
  

     ٔ�لّفه جون بيار بويت

 ونقلته اىل العربية �س�مية زوبريي  

ف#دق

أ'هرام



  

القاهرة
لنقم 0ز.رة ملتحف ا'ٓ(ر

هيا بنا

هاحنن هنا

هناك <ك>ة طريفة حول موم6اء 
رامسCس الثاين



  

 

وهكذا انقذوا موم6اء رمسCس الثاين 

  

لقد ا<ُهتكت و ُهنبت قFور الفراعنة 
املتواRدة يف وادي امللوك OرسMة  و 
رRال اVXّن اVWّن ُوّلكوا حبراس�هتا قد 

مجعو يف لي\ ّلك املوم6اوات و وضعوها 

  يف bهف يُطّل Mىل وادي امللوك

يف يوم ما حّرك رمسCس يده بعرشة س�نdمييرت مفزMا 
الحلارس اWّي قّرر Mدم العودة اىل املتحف ظنّا م#ه ٔ�نّ 

 املوم6اء mسكهنا اجلنّ 

عند ف>ح املتحف س�توضع موم6اء
رمسCس الثّاين عند املدpل  

جللب الّزّوار و حسب التّقاليد 
فاّن يديه موضوعتْني بتقاطع



  

تعاىل . ٔ��سامل

 س�نة لرعحوتب ٔ�خ خوفو و زوج>ه نيفرات بعينني4500هذا متثال معره 
عندما1871من جعينة الزRاج ٔ�ش�به {حلق6قة XرRة ٔ�نّه يف  

 وRدها املنقFّون هربوا ظنّا ٔ�ّن القرب به ٔ�ح6اء 

 انه متثال مذهل لٔ�مري Oشاربه و ٔ�نّه رRل ٔ�نيق
من {ر�س ُوضع يف مملكة مرص القدمية

 

ماذا حيدث ٔ��سامل؟
تظهر Mىل �ري طبيعتك 
من يوم ج�نا اىل مرص 



  

Xّي ٔ�فضل ال�س�تCت

 اه, س�ّيدي و p�ٔريا ميك#ين
ٔ�ن ��رجع � ما اكن جلّدك

pُذ

لنقم 0ز.رة السوق تفّضلوا, Xّي ّلك يشء



  

ما رٔ�يك . ٔ��سامل يف هذا؟ ذ� الّرRل هناك ٔ�عطاين هذا
حس�نا, V�ٔن البائع؟

وRدت ش�Cًا؟

لCس Xّي {ئع ف ٔ�
ٔ�ش�تغل و¢دي يف هذا احملل 

البد ٔ�ن Vكون هنا يف �ٓخر الغرفة ال يوRد ٔ�¢د

ال يوRد ٔ�¢د و لCس
يف �ٓخر الغرفة خمرج �ٓخر 

ٔ�ّي نوع من اخلنفساء هذا؟



  

ال, هذه اخلنفساء لCست يل
و لك#ّه مل خيرتق اجلدران

قطعة مجي\ ©لغاية

 لقد رٔ�يت الّرRل
 ذو ا©لّحية الطوي\

اWّي ٔ�عطاين اخلنفساء

 تعاىل لتنام .
ٔ��سامل, لقد ت ّٔخر الوقت

و مّر الوقت يف غرفة الف#دق



  

ف#دق

هذا ¢مل جمنون, و ه ٔ� p�ٔرتق
 سقف الف#دق 

ٔ�� ٔ�حوم فوق اجلزية و هرم خوفو يظهر 
يف ¢ا¯ ج6ّدة Rّدًا, بطليته من اللكس 

الّيت تلمع حتت ضوء القمر

 هرم خفرع مل ي¶هتµي بناؤه و هرم م#قرع �ائب



  

ّلك هذه التّفاصيل

من ينادي هناك؟ ال لزوم ©لّرصاخ هكذا ف ٔ� ال 
ٔ�فقه لكمة مما تقول

مذهل اىل ٔ�ي ¢ّد ميك#نا ٔ�ن حنمل بدقّة و بواقعّية



  

ماWّي يفع¸ هناك؟
جيب ٔ�ن ٔ�فهم هذا عن قرب 

و لو اكن يف ¢مل ماذا تفعل . هذا؟

جيب ٔ�ن ٔ�فهم هذا بدقّة

ٔ�هالً  ابقى بعيدًا . هذا



  

.½ من ¢مل جعيب, جيب 
ٔ�ن ٔ�ّجسل مالحظايت

ماWّي تفع¸ . ٔ��سامل؟
اّهنا الثّالثة صبا¢اً  

انظري : لقد رٔ�يت ¿يف ينقلون 
احلÂارة الكFرية لبناء أ'هرام

هذا ما ٔ�ّمسيه ¢لامً Ãّمًا Rّداً 

نقلت ّلك  
التّفاصيل 

طوال ا©لّيل



  

و هاهو ٔ��سامل مييض يف مغامرة Rديدة بعدما رٔ�ى يف ¢مل ا'ٓ¯ الّيت تُنقل هبا احلÂارة لبناء   أ'هرام

مÉري ©لفضول

  قFل وصف هذه ا'ٓ¯, لرناجع بعض مFادئ الهندسة املعامريّة املرصيّة القدمية

ق.م) مل Vكن احلديد معروفًا, اكن 2200-2700يف مرص القدمية( 
النÓّاس مس�تعمًال و اكن قدماء املرصيني �س�توردون القصدVر, ٔ�ّما 
 النÓّاس ف6ُطرق و يُعّزز {لّزرنيخ XرRة �سمح فهيا بعمل اللكس



  

الّزلزالّية

قليل من Mلامء ا'ٓ(ر اÙتّصني مبرص القدمية يعلمون ب ّٔن الّطبيعة الّزلزالية ملرص يه مف>اح فهم 
اخلطوط العريضة ©لهندسة املعامريّة لها, لُنذكّر ٔ�ّن وقت ٔ�بو مسبل اWّي بناه رمسCس الثّاين 

ق.م1245{لنّحت يف جFل قد ُدّمر Oس�ب زلزال س�نة     

ٔ�هًال رمسCس, ��ٔ�كّد ما قلت 
سابقًا, النّحت يف اجلبل لCس 
¢ّالً ج6ّدًا, لقد ¢دث زلزال 

©لتّو و يؤسفين اخFارك ٔ�ّن ٔ�¢د 
   الÞثيل العمالقة قد ُدّمر



  

ٔ�رضّية مكّونة من تتابع  لطبقات خمتلفة م6اكنيك6ًّا مÉل ما جنده يف اجلزية من تتابع لطبقات اللكس و املرل يه أ'رضّية 
املثالّية لتحّمل الهّزات أ'رضّية و قد لعب هذا دورا ¿بريا يف احلفاظ Mىل أ'هرام عندما ُدّمرت القاهرة 0زلزال يف املايض

لقد مت بناؤمه Mىل ٔ�ساس م#حوت و بفضل سالمله الّيت 
 تلعب دور املركز يبقى ّلك يشء (بت يف ماكنه رمغ الّزالزل

جند هذه الب¶6ة يف ٔ�ما¿ن خمتلفة من العامل, و رمغ ٔ�ن çعتقاد الشائع يقول ٔ�ّن الغرض مهنا ديين 
اّال ٔ�هنا يف احلق6قة هتدف اىل تث�6ت البناء

اWّي اسرتجعت ٔ�جحاره رمغ ضياعها سابقاً 

عرش ç<اك



  

املقاومة ©لهّزات mسFdعد ٔ�ّي تناظم, مÉًال املعبد املتواRد ٔ�سفل ٔ�{ الهول ٔ�و احلائط املسّمى ¿وز¿و حلضارة ç<اك

لهذا بق6ت çهرامات ملّدة 
طوي\

عندما ا<هتµى سّاكن القاهرة من <زع طبقة الكوز¿و
اللكس الرق6قة يف طره íر¿وا الّطبقة 
  املتواRدة حتهتا ذات اجلودة الر¿يكة

الفلكرة العامذة يه ٔ�ّن ما اكن ُم¶شقًّا ال ميكن ان ي¶شّق 
جمّددًا, و الب¶6ة املتعّددة الشقوق لٔ�هرامات جتعلها تقاوم 

ٔ�قوى الّزالزل



  

  جيب Mىل bهنd#ا املهندسني ٔ�ن يقوموا بعمل ج6ّد عند تصممي احلÂارة

قFل التّصليح بعد التّصليح

0رفض التّغطية  بتق#ية 
  أ'سكف6ة املشقّقة

ق.م) اكن يعتقد  Ã2350ندس الفرعون ٔ�و�س (. çيه
ٔ�ن احلل يف اجلزء الّرئCيس من اجلبل و لكن 

أ'سكف6ة العمالقة mشقّقت بعدما تعّرضت ©لجز, و 
 رمغ تصليحها اّال اّهنا ا<كرست pالل الزلزال املوايل



  

مقطع مائل ©لّسامح ©لّضوء {ملرور

بعيدا من هنا بعض اليشء, مل 
يقع زم6¸ يف نفس اخلط ٔ 

اّن اWّي يالحظ نوMا ما يدرك ٔ�ّن الهندسة 
 (*) املرصيّة حمورها çهÞم {ملقاومة ©لّزالزل

جحارةحىص
بقا. مدpل هرم ٔ�و�س املغّطى 

(سقارة)

حّىت مناذج أ'هرام الّصغرية bعنارص توضع يف ّمقة أ'هرام 
قد ُمصّمت لتÓافظ Mىل موضعها يف ¢ا¯ زلزال قوي

(*) 

  يف خمّططات احلÂارة أ'وىل لهرم س�نفرو املائل املوّحضة مليالن رسVر احلÂارة , يف اخللف6ّة يوRد الهرم أ'محر يف دهشور(*)



  

و لكن هناك يشء مل يفهمه Mلامء �ٓ(ر مرص القدمية فالّرتكزي Mىل سطح التّالمس بني احلÂارة, Mىل Mدم çس�تواء و امليالن  
اكن مقصودًا و لCس صدفًة لضامن اس�تقرار البناء , فلو اس�تعملو بناءًا من امسنت لُكرس بm �Cس�ّب ا'�سس املس�توية  

  ا<زالقات, فالبناء Mىل سطح مائل و لو حبواف من بضع م6لميرتات و¢ده يُ¶>ج تناغامً ٔ�وتوماتيك6ًّا pالل ّلك زلزال ضعيف القّوة
  

 سوف <رى بدقّة ¿يف
ّمت mش6Cد ٔ�ب¶6ة ٔ�كرث تعق6داً 

اّهنا تق#ية ال ميكن ٔ�ن تُطّبق Mىل التّامثيل املنحوتة من جحر وا¢د 
و الّيت متثّل حوافها نقاطًا حّساسة يف ¢ا¯ الزالزل فهذه أ'pرية 

   يُغري� شلكها مع مرور ا'�لف6ات



  

املواد املتوفّرة

اكن املرصيّون يتق#ون اس�تعامل احلÂارة Ãام اكن نوعها  انطالقا من اللكس و احلÂارة الّرملّية اىل  
ت� ا'ٔكرث بدائّيًة اكلغرانCت و البازلت مرورًا {حلÂارة النّاح>ة  اكلكوارíز

ميكن حنت خصور ذات الّطبيعة اللكس�ّية بطريقة سه\ �س�6ّاً 
ب�C الّصخور ا'ٔكرث قسوة اكنت mس�تعمل ٔ�دوات

سطح اجلزية يف ¢ّد ذاته حمجرة معتربة ©للكس يف 
  شلك طبقات يفّرقها املرل

اكنت جحارة أ'هرام معزو¯ بواسطة اخلشب



  

اس�تعمل قدماء املرصيني ٔ�دوات النّقر(*) النعدام احلديد, الفوالذ و الربو<ز ب�C اكن الغرانCت مس�ت
دمًا يف شلك ¿رات دولرييت تصل يف جحمها 
  اىل جحم رٔ�س ا�سان

(*)

مم/ساMة 5

جند قرب مس\ قصوان هذه التّق#ية الّيت تبّني ثقوً{ pاصة هبذه الكرات. اكنوا يغّريون ماكن 
  النّقر عندما �ساوي معق احلفرة احنناء الكرة املس�تعم\ ّمما ينقص فعالّية النّقرة

 

. çيه

اّن ا�شقاق املس\ ذات الوا¢د و أ'ربعني مرتًا من الّطول و أ'ربعة
طن Oس�ب زلزال ٔ�وقف أ'شغال, سرنى ف�1200ٔ�م>ار من العرض يف القاMدة وذات  

بعد ¿يف اكن mش6Cد ما مياثلها من مFاين معالقة 

اسف#ج

(*) قFل امليالد2200 اىل 2700من 

ٔ�دوات النÓاس و الربو<ز يه ا'ٔكرث فعالية Mىل اللكس و لكن لCس Mىل الغرانCت



  

ان اكن خشب ا'ٔاكس�يا انتاRًا حملّيًا فاّن قطع اخلشب الكFرية اكنت تنحت من جشر 
أ'رز املس�توردة من لبنان ح6ث �س�تعمل الّراتنج كغراء و طالء, اكن قدماء املرصيني 

  يعرفون ج6ّدًا حFك احلبال من الق#ّب مبقاومة تعادل احلبال احلديثة

نظراً لندرة اخلشب يف مرص اكن املرصيون يبدعون يف اسرتRاع 
ٔ�دىن القطع م#ه {س�تعامل احلبال  يف شلك خ6اطة

(*)

طن4مم        50حFل من الق#ّب قطره (*)



  

أ'دوات

مب ّٔن املعدن الوح6د املتوفّر يف مرص القدمية Vمتثّل يف الن�Óاس فاّن اس�تعام½ يف 
حنت اخلشب ٔ�و احلÂارة اكن من املس�تحيل (مÉال يف شلك م¶شار) فاعمتدوا يف 

 ذ� Mىل الكشط

ثقل

ٔ�نبوب 
حناس ماء

اكشط

ثقل
ثقل

اكشط

حناس

جحر

ثقب مفصيل

س
Cتّمل

ل س ا
حنا

جحر

يف احلجر كام يف احلطب

يوضع غبار الكوارíز لتحسني ّلك من 
معلّيات التّملCس, ال¶رش و احلفر



  

ٔ��زة الق6اس
خ6ط الّرصاص

¿وس

القروما 
©لق6اس

ملراقFة الوضعّية  
العموديّة احلبل ذو الثالثة 

عرش عقدة ©لّزوا. 
املس�تقمية

ملراقFة 
الوضعّية 
أ'فق6ّة

ملراقFة الوضعّية الّسطحّية

مدور ملقايCس الّزوا.

 ا©لّفّة لق6اس ©لمسافات مع اماكنّية اظهار العدد     يف لك أ'ما¿ن الّيت تَُقّدر فهيا  أ'طوال
 

π



  

س�نة قFل فريين 3000

هذه قدم مزنلقة و يه أ'داة املفّض\ Xى املهمتّني {لهندسة

{خ>صار, املهندسني

يضع هذا اجلهاز مسطرتني يف وضعّية م>قاب\ ا¢داهام مدّرRة {مليلميرت و أ'خرى ب    
امليلميرت, ف>عطي املسطرة أ'وىل ق6اس       مم {لعني ا�ّردة  و لكن التّداpل بني االثنdني 

يعطي ق6اس       مم و بفضل فرنيي فاّن القدم املزنلقة تعمل بدقّة             مم
3,6

3,642/100e

(*)

1631بيار فرنيي, Mامل ر.ضيات M�ٔاد اpرتاع هذه أ'داة يف س�نة (*)



  

اWّراع املرصي
1539-1559ذراع ٔ�م#حوتب يف م>حف ا©ّلوفر 

 حتوي التّقس��ت التّالية

خملب صغريخملب ¿بريزورسذراع رمنذراع صغريةذراع مليك

تدرجي {ٔ'صبع

ٔ�صبعكف كف مزدوRة

يف اجلهة ا"ميىن تنقسم تدرجيات أ'صبع اىل اثنني, ّمث اىل ثالثة و ٔ�ربعة و مل حتصل الّرموز التّدرجييّة  الّظاهرة فقط يف اجلزء الّسفيل من اجلهة 
    الُيمىن ©ّ#راع Mىل تفسري اىل يوم#ا هذا مع اعتبار  Mني حورس رمزًا ©لقسمة



  

 لنعطي مف>ا¢ًا ©لّغز

اكن الق6اس يف مرص القدمية Vمتثّل يف مجموع Mدد اكمل {الضافة اىل MددVن �ٓخرVن اكملني 
سواءًا  اكن ذ� لقراءة اÙّططات ٔ�و لdسجيل املعطيات Mلهيا و لفعل ذ� اكن �س�ت
دم 

       درRةÃ180نديس مرص القدمية ذراMني اثنني مÉّبdني ٔ�¢دهام يف وضعّية 

بتغيري موضع اWّراع الثانية مبقدار      مس نتحّصل Mىل تداpالت بني 
التّدرجيات كام ييل

2,5

و بذا نdساءل اذا ما اكنت اWّراع امللك6ّة حتتوي Mىل نظام فرينيي م>عّدد 
�0,116سمح بتحق6ق ق6اسات دق6قة  بتقريب سدس أ'صبع, ٔ�ي          أ'صبع

ال نعرف اّال ٔ�ربعة من ورق الربدّي تُطلعنا Mىل الرّ.ضيات املرصيّة 
القدمية الّيت متث!ل يف أ'pري ٔ�وراقًا Xليل أ'قسام çبتدائّية

...Ùزن القمح املقايCس التّالية

. ذيك, ٔ�هبر�



  

 املشار

�ة الثّابتة

اّجتاه املرجع اّجتاه املشار

فرنيي

�ة (بتة
املنقل ملق6اس الّزوا. هو �از قدم مزنلقة ذو فرنيي 0زاوية, و هنا ٔ�يضاً 
�س�تعمل التّطابق بني مسطرتني دا(رتني حتمالن تدرجيات بفروق خمتلفة 

نdميرت بطريقة دق6قة ©لغاية  و هذه أ'داة mسمح ب pٔذ املقايCس {لس�ّ

و لو ٔ�ننا مل جند م#قًال مرصً. قدميًا Mىل طريقة فرنيي مفن احملمتل 
ق.م و ذ� نظرًا Xقّة البناء R2600ّدًا ٔ�ّهنم اس�تعملوه حوايل 

عندمه



  

عندما ال Vرتبط {Mادة ,رخي الشعوب القدمية ة حياول Mمل ا'ٓ(ر íركزي الّضوء Mىل العلوم و التّق#يات القدمية
ف6تطّرق اىل أ'دوات  و �ٓالت الق6اس و Mىل أ'ش�ياء و املباين الّيت ش�ّيدوها 0ّلك الق6اسات 

و ٔ�ح6ا� يُوّحض {لّرسوم و أ'شاكل و حّىت الك>ا{ت الّيت يصنع اكdشافها ¢دً( pارقًا ©لعادة. عندما 
 جتهل الّشعوب الك>ابة فاّهنا تُقيص ¿ياهنا مفثًال لن يعرف ٔ�¢د عن íراث بالد الغال عندما يتعلّق أ'مر 

مبرص القدمية, مرور الكÉري من الّزمن ال �سهل أ'مر بتاً, Mىل Mلامء املرصّ.ت, ف Vٔن يه م�ات �ٓالف ٔ�دوات بنّايئ أ'هرام؟
V�ٔن يه تق#ّياهتم؟ و V�ٔن يه حسا{ت Ãندس�هيم و اÙّططني؟ 

ضاع ّلك يشء تقريبًا يف خضّم أ'ربعني قرً� الّيت تفّرق#ا عن ت� أ'زم#ة القدمية و اخلط ٔ يعود ©لمختّصني اVWّن فقدوا íركزيمه
من عظمة ما ميُّد� به هذا التّارخي من معلومات فشّجعوا  منوذRًا مFنّيًا Mىل مFادئ çجامع Mىل ٔ�ش�ياء مل íكن تدرbها 
ري �س�ت1ين ّلك ُر¿ود  -تعب�ٌد حق6قي ©لنّظريّة التّطّوريّة-  فال �سمع  ت� الّشعوب و ّلك هذا Mىل ٔ�ساس ُمخّطط تطو�

 {لعÂ\ ٔ�و البكرة و ال حّىت ٔ�هنم اكنوا جيوبون البÓار, لقد اكنوا Mلامء ر.ضّيات م>واضعني, Ãندسني م>واضعني و لوال ذ� لوRدوا 
            طريقة اليصال ّلك ت� املعلومات الينا عن طريق الك>ابة

{لتّ ٔ¿يد…



  

وسائل النّقل

العÂ\؟ و لكن ماWّي تفعلونه {ٔ'حامل Mىل أ'رض؟

لCس اخلف6ف ب ٔسلوبك

احلّل هو الّسحب Mىل سطح ج6ّد من الّطمي

X2,5ينا الّطريقة العاديّة هنا      طن و مثانية رRال

و ان اق>ضت احلاRة يلزم#ا 
ٔ�كرث من ذ�



  

متثال ج6حوتيحوتب (امسه Mىل ا©ّلو¢ة)
 طنًّا, ارتفاع س�بعة ٔ�م>ار مسحوً{ بواسطة 60وايل ا¢دى املقاطعات بوزن 
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بعثة pاصة



  

1200   ¿يلومرت. جيب التّفكري يف نقل Mرب ا"ّهنر800 مرتًا من الّطول, 40طن, 

ميك#ك اطالق املس\

اس�تعّدوا

جحر

لنقل أ'ش�ياء الثّق6\ �س�تعمل {رRة pاّصة قاعها عبارة عن صناديق مغّطاة بلوح لتوزيع ٔ�فضل ©لثّقل ب�C شلكها 
 اخلار5 ال �س�تلزم ٔ�ن Vكون هيدرودينايم فهµي جيب ٔ�ن تُدفع يف ق#اة موازية ©لنّيل

امحلو¯

شكرًا لتريي بيار Mىل مالحظاته 



  

محو¯

صناديق

نصنع البارRة هبذه املقايCس حبيث ٔ�ّهنا 
عندما mشحن امحلو¯ يصبح مس�توى لوح 

القاع مبس�توى الّطفو

ّمث نضع البارRة يف سّد مغمور {ملياه بعدما كنّا قد ّمحلناها من احلÂارة ما �ساوي ثقل اWّي <ريد نق¸

سّد مغمور {ملياه



  

سّد الّرمال
حنّمل م6اه السّد {لّرمال حّىت تفقد طبيعهتا الّسائ\ و تصري اكلّصلب

رمال مFلّ\ ش�به 
صلبة

حس�نًا, الوسط (بت ا'ٓن و ميك#مك تفريغ 
احلÂارة

ّلك الّسفن املرصيّة اكنت لها هيالك من 
ا©لوح عنارصها مربوطة {حلبال و هذا 

ما �سّميه {لهيالك اÙاطة

لوح

خ6اطة مرصيّة ’’ حمور خوفو’’ ا

طالء من
الّراتنج العازل ©لامء 



  

مسح سّد الرمال Oشحن املس\ بلفّه ٔ�و جّره Mىل سطح من الّطني حنو لوح قاع البارRة

Rذوع النّخيل

مل يFdقّى سوى خ6اطة مقّدمة البارRة و من مثّة تعويض الرمال 
املبلّ\ {ملياه لdس�تطيع البارRة بعد ذ� ٔ�ن تطفو م>ّ
ذة الق#اة 

مكمر حنو و:هتا

عند الوصول اىل املاكن املُراد يّمت افراغ امحلو¯ {لعملّية العكس�ّية 
مس�تعملني سّد رمل �ٓخر



  

ّلك هذا دهاء و قّوة حسريّة

1830
ٔ�لفي س�نة ف� بعد

مخسة ٔ�رRل خش�6ّة

و�ش

ٔ�معدة خش�6ّة

أ'قرص

 طنًّا الّيت وضعها الفر�س�ّيون يف سا¢ة الكو<كورد بفر�سا, اس�تعملوا سف6نة بقاع مسّطح بُين 230 مرتًا و 23لنقل املس\ ذات 
خّصيصًا لهذا الغرض مع مقّدمة م>حّركة و قد اكنت هذه املسّ\ يف أ'صل م>وّضعة فوق قاMدة حماطة ٔ�ربع مّرات بقردة الّر{ح 
املرíكزVن Mىل قوامئهم اخللف6ّة و مب ّٔن ٔ�عضاءمه التّاكAريّة اكنت ظاهرة فقد ُحنت ¢امل �ٓخر من نفس معدن املس\ و هة الغرانCت 

  الوردي



  

Mلامء ,رخي العصور القدمية �شهدون Mل طريقة الّشحن و التّفريغ ©لّسفن املرصيّة, و قد مسحت طريقة خ6اطة اخلشب {حلبل بنقل و¢دات 
مفكّكة لكّيًا من النّيل اىل البحر أ'محر ح6ث جند و¢دات Mديدة خمّزنة يف bهوف

 يف شلك قطع مفكّكة يف p�ٔدود قرب هرم خوفو و هذا �س�ت1ين امجلع {Xّسار. هذه التّق#ّية 1954 مرتًا س�نة 43لقد ُوRدت سف6نة بطول 
مهلت عندما ٔ�صبح Mىل الّسفن موا�ة ظاهرة املّد و اجلزر املُمّزية pاصة ©لّسوا¢ل  الّيت جتمع بني اق>صاد اخلشب واخلفّة و املقاومة قد ��

       الّشاملّية الّيت تُ¶>ج ظاهرة الdّشطيء

جزر

معود خش�يب
قاع مسّطح ثنائّية

توفّر اخلشب Oسهو¯ مسح {لتّ
ّيل عن الهيالك الّيت حتتاج اىل تبطني و تعويضها بت� ذات أ'رRل اخلش�6ّة مع اماكنّية وضع 
  بّوا{ت ¿برية كنÂ6dة مFارشة �W تضمن حشنًا و تفريغًا ٔ�حسن ©لبضاMة

mس ٔل عن الشاطئ؟ Xينا فقط ٔ�رصفة هنا



  

احندار و �ٓالت من ّلك النواع

حركة دون Rدوى
رمغ التّوضيÓات الّيت حيوهيا هذا املَؤلّف, سFdقى أ'هرام حمافظة Mىل ٔ�رسار كثرية لكون 

 �ٔكرب أ'ب¶6ة و �ٔكرثها اتقاً� يه ٔ�قدÃا  ّمما يُصّعب Mىل العلامء بناء ٔ�مÉالها من أ'صل
Ãام فعلنا فاّن هذه أ'ب¶6ة س�تعCش ٔ�طول من اخ>الفاتنا املس�تقFليّة Ãام 
اكنت Mاملّيهتا و لو اكنت نوويّة حراريّة و سوف تواصل مشوخها وسط 

 حطام ٔ�ب¶6ة الفوالذ التّافهة الّيت ترتك من املاكن ©لّصدٔ� ما Vكفي
ممتّة íراجع نوعّية çمسنت املنَتج لغرض مقاومة ٔ�شّد  

الّزالزل. ميكن لٔ�هرام موا�ة أ'لف6ّات القادمة
يف هدوء ,م  



  

Mىل مس�توى خمّطط البناء اXّاpيل, هناك فكرتني ٔ�ساس�ّيdْني : اذا اكنت أ'هرام ام>دادًا لٔ�رض¢ة املسّمات {ملصطبات فميك#نا 
 قد تصّور جتاورًا يف وضعّية طبقات الّصخور 1930اعتبارمه íراكامً لهاته أ'pرية, و لكن عكس ذ�, فاّن بورشاردت س�نة 

    املسd#دة بعضها Mىل بعض. و لكن هذا ميثّل يف هرم خوفو مج\ من مليونني و نصف املليون جحر

رضحي مصطبة حتت أ'رض ت ٔويل تقليدي لسقارة منوذج بورشاردت

حطام

 فكرة مسd#دة اىل بقا. هرم م6دوم



  

نظرًا لصعوبة اMادة تق#ّيات بناء أ'هرام جند ٔ�نفس�نا 
  مغمورVن بنظرّ.ت مFنّية Mىل املساMدة اخلارج6ّة

, حيرض املهندس املعامري جون بيار �ٓدام يف 1975يف فر�سا, م#ذ س�نة 
ّلك املظاهرات Mçالم6ّة حملاربة ّلك نظريّة ذات مصدر pار5 عن 

 وسط Mلامء املرصّ.ت

دقّة القطع و وضو¢ه يؤكّد لنا 
بصفة بدهيّية اس�تعامل ٔ�شّعة 

ا©ّلْزير

و¢ده اجلهاز املضاد ©لÂاذبّية 
 �سمح 0رفع ٔ�ثقال مماث\

جيب ٔ�ن ن¶هتµي من هوس 
الهندسة املعامريّة هذا

©لÓديث بطريقة قطعّية هكذا تلزم القدرة Mىل اس�تعراض منوذج ذو رشعيّة و لCس هذا ما 
هو Mليه احلال اليوم

, مؤلّف كتاب Mمل ا'ٓ(ر يف وRه اRXّل, من الفونت ©ل¶ّرش و التّوزيع2003 اىل س�نة 1972مدVر مك>ب الهندسة املعامريّة القدمية يف {ر�س من س�نة (*)



  

لقد بدٔ� بدمع يف جامMة مسّريي ا'ٓالت Mارضًا طريقة رفع احلÂارة  
{لّشادوف, هذا الّرمس امل ٔخوذ من كتابه ,فه فزي.ئّيًا : العالقة بني ذراعي 

¿يلوغرام, جيب Mىل 2500احلامل متثّل         محلل احلجر العادي ذو 
صندوقه اح>واء                          ¿يلوغرام مما ينايف الواقع

2500
1,6/2500=1562

الّشادوف اجلزا(ري

عرشة لرت 
من املاء

ز.دة Mىل ذ� فاّن املفصل 
�سمح فقط {لنّقل معودّ.ً فال 
ميك#نا تصّور وضع احلÂارة Mىل 

املس�توى املوايل

 ̧ ربّام هذا ما اكن ميثّ
 احلامل القدمي



  

معمتدًا Mىل خميّلته و Mىل ما يعتربه نّيًة طّيبة, ٔ�صبح �ٓدام احنداري 
امليول, ف>لكّم عن املنÓدر امللتصق من �ة وا¢دة مبيالن ا¢دى 

عرشة درRة

و ¿يف نفعل ©Qّوران؟

م#Óدر �ٓدام امللتصق 
طن60

 طنًّا Mىل م#Óدر {¢دى عرشة درRة تلزم#ا قّوة 60لسحب 
 رRًال, و الس�تعامهلم يف 150ثالثة ٔ�طنان ٔ�ي ما يُعادل 

 مرت15الّسحب جيب ٔ�ن يصل عرض املنÓدر اىل 

و ¿يف نفعل يف املنعطفات؟

و ¿يف نعلّق هذا اليشء يف الهرم؟ . çيه



  

ق.م2560

غرفة امل�

مرت مكّعب 2500000

م

نفق ¿بري

غرفة امللكة

 مرتاً 230سطح خصري 
غرفة حتت أ'رض

Ãام فعلنا فلن جنيب 
ٔ�بدًا Mىل سؤال ¿يف6ّة 
رفع هذه ا'ٓالت اىل 

 مرتاً M70لّو 
طن60

اكنت الفكرة أ'وىل تتÓّدث عن 
م#Óدر خّطي من ا'ٓجر , 

غرفة امل� – هرم خوفومسلّح بعارضات من خشب



  

186,59
0,056

م 3331,96=

¿ون هرم خوفو مFنّيًا Mىل هضبة مرشفة Mىل النّيل ببعد 
 مرتًا فاّن مرشوع املنÓدر اخلّطي  اWّي دافع عنه 40

 مك و مكّيًة من الّطوب 3البعض �س�توجب مسافة تفوق 
mساوي Mّدة مّرات جحم الهرم و {لتّايل فالبد من ظهور 

   �ٓ(رها يف ماكن ما لو وRدت

ر شادوف م>عّدد يعمل {ن1#اء  ب�C مييل ٔ�حصاب النّظريّة ا'ٓلّية اىل تصو�



  

جورج غويون, Mامل مرصّ.ت رمسي ©لم� فاروق اكن قد  
اقرتح م#Óدرًا مشس�ّيًا من الّطوب الّرطب يغلّف الهرم ب ٔمك¸, 

  رRل200م) لCسمح بd#قّل 15½ من العرض ما Vكفي (

و املشلك ا'ٓخر هو فقداننا لّلك اتّصال مع سطح الهرم و لكّن الثّبات املياكنييك لهذا املنÓدر يف ¢ّد ذاته يطرح اشاكالً 

عوارض من 
Rذوع النّ
ل

 مرتاً 80حوايل 

نdميرت ملكّو�ته ّمما  بناء الهرم يتطلّب دقّة {لس�ّ
�س�توجب فوالذًا يف مركزه ممثًّال خبيط من 

الّرصاص موضوMًا يف برئ مركزيّ 

جورج غويون, م.و.ٔ�.ع
1996-1905

ّرس بناء أ'هرام , معاد طبعه س�نة 
, م¶شورات بيغامليون1997



  

 قام املهندس املعامري جون بيار هودVن بتطوVر صورة 1996س�نة 
حتليلّية مدّمعة لنظريّة املنÓدر اXّاpيل املقرت¢ة مFدئّيًا من طرف 
      .املهندس çيطايل ايليو دوم6دي لضامن رفع احلÂارة الكFرية

{عÞد فكرة بيار غروزا, 
اس�تعمل  هودVن وزً� معا¿ساً 
مزنلقًا Mىل طول النّفق الكFري 

 درRة50{حندار 

و {لتّايل فعربة رافعة �ساMدها وزن م>نقّل معا¿س   
اكنت س�تعمل ج6ّدا من هذا املنظور

ماذا لو اكن هذا 
�ري حصيح؟

 ّ̧ سؤال يف حم


