك بعض الدالئل يف الطالء والورنيش التي تشري إىل كيفية قيام الفنان بعملية الطالء: عىل سبيل املثال نجد 
طالء اللون االزرق املرصي السميك قد تجمع باألسفل نحو األرض قبل أن تجف متاًما. يبدو أن التصميامت 

الداخلية لصناديق التابوت قد تم رسمها يف وضع رأيس مستقيم (شكل 93)، بينام تم رسم مشاهد الجوانب 
الخارجية عن طريق وضع صناديق التوابيت ممتدة بشكل افقي عىل ألواح القاعدة.

 شكل 92
البد أن عملية رسم مثل هذه املشاهد املعقدة عىل الجزء الداخيل من التابوت الداخيل كانت مهمة صعبة  

حيث تتطلب من الرسام إستخدام  أدواته من األقالم والفرش يف زوايا غري معتادة مثبتة يف التقاطع بني 
الجوانب وألواح القاعدة. تدل الجودة والدقة يف النتيجة النهائية للتابوت عىل مهارة هؤالء الفنانني.

 شكل 93
تشكلت كتل يف الطالء األزرق واألخرضعىل ألواح القاعدة لصندوق التابوت الداخيل مام يشري إىل أنه كان يف 

وضع رأيس مستقيم أثناء عملية الطالء.
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 شكل 95
 Junctus )ُصنعت الفرشاة املقلدة بطريقتني: األوىل من حزم الطبقات الخارجية لسيقان نبات األَسل البحري

maritimus) ، والثانية من حزم األلياف النباتية (يف هذه الحالة تم إستخدام حبل رقيق كمصدر لأللياف 
النباتية). كانت الحزم مرتبطة بإحكام بخيط كام رأينا يف النسخ األصلية للقرش، وكانت نهايات الفرش مبللة 

ومتنسلة.

 شكل 96
تم صنع األقالم من نبات األَسل البحري (Junctus maritimus) حيث تم تقشري الطبقات الخارجية للساق وتم 

قطع زاوية حادة يف منتصف الساق املجوف لتشكيل سن للقلم. ميكن تصنيع كل من األقالم السميكة الرفيعة 
من تلك السيقان بنفس الطريقة.

 شكل 94

تم عمل نسخة طبق األصل من هذا الجزء من غطاء التابوت الداخيل (داخل الصندوق األبيض) لنتمكن من 
فهم كيفية تطبيق الزخرفة عىل هذه التوابيت بإستخدام نفس املواد التي إستخدمها الحرفيون من فرش 

وأقالم. نظراً لعدم توافر خشب  شجرالسدر والجميز املستخدم يف بناء مجموعة تابوت نسبورشفيت بسهولة 
يف اململكة املتحدة تم إستخدام قطع من خشب السبييل (Sapele) وهو خشب افريقي قوي يشبه يف الكثافة 

واللون خشب السدر وميكن الحصول عليه من مصادر مستدامة.
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 شكل 97
وضع الحريف طبقة من الكتان عىل الخشب بإستخدام الغراء الحيواين.

شكل 99 و 100
مل يتضح من خالل فحص السطح األصيل 

مقدار الرسم الذي قد تم بالطبقات 
السفلية للغطاء عىل السطح األبيض وعىل 
طبقة الزرنيخ الرقيقة. يف النسخة املطابقة 
لألصل، تم رسم التصميم األسايس مع طالء 
تفاصيل إضافية والنص الهريوغليفي فوق 

الطبقة الصفراء.

 شكل 98
تىل ذلك عدة طبقات من الكالسيت املسحوق يف الصمغ العريب إلضافة سطح الطالء.
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 شكل 101
ثم تم اإلنتهاء من طالء األجزاء ذات اللون األحمر بإستخدام فرشاة رفيعه.

 شكل 102 و 103
تم إضافة اللون األزرق شيئاً فشيئاً يف طبقات رقيقة
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 شكل 104 و 105
تىل ذلك اللون األخرض

 شكل 106
يف املراحل األخرية من صنع 
النسخة املقلدة قام الرسام 

مبراجعة التفاصيل املرسومة 
للمالبس بصبغة حمراء وقلم 

مصنوع من نبات القصب.
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 شكل 108
بالنسخة املقلدة تم طالء ورنيش راتنج الفستق عىل الساخن ومع إضافة القليل من الزيت. كان سميًكا ولزًجا 
ولذلك كان هناك صعوبة يف إستخدامه. ومع ذلك يتم فرده تدريجياً عىل السطح قبل أن يجف. عندما يكون 

الورنيش ساخناً إىل درجة اإلنصهار كام هو الحال هنا  يكون الورنيش شاحب وشبه شفاف. إذا تم تسخينه أكرث 
سيصبح أكرث قتامة عند إستخدامه.  مبرور الوقت يصبح الورنيش ذو لون كهرماين ويصبح أكرث عتامة  كام يظهر 

عىل توابيت نسبورشفيت.

 شكل 107
ويف النهاية متت إضافة التفاصيل باللون األبيض واألسود.
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 شكل 109
النسخة املقلدة الكاملة وتظهر بها جميع مراحل الزخرفة بدءاً من الخشب الغري مطيل حتى طبقة الورنيش النهائية.
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 شكل 110
 صندوق التابوت الخارجي

تم إستخدام نفس األصباغ املستخدمة بالتابوت الداخيل وسطح لوح املمياء األمامي مع إضافة اللون األصفر 
 الرتايب يف خلفية اللون األحمر لرداء اإللهة. (انظر صفحة 37 و شكل 111) .

لكن الطالء األصفر الزرنيخي والورنيش تم تطبيقهام فقط عىل مساحات األشكال والنصوص املكتوبة تاركاً 
مساحات كبرية من طبقة التحضري البيضاء كخلفية. تم تطبيق األصباغ الزرقاء والخرضاء بشكل أكرث كثافة من 

األلوان األخرى املوجودة عىل التابوت الخارجي لكن األشخاص مل تكن محددة التفاصيل. هناك فقط القليل من 
التفاصيل املضافة باللون األسود.

تظهر يف التابوت الخارجي وظهر لوح املمياء تقنية مختلفة نسبياً لعمل الزخرفة.
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بالرغم من أن زخرفة التابوت الداخيل ولوحة املومياء يف حالة جيدة جًدا إال أن التابوت الخارجي أكرث تآكالً 
والغطاء بشكل خاص تختفي تفاصيله وراء طبقات األوساخ التي ال ميكن إزالتها دون فقد الزخارف. هذا يزيد 

من صعوبة تبني الزخرفة وهنا تكون بعض تقنيات التصوير مفيدة بشكل خاص .

شكل 112 و 113
تم هنا إستخدام تقنية تسمى التأللؤ الناجم عن الضوء املريئ - visible light induced luminescence - (انظر الصفحة 56) إللتقاط كل الزخارف املرصية  ذات اللون األزرق عىل غطاء 

التابوت الخارجي.

شكل 114
تظهر األشكال والنصوص امللونة 
باللون األصفر تحت الضوء فوق 

البنفسجي بحيث ميكن رؤيتها 
بوضوح  رغم شدة تآكل السطح 

(انظر الصفحة 56 حيث التصوير 
الفوتوغرايف الضويئ باألشعة فوق 

البنفسجية)
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شكل 115
يوجد عىل ألواح القاعدة داخل صندوق التابوت الخارجي  رسم كبريألوزوريس وكأنه عامود (انظر الشكل 

26). تحت هذه الطبقة هناك طبقة من اللون األصفر فوق الطبقة التحضريية البيضاء. تم رسم العمود باللون 
األحمر الرتايب ثم تم تلوينه باللون األزرق واألخرض واألحمر. تحيط بالعني والحواجب خطوط محددة شديدة 

السواد. أما الخلفية حول الشكل وعىل بقية األجزاء تم طالئها بلون أحمر غني. تم رسمها باللون األحمر الرتايب 
بعد أن تم رسم شكل اوزوريس. وقد متت إضافة طبقة الورنيش عىل العمود فقط. 

116
تم أيضاً طالء خلفية املشهد اللييل املصور عىل الجانب السفيل من لوحة املومياء باللون األحمر املائل إىل البني 
الداكن وهو مزيج من األلوان الرتابية و األصباغ الكربونية السوداء. تستخدم األلوان األخرى بشكل محدود إىل 
حد ما. تم إستخدام الزرنيخ األصفر عىل األشكال التي تم رسمها باللون األحمر الرتايب. تم طالء الشعر املستعار 

باللون األزرق املرصي وإضافة بعض التفاصيل األخرى مثل العيون  باللون األسود. تم رسم الخلفية حول 
األشكال املكتملة وزخرفتها ببعض الرسومات اإلضافية باللون األصفر الزرنيخي. تم إضافة الورنيش يف األجزاء 

األخف ألواناً يف التصميم. 

ظهر لوح املمياءالجزء الداخىل لصندوق التابوت الخارجي
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شكل 117
تم العثور عىل بصامت أصابع عىل طبقة الورنيش عىل الجانب السفيل للتابوت الداخيل فيوجد بصمة يد حيث 

رفع أحدهم الغطاء بيد ملطخه بالورنيش.

شكل 118 
عىل الجانب السفيل من صندوق التابوت الداخيل هناك رسم لشكل عني غري دقيق، فهل كان الرسام يجرب 

مهارته يف الرسم؟

ترك الحرفيون اثر بصمة او إثنني عىل هذه التوابيت  
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شكل 119
بعد أن تم الحصول عىل مجموعة التابوت من مرص من قبل هنربي وادينجنت يف أوائل القرن التاسع عرش، 

خضع التابوت لعدة مراحل من الرتميم. ال توجد سجالت لعمليات الرتميم  ولكن يف الفرتة املمتدة حتى 
منتصف القرن العرشين تم لصق قامش عىل الجزء الداخيل بإمتداد الشق  بغطاء التابوت الداخيل. تم أيضاً 

إستخدام املسامري واملفكات وحشوات املعجون وألواح الحديد الصغرية يف محاولة لتحسني وإستقرار حالة 
التكوين.

تم إجراء ترميم بسيط عىل ثنيات شعر مستعار يف التابوت الداخيل من خالل ملء الفجوات بالجبس 
(الشكل191). كان الرتميم والشعر املستعار األصيل قد تم تلوينه بألوان زرقاء داكنة والتي تم تحديدها اآلن 

عىل أنها لون أولرتامارين إصطناعي (وهو طالء تم تصنيعه يف أوائل القرن التاسع عرش).

تشويه الطالء األصيل عىل ألواح القدم يف التابوت الخارجي وسيالن اللون إىل الجزء الداخيل يرجح أنه بسبب 
تنظيف مفرط تم باملاء يف مرحلة ما. تم التأكد من سالمة بعض األجزاء املتفرقة من الزخارف عىل غطاء 

التابوت الداخيل يف عام 1981، لكن مل يتم فحص التوابيت وصيانتها بالكامل حتى عام 2005-2006.

تم إجراء املزيد من التصوير والتحليل مع بعض الرتميامت يف 2015-2014. يركز الحفظ الحديث عىل الحد 
األدىن من املعالجة باملواد التي تم إختبارها بدقة لضامن بقاءها عىل املدى الطويل وتوافقها مع املواد القدمية.

الهدف من ذلك هو التدخل بأقل قدر ممكن مع النسيج األصيل و أيًضا إحرتام وفهم تاريخه – أي كل ما حدث 
له يف ”حياته الثانية“ منذ أن تم التنقيب عنه.

متت إزالة اإلصالحات القدمية التي كانت تسبب رضر عىل مجموعة تابوت نسبورشفيت أو التي كان وجودها 
ُمقحم برصيًا تم اإلستعاضة عنها مبزيد من املواد املناسبة، كام تم إخفاء الرتميامت التي تعذر إزالتها خوفاً من 

أن يتسبب ذلك يف مزيد من الرضر.

متت إزالة بعض املسامري املتآكلة  ورشيط القامش وكل الجص الحديث من ثنايا الشعر املستعار ولكن مل تتم 
إزالة الرتميم بالطالء الداكن من عىل الشعر املستعار بالتابوت الداخيل ألنه قد يتلف راتنج الفستق واألزرق 

املرصي. تم تنظيف التوابيت برفق وتثبيت االزخارف والرتميم عند الحاجة لذلك.
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لقد بدأنا بفحص تفصييل للتوابيت بإستخدام مجهر مجسم (stereomicroscope) مع تكبري يصل إىل حوايل 
60 × وأحيانًا بإستخدام ضوء قوي إلظهار الرسم البارز عىل السطح.

تم توصيف وتصوير التفاصيل ذات األهمية. وتم إستخدام نوعني من تقنيات التصويراملفيدة للغاية: 

 .ultraviolet (UV) fluorescence photography أولها التصوير الفلوري املضاد لألشعة فوق البنفسجية
عندما تتعرض لإلشعاع فوق البنفسجي تنبعث بعض املواد (الضوء الفلوري) الضوء املريئ بألوان مميزة. يظهر 

ورنيش راتنج الفستق املوجود عىل التوابيت باللون األصفر املخرض مام يساعدنا يف تحديد موقعه حتى إذا كان 
التابوت متسًخا ومتآكل (انظر الشكل 114).

تنبعث الصبغة الزرقاء املرصية من نطاقات معينة من األشعة تحت الحمراء عندما تضاء بالضوء املريئ. يلتقط 
التصوير الضويئ املريئ الناتج عن اإلضاءة املرئية (VIL) هذه االنبعاثات بإستخدام كامريا حساسة تم ضبطها 

لتسمح مبرور األشعة تحت الحمراء فقط. يظهر اللون األزرق املرصي (حتى الجزيئات الدقيقة منه) بلون أبيض 
ناصع عىل الصورة، مام يسمح بإكتشاف املساحات املفقودة من الزخارف أو آثار النقش (انظر الشكل 113).

قمنا بإستخدام العديد من التقنيات األخرى لتحديد نوع األصباغ املستخدمة يف زخرفة التوابيت:

 انعكاس الطيفي لأللياف الضوئية
 -UV-VIS-NIR Fibre optic reflectance spectroscopy (FORS) - يقيس اللون.

ييضء السطح املطيل باألشعة الفوق بنفسجية املرئية واألشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف 
الكهرومغناطييس. يتم إلتقاط الضوء املنعكس عىل السطح ويتم تسجيل الطيف بواسطة الكمبيوتر. تنتج 
العديد من األصباغ أطيافًا ذات خواص أساسية خاصة بها مام يسمح بتحديد املواد من خالل املقارنة مع 

األطياف األخرى.

X-Ray fluorescence spectrometry (XRF) - يتم إستخدام األشعة السينية بشكل  يف األشعة السينية - 
مكثف عىل مساحة صغرية. تثري هذه األشعة الذرات داخل املادة مام يتسبب يف إنبعاث األشعة السينية 

الثانوية. طاقات هذه األشعة السينية الثانوية (الضوئية) هي سمة من سامت العنارص املوجودة مثل الحديد 
أو الكالسيوم. هذه طريقة رسيعة ودقيقة لتحديد األصباغ غري العضوية التي تحتوي عىل عنارص ثقيلة. الرهج 

األصفر (الذي يحتوي عىل الزرنيخ) هو احد هذه األصباغ.

تم الحصول عىل مزيد من املعلومات عن طريق وتحليل اجزاء دقيقة من السطح:
polarised light microscopy (PLM) - يتم تركيب العينة يف الراتنج عىل  يف املجهر الضويئ املستقطب - 
رشيحة مجهرية. يتم مترير الضوء عرب الجزيئات التي يتم عرضها أسفل املجهر الضويئ لتسجيل الخواص مثل 

الحجم والشكل. تتسبب الفالتر املستقطبة يف تفاعل الجزيئات مع الضوء يف حاالت مختلفة. كل هذه الخواص 
متكننا من التعرف عىل أصباغ محددة.

لتحليل املقطع العريض يتم إستخدام جزء يحتوي عىل جميع طبقات السطح املزخرف املختلفة التي يتم ضمها 
إىل الراتنج ويتم تلميعها. يتم عرض هذا املقطع العريض يف الضوء املنعكس تحت املجهر الضويئ. ميكن أن 

يكشف عن معلومات حول املواد والتقنيات املستخدمة من قبل الرسام (شكل 82) وميكن أن تظهر الرتميامت 
الالحقة عىل سبيل املثال طبقة االلرتامارين اإلصطناعية فوق الشعر مستعار من غطاء التابوت الداخيل (انظر 

الصفحة 55).

 يف املسح املجهري لإللكرتون األشعة السينية الطيفية ذات الطاقة املشتتة
 - scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX)

يتم إستخدام مجهر قوي والذي يقوم بإشعاع عينة من اإللكرتونات. تنترش هذه الجزيئات عىل السطح وتنتج 
صورة عالية التضخيم للعينة. تتسبب حزمة اإللكرتون أيًضا يف توليد األشعة السينية بواسطة العنارص املوجودة 
يف العينة. عند إستخدامها عىل مقطع ميكن أن توضح هذه التقنية مكان تواجد أصباغ غريعضوية ذات عنارص 

ثقيلة داخل بنية الطبقة.

X-ray powder diffraction (XRD) - - ، يتم تعريض عينة  بالنسبة إىل حيود مسحوق األشعة السينية 
صغرية لألشعة السينية املكثفه. يتسبب شكل الرتكيب البلوري يف العينة يف تغيري إتجاه األشعة السينية لإلتجاه 

وشدته يف أمناط مميزة. ميكن أن تساعد هذه األمناط يف تحديد األصباغ واللصق وميكن أن تفرق بني املواد 
ذات التكوينات املتشابهة (عىل سبيل املثال الرهج األصفر او الزرنيخ األصفر ورهج الغار أو الزرنيخ األحمر 

املصنوعان من الزرنيخ والكربيت ولكن برتكيبات مختلفة).
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تم التعرف عىل ورنيش صمغ الفستق من عينات دقيقة بإستخدام:
تحويل فورييه الطيفي لألشعة تحت الحمراء (FTIR) .متتص جميع الجزيئات املوجودة يف العينة األشعة تحت 

الحمراء بأطوال موجية محددة. من خالل قياس الطاقة التي متتصها حركة الروابط يف الجزيئات من املمكن 
تحديد فئة املادة العضوية املوجودة (عىل سبيل املثال صمغ نبايت بدالً من راتنج األشجار أو الغراء الحيواين). 

 gas chromatography-mass spectrometry- وأعقب ذلك تحليل كروماتوجرايف للغاز- مطياف الكتلة 
(GC-MS)- والذي يفصل الجزيئات الفردية يف خليط معقد. ثم يتم تحديد كل من املكونات الجزيئية الفردية 

بواسطة مطياف الكتلة. متيز هذه التقنية بني األنواع املختلفة من املواد العضوية يف طبقات تجليد الطالء أو 
طبقات الطالء: عىل سبيل املثال تحديد ما إذا كان ورنيش الصمغ الطبيعي عبارة عن صمغ الفستق ام الصنوبر.

تم أخذ عينات متناهية الصغرمن خشب التابوت للكشف عن تفاصيل ترشيح الخشب الالزمة للتحليل 
العلمي لبحث نوعية األخشاب املستخدمة يف بناء مجموعة التابوت. ثم تم فحص املقاطع الطولية املستعرضة 

والشعاعية الطولية والشعاعية والتي تم تكبريها بإستخدام املجهر الضويئ يف وضع الضوء املنعكس وكذلك 
املسح املتغري الضغط مبجهر اإللكرتون. تم إستخدام العينات وقواعد بيانات ترشيح الخشب، كام نظرنا تحت 

أسطح التوابيت للكشف عن أساليب البناء باستخدام األشعة السينية.

تخرتق األشعة السينية املادة: كلام زادت كثافة املادة زادت صعوبة إخرتاق األشعة السينية. وضعت رشائح 
فيلم تحت التوابيت لتسجيل الكثافة النسبية لألشعة السينية التي ظهرت بعد مرورها من خالل الجسم. يظهر 

الخشب السميك واملواد الكثيفة يف الصور (انظر الشكلني 49 و 59) مثل عجينة الكالسيت يف هيكل التابوت 
حيث تظهر املساحات الشاحبة والفراغات وقطع الخشب الرقيقة  بلون داكن. تم فحص التابوت الداخيل 
لنسبورشفيت بالتصوير املقطعي املحوسب (CT) التقليدي لألشعة السينية الذي يوفر صورة ثنائية األبعاد 

للجزء الداخيل من التابوت. الذي يُعرف أحيانًا بإسم املسح الضويئ CAT والذي يشبه التصوير املقطعي 
املحوسب، ولكن يف هذه التقنية يتم جمع البيانات يف وقت واحد من إسقاطات مختلفة مام ينتج رشائح 

مقطعية (مثل الرشائح املقطوعة من رغيف الخبز األفرنجي). ميكن فحص كل رشيحة عىل حدى وميكن إنتاج 
صور ثالثية األبعاد مام يوفر مجموعة كبرية من التفاصيل حول البنية الداخلية (انظرعىل سبيل املثال الشكلني 

23 و 57).

شكل 120
غطاء التابوت الداخيل يف جهاز األشعة املقطعية
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شكر وتقدير

إقرتحت زميلتي هيلني سرتودويك أمينة معرض مرص 2016، أن يكون هناك ”كتاب صغري“ لرشح املزيد من التفاصيل 
واملعلومات التقنية حول صناعة التوابيت التي تضمنها الكتالوج الخاص مبعرض ”املوت عىل النيل: الكشف عن الحياة 

االخرى ملرص القدمية“. أضافت هيلني الجزء التمهيدي حول نسبورشفيت كام ساعدت يف 
إعداد النص والصور بطرق أخرى عديدة. ما كان للكتاب ان يكتمل دون الدعم الذي قدمته لنا هيلني .

بدون حامس اثنني من الباحثني املميزين والحرفيني املامرسني مل مين للكتاب أن يصبح بصورته الحالية: أدين بالشكر 
لجيفري كيلني وإلسبيث غيلدهوف عىل وقتهم الذي قدموه بسخاء ملشاركتنا بخرباتهم ورؤيتهم يف إنشاء مجموعة 

التابوت ولقراءتهم ملحتوى الكتاب والعمل عىل تطويره وعىل مثابرتهم أثناء جلسات التصوير العديدة التي تم إجرائها.

لقد كان يل رشف العمل مع توم تورميزي (عضو زمالة الدكتوراه سابقاً ب Wellcome Trust ، قسم الهندسة بجامعة 
كامربيدج ، وأخصايئ األشعة اإلستشاري مبستشفى Addenbrooke  بكامربيدج)  الذي أرشف عىل التصوير باألشعة 

املقطعية، ومعالجة الصور وساعدنا يف تفسري النتائج باإلضافة  إىل تقديري ملساهمة توم يجب أن أتقدم بالشكر أيضاً 
إىل موظفي قسم األشعة يف مستشفى Addenbrooke  (خاصًة جيمس برينان وهيالري تشارلزورث وآرنيل راموسا) 

لتيسريهم عملية التصويرباألشعة املقطعية لتابوت نسبويرشفيت الداخيل.

أدين بالشكر ايضاً ملعاونني آخرين يف املرشوع: حدد علامء املتحف الربيطاين كارولني كارترايت وريبيكا ستاييس األخشاب 
واالصباغ األصلية املستخدمة يف إنشاء مجموعة التابوت. قدم فيليب ريان من املتحف الربيطاين صورة لشجر الجميز. قام 

تريفور إمييت العامل الجيولوجي االستشاري بتحليل بعض املعاجني واألصباغ وصنع الصبغة املرصية الزرقاء للقيام بصنع 
نسخة طبق االصل. كام أتاحت لنا جامعة أنجليا روسكني إستخدام املعمل وأفران التسخني.

أما يف متحف فيتزويليام فقد ساهمت زمياليت جينيفر مارشانت (مرممة لآلثار)  وإليانور فون أدركاس وأبيجيل جرانفيل 
(محللو األصباغ) وكايث تايل (متدربة يف مجال الرتميم) بخرباتهم يف البحث الفني والتقني ملجموعة التابوت. كان هذا 

إستمراراً ألعامل لويس سكيرن التي فحصت التوابيت وقامت برتميمها يف 2006-2005. قامت جينيفر أيضاً بقراءة 
النص والتعليق عليه وإنشاء خرائط التابوت وساعدت يف تطوير محتوى الكتاب. قدم كل من باوال ريتشاردي مبتحف 

فيتزويليام وسبايك باكلو وكريس تيتموس ( كالهام من معهد هاميلتون كري) املشورة واملساعدة يف التحليل والتصوير.  
كام أتوجه بشكر خاص إىل ايشيا كارتر(املصممة) التي حولت وثيقتي غري املرتبة لهذا الكتاب بطريقة رائعة. باإلضافة 

إىل تقديري للجودة العالية ألعاملهم فإنني مدينة ألعضاء قسم التصوير يف فيتزويليام مايكل جونز وأندرو نورمان وكيتي 
يونغ إلستعدادهم للتفرغ بالرغم من ضيق الوقت لتصوير املراحل املختلفة لصناعة نسخة  طبق األصل من التابوت. 

اتوجه بجزيل الشكر إىل سارة هاين عابد - الباحثة يف محتوي املتاحف والرتاث - لعملها املتفاين عىل ترجمة هذا الكتاب 
للغة العربية، كام اشكر مطبعة Barnwell Print Ltd لحرصهم عىل طباعة الكتاب يف وقت قيايس.

أخريًا، أود أن أتوجه بشكر خاص إىل لوسيال برين املرشف السابق لآلثار ومساعد مدير املقتنيات، وكريج هارتيل لدعمهم 
املستمر لنا.
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