
  

¢مل ٔ��سامل

(*)

اكن هكذا متاماً 

Http//www.jp-petit.org/videos/pyramide_montage.movلرتى ما شاهده ٔ��سامل اذهب اىل



  

لقد رٔ�يت اWّراMْني يصعدان و هيبطان

و ماWّي اكن ُحيّرُكهام؟

لقد صعدت Mىل املنÓدر ٔ'رى و 
هناك بدٔ�ت مشالكي مع الّرRل 
أ'صلع اWّي يل�س QR فهد

حFال

الوزن املعا¿س ©لحبال

دسار

جحر تعمتد Mليه احلبال
مجموعتني من س�تّة رRال

ذراع ا'ٓ¯

Mامل فوق احلجر يعمل Mىل ا<زالق 
الُعقد احلاجزة يف حFال الّسحب 
 ̄ ٓ املتحّركة حسب معل ذراعي �

الّسحب



  

س�تّة رRال
. هذا

ار¢ل من هنا
. çيه

هّدٔ� من روMك . هذا

لقد ٔ�وقفت العمل الّساري

ماذا هناك؟



  

ماWّي فعلته؟

لقد طرت و اخ>ف6ت

و ّلك اVWّن اكنو Mىل قاMدة البناء احننوا هلعاً 

بعدها دpلت الف#دق و p�ٔذت يف 
mسجيل مالحظايت



  

ٔ�ميك#ك وصف هاذه ا'ٓ¯ {لاكمل؟

ميك#ين حّىت بناؤها

هذا ما قاموا به يف قرص çكdشافات 
ببار�س Mىل مس�توى الّربع و ذ� يف 

, و بفضل ذ� اس�تطاع 2006س�نة 
ٔ�طفال ذوي عرشة س�نوات حسب 

كغ Mىل سطح مائل500جحر Vزن   

مÉّبتات حFال 
خصريّة



  

يف �ٓلتك هاته يضّخم هذا الّرت¿يب قّوة الّسحب و كنÂ6dة �W عندما تزنل أ'معدة فاّن حركة امحلو¯ ال تتÂاوز العرشVن 
 س�نdميرت, جيب اMادة الّرت¿يب يف ّلك مّرة لالس�تفادة من حسب Rديد, ٔ�لCس كذ�؟

اّهنا تطبيق ¢ديث ©لمقFض

مÉل اكرس اجلوز

ت¶سني ٔ�ّهنام �ٓلتْني mش�تغالن بd#اوب

تطبيق ¢ديث ©لعقد

فىت م#تصب فوق احلجر ُحيّرك عقدًا ¢اجزة عن ارادة

ٔ�نت جمّددًا؟



  

ميك#مك احملاو¯ خبيط و مك¶سة, 
التّجربة �حجة ©لغاية

اكن احلجر يصعد OرسMة دون 
وقت ©لتّوقّف

مؤكّد, و لكن ماذا حيدث عندما 
نصل اىل الّزاوية؟

ال مشلكة

م#Óدر غويون اكن من الّطوب و م#Óدر� هذا من 
الّصخر



  

وصفعندما يصل احلجر ©لّزاوية يتوّضع Mىل قاMدة ٔ�فق6ّة من خصر ملساء 
 بفضل الّطمي الّرطب فميك#نا اذن íركه Mىل هذا احلامل

مسار من جحر

مسا¢ة الّصعود من 
الّطوب و ٔ�عراف النّ
ل

جحر
جحر

طوب



  

و {لتّايل ميكن ©لحجر أ'pذ يف الّصعود Mىل قطعة املنÓدر التّالية

يظهر mشابه بني هذا و كتا{ت 
هريودوث

موازVن معا¿سة ©لتّذكري



  

هريودوث مؤرذخ يو�ين Mاش يف القرن اخلامس قFل امليالد, ي pٔذ املعلومات من bهنة 
 املرصيني و Vك>ب ما ييل

سوف í�ٔرمج

بنCت هذه أ'هرام مبساMدة اXّرRات اWيت بعضها غر{ن و البعض ا'ٓخر قواMد, عندما بدٔ� البناء هبذه الّطريقة كنا <رفع  احلÂارة  
من أ'رض مبساMدة �ٓالت مصنوMة من خشب و نضعها Mىل الّصّف أ'ّول من املسارات ّمث نضعها Mىل �ٓ¯ ٔ�خرى م>واRدة بدورها 

 Mىل املسار و من هناك ننقلها ب ٓ¯ ٔ�خرى ٔ'ّن Mدد املسارات اكن بعدد ا'ٓالت- لربّام اكنت هناك �ٓ¯ سه\ النّقل بني املسارات



  

Vربط نظام ٔ��سامل ا'ٓ¯ {ملنÓدر و الفرق ٔ�ّن هذا أ'pري من جحر. احلÂارة ذات النّتوءات يه جحارة خترج عن سطح الهرم و يه 
 ما �سّميه املهندسون {لغر{ن و {لتّايل فّلك ثقل املنÓدر �سقط Mىل هذه أ'جزاء أ'فق6ّة

البوم6دات يه قواMد الّزوا. الّيت mسمح بتدVر ٔ�كرب أ'ثقال مÉلام Vروي هريودوث ح�6 
يقول ٔ�ّن احلÂارة تُنقل بعدها بواسطة �ٓالت ٔ�خرى. لقد معل ٔ��سامل و صويف كثرياً 

{س�تعامل الورق و الغراء لتحق6ق �çسÂام ملا ر�ٓه ٔ��سامل يف ¢لمه, س�تÂدون ّلك هذا 
يف امللحق ٔ�, و ان ٔ�رمت فميك#مك صنع النّموذج {نفسمك {س�تعامل الورق ٔ�و اخلشب. ¿ون 

 املنÓدر(الّضّيق) من احلجر جيع¸ يتحّمل ٔ�ثقاًال من عرشات أ'طنان

انّه وقت الّرا¢ة

هذا املنÓدر به من العرض ما Vكفي ©لّسامح {مجموMات النّاز¯ و الّصاMدة {لتّقاطع ٔ�ّما 
ٔ�شغال اهناء أ'هرام ف>رتك القّ\ القلي\ من البقا. الغري مس�تعم\ ( احلÂارة املثلّثة)  
ٔ�ّما �ري ذ� فCس�تعمل لبناء ٔ�هرامات ٔ�خرى يف شلك م#Óدرات pارج6ّة ولقد بىن 

س�نفرو واX خوفو و بعده ابنه خوفو و حف6ده خفره ّمث ا0ن حف6ده م#قرع هبذه 
    الّطريقة ٔ�هراÃم يف موقع داشور



  

اكن قدماء املرصيني ممتكّ#ني Rّدًا يف م6دان بناء أ'قFية و قد بنوا الكÉري مهنا و لكن  هذا الّرواق رائع, ٔ�رٔ�يت ّلك ت� التّجويفات؟
يف بنا.ت ٔ�خرى مل تدم طويًال مÉل اÙازن كذ� اخلاص {لّرامس�يوم يف طيبة

اح>ياط �ٓخر ضّد الّزالزل

ٔ�ظنّه سمل من الّزالزل و اّال لاكن اهنار م#ذ مّدة

ٔ�عيد التّفكري يف جحارة الّرواق الكFري, ال 
ميكن حّىت مترVر شفرة ¢القة بCهنا

هناك طريقة ٔ�ّولّية 
(*)لتفسري ذ�

جون بيار بويت(*)



  

 اقرتح جون بيار بويت ٔ�ّن العّمال قد اش�تغلو Mىل الوصالت 2004س�نة 
{لنّحت بواسطة شفرة حناس م#تÂني غبار الكوارíز (*) و قد ��pلط هذا 

الغبار مع الّطمي يف الوصالت العموديّة ©لحصول Mىل جعينة اكشطة

من الكوريدون, م>واRد 0كرثة يف ٔ�سوان(*)

يف هناية العملّية يوصل احلجرVن  
بتقارب Mال Mىل سطح اجلهة 

الCُرسى ّمما �ُس�ّب اMادة توّضعهام يف 
¢ا¯ زلزال خف6ف

رائع

ميك#مك تقليد هذا املبدٔ� ب pٔذ قطعتْني من البلزا ّمث {رشوا بتغيري و�هيام ب ّٔي ٔ�داة ممك#ة ّمث اbشطوهام بورق   
   اكشط ذو و�ْني  ملصقْني Mىل بعضهام البعض



  

زاوية çرشاد �ة اكشطة
رشيطْني من الورق الاكشط ملصقْني ببعضهام

 النÂ6dّة ٔ�ّن القطعتْني هلام سطÓْني �ساريّْني م>وازيْني 



  

) الكشط بو�ْني {س�تعامل غطاء من الّصوف 2004يف ٔ�مرVاك اجلنوبّية, يقرتح جون بيار بويت (
مش�ّبع بغبار اكشط. (ٔ�والءك النّاس مل Vكونوا يعرفوا املعادن و لكّهنم بنوا ٔ�هرامًا ٔ�يْضًا)

هذا �س�تحّق احملاو¯

و ماWّي تذ¿ره ٔ�يضاً 

لقد رٔ�يْت الكÉري 
من أ'ش�ياء



  

ب�C اكنت ا'ٓلتْني تعمل بd#اوب لرفع اخلشب مزنلقة Mىل 
طني رطب, الحظت ٔ�ّن املنÓدرات اكنت مFنّية من 

طبقات

و لكن يف نظام املنÓدرات هذا توا�نا نفس املشلكة دامئًا : 
¿يف ميك#نا تث�6هتم Mىل نظام مسار من احلجر الاكمن يف 

 درRة؟52أ'سفل مبيالن يصل اىل 

 اكن ذاك املنÓدر من جحر

من احملمتل Rّدًا, و لكن V�ٔن يه م�ات �ٓالف أ'م>ار املكّعبة من احلÂارة ت� الّيت اكنت  
  mشّلك املنÓدرات  و ما تبقّى مهنا بعد ا<هتاء دورها يف الّسقا¯؟



  

رٔ�يْت مكّية هائ\ من احلÂارة Mىل أ'رض, م#ّظمة حسب نوعها, بعضها 
مصقول بت ّٔين من اللكس الّرق6ق, و بعضها من لكس خشن ٔ�و�ها العموديّة 
     و¢دها اكنت مس�توية, كام اكنت هناك ٔ�¿وام من قطع احلÂارة الّصغرية 

   حيملها العّمال يف ٔ�¿ياس

اذا نظر� يف اجلانب أ'Aري فانّنا جند بعض هاته احلÂارة يف 
أ'ما¿ن ذاهتا و اWّي تقو½ جيعلنا نتصّور ٔ�ّن احلÂارة 

املس�تعم\ يف ا©لّمسات أ'pرية اكنت تُنقل اىل ٔ�ما¿ن العمل 
مصقو¯ مس�بقاً 

قاMدة خوفو

بناء هرم س�نفرو املائل

بناء هرم ٔ�و�س, سقارة



  

يف موقع اجلزية جند الكÉري من 
احلÂارة املثلّثة

ٔ'ّن املوقع اكن يلعب دور حمجرة ملدينة القاهرة و نظرًا لقربه íُر¿ت احلÂارة 
  يف ماكهنا

�س�تحيل اس�تعاملها يف ٔ�شغال ا©ّلمسات أ'pرية

و قد íكون من بقا. تقطيع 
املنÓدر احلجري



  

ما قوُ� يف بيان املنÓدر 
هذا املعمتد Mىل املسارات 
من ٔ�ربعة عنارص من نوع   

    و من نوع      و 
م>وازي ٔ�ضالع اكلّيت يف 

¢لمي

A
B

يظهر هذا مÞساكً, عند ç<هتاء من بناء الهرم 
Vكفي <زع العنرصVْن      و       و الق6ام بقطع 
يف اجلزء الّرمادي ©لحصول Mىل و Rه الهرم

AB
B      و ماذا نفعل {لقطعتْني     و A؟

هذا ما يفّرس ُوجود القطع 
املثلّثة



  

نُبقهيا ©لهرم القادم ما تقو½ . تريVز.س يُومه ب ّٔن أ'هرام بُنCت 
بdسلسل

هذا يُوّحض ¿يف اس�تطاع خوفو بناء هرمه 
ل وزن  س�نة فقط25يف ظرف  ب¶6ة احلÂارة قويّة مبا Vكفي لتحم�

عرشات أ'طنان

غطاء الّطوب ا�ّوف مينح م6ال�ً 
ضعيفًا, و جيعل هذا النّظام ثالثة 
ٔ�ر{ع من سطح الهرم مقّطعة 

ٔ'جزاء صغرية

{ملئة من احلÂارة املشّلكة ©لمنÓدر تُصبح جزءاً من 
ا©لّمسات أ'pرية لوRه الهرم و      مهنا mُس�تعمل يف  

 بناء الهرم التّايل و ال تُمثّل البقا. اّال مخسة {ملئة

57
38



  

بقي لنا ٔ�ن نفهم ¿يف تقام هاته املنÓدرات Mىل قواMد مربّعة يف الّزوا.

م#Óدر جون بيار بويت احلجري
بدٔ�ت صويف و ٔ��سامل بصنع منوذج 
من ورق الّطباMة ُمرفَق Oش�بكة 

 مم طوًال و عرضًا و 5غَُرُزها mساوي 
 من هنا املنطلق



  

ا©لّو�اريمت
انّه ¢ّل املشلك الهنديس التّايل : ¿يف ميكن احلصول Mىل يشء ذو تناظر ر{عي (هرم)  {الس�تعانة ب ٔداة تFdع 

 مسارًا م>صاMدًا و ¢لزونّيًا ولك ذ� {لعوديّة

ّمث <ريد لهذا الّيشء املس�ند Mىل مسارات ذات ب¶6ة هرم6ّة حتتّية      ٔ�ن �شّلك بدايةً 
وس�ي\ ©لّسقا¯ من جحر mسمح بنقل احلÂارة صعودًا Mىل املنÓدر و �شّلك عنارص 

ا©لّمسات أ'pرية عند هناية البناء و ّلك هذا مع ٔ�دىن مكّية بقا. ممك#ة

(*)

احلÂارة املثلّثة املرتوكة Mىل موقع اجلزية(*)

ٔ�هالً 
لنبدٔ� العمل بورق طباMة مرفوق Oش�بكة



  

انّك الفرعون اجلديد خوفو, الفرعون س�نفرو واXك قد íرك � جFًال من 
احلÂارة املصقو¯ الّيت اس�تعمل جزءًا مهنا يف بناء هرمه أ'محر و هرمه املائل. 
حنو اجلنوب, Mىل موقع داشور يوRد ما Vكفي مهنا لبناء وس�ي\ سقا¯ من 
احلÂارة ما �سمح � ب�#اء هرمك ا©لّرائع يف ظرف عرشVن س�نة. بفضل 
احلÂارة املس�تخرRة Oسهو¯ من موقع اجلزية و الّيت مت� ٔ�و�ًا مسّطÓًة و 

ٔ�فق6ّة ¿وهنا م ٔخوذة من طبقات رسوبّية ©للكس اخلشن مفصو¯ بطبقات طني 
(*)ABرف6عة فانّك سdس�تعمل القطع من نوع      و من نوع      فقط

 نعمل ٔ�نّه ُممّل بعض الّيشء
 و لكن فهم القضّية �س�تحّق اجلهد

مس2اذا كنمت تُفّضلون معل هذا {لنÂّارة فاس�تعملوا قطعًا طولها و عرضها  (*)



  

 "طول اثنني س�نdميرت هو فقط لالرشاد و هو يَُعّرب عن الو¢دة و

و4
و4

مس2الو¢دة mساوي  و¢دة

Cشلك

وRه الهرم

0مترVر قمل Mىل الّطّيات بصفة مس�متّرة  سdُسهّلون
طّي الورق ف� بعد 

{لصاق ٔ�ربعة عنارص من نوع     مع ٔ�ربعة من نوع     حتصلون Mىل الشلك     اWّي ميثّل قاMدة الّزاوية الّيت متُّر  
 درRة Mىل رسVر 90 يف هرم خوفو) يف شلك م#عرج ذو 52 طنًّا (مجموعها 60 اىل M20ربها احلÂارة الّيت íزن من 

29من الّطني الّرطب و يه التّق#ّية املَوّحضة يف الّصفÓة   

ABC

ان اكن VXمك ٔ�دىن شّك يف فعالّية هاته التّق#ّية قوموا بوضع سائل غس�يل أ'واين 
Mىل ٔ�رضّية ّمحاممك ّمث ¢اولوا عبور هذه الغرفة دون ٔ�ن ُهتّشموا ُوجوهمك



  

و

تتكّون قطعة الّزاوية من ٔ�ربعة قطع مقّطعة مس�بقاً 

هايه طريقة بناء الطبقة التّالية و يه      دامئًا انطالقًا من 
      خمزون احلÂارة     و
D
AB جتميع

جتميع
جتميع

جتميع

الطبقة

وRه الهرم

 درRة و انّام أ'هرام 45يف ّلك اWّي س�ي ٔيت س�نعمل Mىل ٔ�ساس ٔ�ّن م6الن ّلك ٔ�وRه الهرم و¢دات و ٔ�ّهنا ��فق6ًّا mشّلك زوا. ذات 
’’30’5134° ّمما يعكس زاويًة هبا11\14لها ٔ�وRُه ٔ�كرث احندارًا من ذ� فاحندار هرم خوفو �ساوي 

باكت أ'فق6ّة اك'ٓيت وميكن تعويض الو¢دة  ©لش�ّ



  

ووو
و

و
و

و و

و

و

و

و

و

و

مكّون من نوMْني من احلÂارةالّشلك
و من ثالثة من م>وازي الّسطوح    

 و و من مجموMة 2من اجلهة و   و   
قطعها التّايل يعطيمك الّشلك

A
P

xx



  

يعطي البقا. الوح6دة املعروفة يف املوقع قطع القطعة

جحر مÉلّّيث Rديد

نتوء الهرم

الّطبقة أ'pرية    مكّونة من س�بع جحارة من 
نوع     و من جحر شلكه �ُش�به القطع املمثّل 
هنا, و لكّهم �شّلكون معًا عنارص ا©لّمسات 
أ'pرية. جند ما �ش�به هاته احلÂارة Mىل بقا. 

ّمقة هرم خفرع

F
A



  

ع جحارة الّزوا. Mىل املسارات البد من  لفهم ¿يف6ّة توض�
  بناء منوذج و ٔ�فضل ماّدة  لبناء املسارات يه اخلشب

اليمك املواد و أ'دواة

غراء

م¶شار

دليل

وتد
مس2الو¢دة mساوي 

مس4و¢دتْني mساوي 



  

لنفرض توفّر Mّدة جحارة مÉلّثّية من هذا النّوع عندمك ا'ٓن, لرنى تناوهبا من مسار اىل �ٓخر ُمشّلكة قاMدًة جحريّة قويّة لطريق الّصعود و من  
R�ٔل ذ� جيب بناء املسارات

هناك هندس�تْني ممك#تْني ©لمسارات كام هو موّحض يف الّرمسْني التّاليْني. اجلوانب تÞثل و Vمكن çخ>الف فقط يف العنارص املوضوMة Mىل 
     القّمة الهرم6ّة

هرم صغري



  

هذا منوذج لبعض املسارات ُمرك�ب 
مس 4مس    2من ٔ�و,د ٔ�بعادها 

 {س�تعامل الغراء و امل¶شار
x

و قطع الّزوا. ُصنعت من خشب



  

هذا الّشلك يعطي ¢ّالً ©لمشلك املطروح
 ُمغّطني املسارات, س¶#قلها Mرب 4©لنطلق من الوضعّية 

 درRة و 90املسارات و يف الّزاوية التّالية نقوم {حنراف 
) و نقوم بنفس5ا<زالق معودّي بعلو املسار (الوضعّية    

8و 7, 6الّيشء يف النقاط 

 كام هو موّحض. هبذا الّشلك 4سd>وّضع القطعة يف النّقطة 
العودي نتحّصل Mىل لو�اريمت املس�ّب ©لمنÓدر

العوديّة مفهوم ر.ّيض ظهر  يف القرن التّاسع عرش(*)



  

قطعة 
زاوية

م#طلق املنÓدر من الّطوب املُجّوف

 u = و 

هذا التّقطيع �سمح بفهم ¿يف6ّة توّضع 
قطع الّزوا. 0هنا.  ٔ�شغال الهرم

قاMدة
نتوء الهرم

جوانب الهرم

خطّ البداية 
©لمنÓدر من 

الّطوب ا�ّوف

نتوء الهرم

م#Óدر من الّطوب ا�ّوف 
ُمَقّوى جبذوع النّخيل



  

و) و هذا ما مقنا به يف 2 مع احلÂارة من النوMْني    و    و م>واز.ت الّسطوح Mىل اجلوانب (و, و, 10 اىل 4من الّسهل امتام وضع قطع الّزوا. من 
 ,\
النّموذج Mىل الCسار.  يف الّشلك Mىل ا"ميني, كام هو موّحض {©لّون أ'بيض, ٔ�ضف#ا بعض اÙّططات املائ\ من الطذوب املُجّوف  املَُدمع� جبذوع النّ

Mىل اVWّن Vُريدون فهم هاته الهندسة املعقّدة الّرجوع اىل امللحق     اWّي يصف بدقّة طريقة íر¿يب هذا النذموذج و كذا تفك6كه لتوضيح صورة 
 الهرم و بنائه

AB

A



  

لنوّحض أ'مور, Xينا نظام تتابع ملكّو�ت أ'هرام بواسطة م#Óدر ضّيق من احلÂارة و لك#ّه �سع لنقل مجعْني من 
العّمال ٔ�¢دهام �سحب جحارة وزهنا بني الّطّن و الّطنّْني و نصف مÉّبتة Mىل عربة تزنلق Mىل طني رطب و ا'ٓخر 

 {ملئة ّمما جيعل قّوة الّسحب  1يُزنل العر{ت الفار�ة, عند ٔ�ربع ٔ�خامس çرتفاع, م6الن املنÓدر يصبح ٔ�قّل من 
ُمركّزة يف التّغلّب Mىل فعل çح>اكك, الّيشء اWّي ميكن فع¸ {الس�تعانة ببعض الّرRال

 درRة ينجح بفعل الّسحب90تناوب احلÂارة يف الّزوا. {حنراف 
هذا املنÓدر ذو الثالثني دور Vرى م6النه Vكرب جف ًٔة يف أ'دوار أ'pرية حنو القّمة و املسار لكّه يف هرم خوفو 

     �ساوي الثّالثة عرش ¿يلومرت

طابق من ّلك ٔ�ربع طوابق
املنÓدر

خوفو و م#Óدراته

تطّور م6الن املنÓدر



  

هّيا . رRال حسب احلÂارة ذات املعايري العاديّة Mىل م#Óدر ذو 
م6الن ضعيف

عندما حيتوي الرب�مج Mىل وضع ٔ�¢د 
االثنني و مخسني جحرًا من الغرانCت فانّنا 
نغّري التّق#ّية حبيث mسامه ا'ٓالت (انظر 

)  يف قّوة 53 و الّصفÓة 45الصفÓة 
اجلذب فdس�تطيع جامعتان مكّونتان من 
س�تّة رRال pلق قّوة Rذب م>ناوبة بْني 

  كغ1200 كغ و 400



  

الّزحف و مقاومة الّزالزل

يواRه مصّمم الهرم مشلكتْني, ٔ�ّولُهام مرتبط ب ٓلّية 
الّسطح أ'ريض من pالل الّزحف و الثّاين مدى 

مقاومة البناء ©لّزالزل
حس�نًا, الّظاهر ٔ�ّن مشلكة رفع أ'ثقال ٔ�ثناء البناء 
و تواíرها عند الّصعود قد ُ¢ل�ت و لكن ماذا و 

¿يف نفعل 0ّلك هذا؟

هل مسعت هباته أ'ش�ياء 
يف جحرتك من قFل؟ ال...رمغ ٔ�نّنا يف M�ٔىل 

اXّرRات. ال ٔ�فهم ذ�



  

 مرت V2500000مثثّل هرم خوفو مليونْني و مخسمئة ٔ�لف مرت مكّعب مع م>وّسط جحم مرت مكّعب ©لحجر الوا¢د و هو مجموع 
 مكّعب, ٔ�لCس كذ�؟

اكdشاف نصوص أ'هرام يف القرن التّاسع عرش يعطي لهاته أ'جحار و لتعق6داهتا اجلنا(زيّة طبيعًة ٔ�لّيًة ما وراء 
الّطبيعة و هذا ما دفع Mلامء املرصّ.ت العطاء تفسريات لهذه الب¶6ات من زاوية رمزيّة, و {لتّايل ففكرة وجود 

  درج �سمح ©لفراعنة {لّصعود اىل الّسامء ميكن ٔ�ن íكون ٔ�صل أ'هرام املدّرRة

و هل تعكس هندسة أ'هرام íرمجة{ حرف6ّةً 
ملوضوع ديين؟ ٔ�و {لعكس, ٔ�ال متثّل هذه النّصوص اXّي¶6ّة íرمزيًا ©لÓلول 

 مفروضًا لرضورّ.ت تق#ّية



  

البناءات املدرRّة ¢ارضة بقّوة مÉل ٔ�هرامات م#قرع الظاهرة يف اخللف6ّة و من املعقول التّفكري يف وجود مÉل ت� أ'دراج Mىل املسا¢ات 
احلالّية ٔ'هرامات اجلزية  اّال ٔ�ّهنا ٔ�أ'قّل تّرضرًا من فعل ا"ّهنب اWّي Mان م#ه ّلك ,رخي مرص القدمية اىل درRة الّشك يف ¿ون الهرم أ'قدم و 
   هو هرم احموتب اWّي ٔ�هداه اىل الفرعون زورس املتواRد Oسقارة هرماص ٔ�ملس الّسطح ذهب حضّية  رسقة أ'جحار ممذا ٔ�ظهر ادراRه

ق.م2600سقارة حوايل 



  

تّني هرمًا املعدودة يف مرص, و اذا اكن {طهنا غنّيًا, حتتوي Mىل مظهر pار5 م>ّرضر ©لغاية Oس�ب هنب احلÂارة  مضن معظم الس�ّ
- نصوص أ'هرامات20ق.م- الّيت حتوي بداpلها  -ٔ�نظر صفÓة 2320م#ذ زمن الفراعنة. الهرم التّايل ٔ'و�س -   

خرطوشة حتتوي اسامً 
نٔ�و
�ٓس

عقدة تعين فرعو�ً 

 مرتًا بM �Cلّوه اليوم  45بقا. هرم ٔ�و�س يف سقارة, و Mلّو الهرم أ'صيل 
 ا¢دى عرشة مرتا فقط

¿يف ٔ'هرامات اجلزية ٔ�ن 
مصدت رمغ النذهب

املسا¢ة الّسطحّية من اللكس الّرق6ق قد 
اخ>فت تقريبًا  لكيًّة ما Mدا ّمقة هرم خفرع, ٔ�ّما 
البايق النّاجت من احملاجر احملفورة يف الهضبة 
اململوء {ّحملار فقد اكن ذو نوعّية رديئة ©لغاية

اللكس جحر رسويب(*)



  

مبجّرد وضوح الب¶6ة اXّاpلّية لبعض أ'هرام فانّنا ندرك ٔ�هنم اكنوا يضعون يف 
اجلدران حطامًا ¿بري احلجم  و هذا ما جعل بعض Mلامء املرصّ.ت حوايل 

   مÉل أ'ملاين بورشاردت يتصّور الشلك التّايل1900س�نة 

جحارة مزدوRة

حطام ¿بري احلجم

لبنة العقد

شلك ٔ�¢د زوا. هرم خسم خت pليفة 
زورس �ري املنته و املغّطى {لّرمال يف 

م من اجلانب)      ا150الوقت احلايل (    
        

(*)

مع درRة çحندار لضامن 
 çس�تقرار

نفس çس�تعامل اكن ٔ'معدة 
املعابد

مقطع لهرم حسورع حسب بورشاردت

 م36م و اليوم 4قFل التّرضر 

جحر 
أ'ساس

نفس ٔ�بعاد جحر زورس(*)



  

مÉلام هو Mليه احلال يف هرم ٔ�و�س, الّرغبة يف بناء غرفة اXّفن M�ٔىل من مس�توى أ'رضّية و ٔ�قرب اىل قلب الهرم دفع 
{Ùّططني اىل ا©ّلجوء اىل اس�تعامل احلطام من R�ٔل اMادة توزيع ٔ�فق6ّة لقوى الّضغط الكFرية ©لك>\ املاكثة M�ٔالها و هذا نظام 

    فّعال ©لغاية يف ¢ال الّزالزل

و لكن فكرة وضع الغرفة يف ماكن M�ٔىل 
جعلهم Vركّزوهنا Mىل دMامة مركزيّة و هذا 

 ما ٔ�نتج منوذج اXّرRات املدعومة

 قFل امليالد) اكنو يعملون اعÞداً 2200-2700يعتقد الكÉري من اخلرباء و اÙتصني ٔ�ّن اÙّططني القداىم (
Mىل مFدٔ� التّجربة و وعهيم ب ٔمهّية املقاومة ©لّزالزل  مكّهنم من ا�شاء بناء دامئ و اكنوا Mىل معرفة دق6قة مبا 

 اكنوا Vريدون بلو�ه فوRدوا ¢لوًال م>طّورة, ٔ�صي\ و مFتكرة Mىل مجيع املس�تو.ت

و لكن ال ٔ�¢د اكن يتوقّع ٔ�ّن دوام هرم قد يعمتد Mىل اخ>يار جحر من 
نوع رديء يف البناء



  

و لكن فكرة بورشاردت مل تت ّٔصل, و مع الوقت بدون 
تربVرات و بd#اقض مع املالحظات Mىل امليدان جتّذر املبد�ٔ 
اWّي Mىل ٔ�ساسه فان أ'هرامات املس�تو¢ات من املصطبة 

الّيت س�بقهتا اىل الوجود مل íكن اّال íراّصًا ©لمصطبات
مصطبة

مليونْني و مخسمئة ٔ�لف جحر خلوفو؟ درRات م>وّضعة Mىل بعضها البعض
ميك#ين خفض العدد Oشلك معترب 

{س�تعامل احلطام الكFري

طبقة íرامكّية ب¶س�بة م6الن 
¿برية يف هرم زورس

لن pٔذ فكرة بورشاردت جمّدداً 
مع هيلك من جحر و حشو 

من جحر احملجر

من املالحظ غياهبا Mىل املوقع(*)



  

) هذه املربّعات املرتاكزة مصنوMة من جحارة 48هذا ينطبق مع ما رٔ�يته يف ¢لمي ( ص 
حمجرة اجلزية حبيث ٔ�ّن ٔ�و�ها أ'فق6ّة تتداpل متامًا مع بعضها و هذا ما �سمح بفضل 

çح>اكك الّشديد مبوا�ة قابلّية الك>\ لالنdشار, {لتّايل Vكفي حتريك احلÂارةحنو املركز 
يف ّلك سطح Rديد

و لكن حشوك سC>كّوم و 
لن Vكون مس�تقّراً 

لن حيدث ذ� اذا وضعنا اجل�س {لتّدرجي مللء الفرا�ات و جعل هذا الوسط 
الغري م>Âا�س �ري قابل لالنضغاط



  

س�نقوم {ليشء املمكن ¢اًال, ٔ�ّما 
املس�تحيل فس�نطلب ½ R�ٔالً 

ال Vمكن أ'مر
 يف رفع احلÂارة فقط, ¿يف 

� حترVكها ٔ�هيا العامل؟

ٔ�س�تعمل �ٓ¯ اجلّر يف 
رفعها و اMXّامات



  

ٔ�و {ٔ'حرى ٔ�رى 
ذ� هكذا

بذ� تقولني ٔ�ّن ٔ�داة <زع املسامر و اÙّل اكنوا 
موجودVن يف زمن الفراعنة

ٔ�ظنّه Mلينا عرض هذا Mىل ٔ�نطوان

لقد دMا� اىل أ'قرص م#ذ وقت 
طويل, لنحزم حقائ�#ا و نذهب اليه



  

البحر املتوّسط

العاملنيسC#اء
اجلزية
صقارة

ٔ�بيدوس
وادي امللوك

ٔ�سوان
أ'قرص

ف6\

الكرنك

التّنقّل يف الّزورق ٔ�كرث روم¶س�ّية قلت ٔ�ّن مزنل ٔ�نطوان رائع

مرحFًا {ٔ'حFاب ٔ�هالً 

وصلنا ©لقرية



  

ا'ٓ¯ املوصوفة من طرف ٔ��سامل موجودة حق6قة و يه من البازلت mس�تعمل ©لحفاظ 
 يف اجلزية من طرف سلمي حسان {لقرب M1932ىل احلبال  و قد اكdُشفت س�نة 

من هرم امللكة خ#تاكوس

لقد نظرت يف املالحظات الّيت 
ٔ�رسلهتا يل

لقد تفقّد� ذ� Mدا عندما íكون الغرف حتت أ'رض فاّهنا pارج املركز 
يف ّلك أ'هرام

املنÓدر احلجري فكرة ذ¿ّية, و قد رٔ�يت 
�ٔنّك تب¶6ّت فكرة اMXّامة املركزيّة و لكن 

¿يف تفعل لوضع غُرف هرم خوفو

خوفو

غرفة 
امل�

مركز الهرم
غرفة حتت
أ'رض 

�ري ممك\ 
غرفة امللكة



  

أ'جحار املثلّثّية الّشلك؟ ٔ�� ٔ�رى ٔ�ّهنا {ٔ'حرى بقا. معل تقطيع العّمال Mىل أ'رض, و 
لكّن هذا يبقى رٔ�ً. ٔ�¢رتمه, و R�ٔد ٔ�ّن أ'سهل تصّور معلّية تنظيف من أ'Mىل  ٔ�ّما 
{ل¶ّس�بة اىل احلÂارة اجلان�6ة فاظّهنا هنا� بفعل الّزمن, فاحلÂارة لCست مس�تقّرة و 
م>Âا�سة كام تظّن فهµي مقّطعة مس�بقًا و لكّهنا ذات نتوءات جيب صقلها عند هناية 

البناء

ٔ�ّما {ل¶ّس�بة اىل غياب ا'ٓجر ا�ّوف ف6جب العمل ٔ�نّه 
بغّض النّظر عن اخ>الفه عن البقا. ¿برية احلجم فانّه قابل 

الMادة çس�تعامل و هذا ما ُجنّربه هنا يف الكرنك

�ٔصّدقُك . صديقي فال �ٔ¢د يعرف احلÂارة �ٔفضل م#ك و لهذا قصد�ك



  

س�ي pٔذ� ٔ�نطوان اىل موقع العمل �دًا, يقول ٔ�ّن هنا� ش�Cًا Ãّمًا سُريينا ا.ه

ف� يتعلّق بقطع نقاط التّاليق فاّن الفكرة قدمية و تعود اىل 
القرن التّاسع عرش مع بيرتي و شوازي و ملعرفة ٔ�كرث دقّة 

  ٔ�ردت التّجربة بقطع من جحارة رملّية

احلجر الّرميل خصر �جت عن íك>ّل 
{ملئة من حFْيبات الس�يلياك و 80

çمسنت اللكيس فهµي {لتّايل 
حتوي اكشَطها اخلاص

امل
ج



  

Mىل مّر الّزمن و حّىت يف مرص القدمية نالحظ ٔ�ّن احلÂارة ملصقة Oشّدة اىل درRة اس�تÓا¯ مترVر شفرة ¢القة بCهنا {الضافة اىل ¿ون حوافها ممتّوRة, يف القرن 
 اىل 300التاسع عرش افرتض Mلامء املرص.ت ٔ�ّن ت� املفاصل قد ُشّلكت عن سابق نّية. لقد ركّز ٔ�نطوان مع¸ Mىل مFاين ¢ديثة (عهد Mائ\ بطلميوس من 

 3 قFل امليالد), لقد ٔ�ثبdت اخلربة وجود دالئل عن اس�تعامل ادواة اكمل¶شار ٔ�ّما احلÂارة أ'خرى فمل تُصقل Mىل مجيع وجوهها و انّام فقط Mىل حميطها حبول 30
 مم و بذا يُ¶رش 4 و 3 مس من العمق و البايق من الّسطح اكن يُصقل Oشلك خف6ف ©لغاية.  فقد اكنت ُحتفر يف الو�ْني املرئّيني من تقعذرات معقها بني 5اىل 

 مس يف اXّق6قة و توضع 4طريف القطعتّني. يف احلجر الّرميل, تتفّرق حFيبات الس�يلياك عن بعضها البعض معطيًة الكشط الّالزم مع العمل ٔ�ّن أ'داة تقطع مسافة 
.دMامات النÓّاس {لتّدرجي

عندما يّمت العمل نزنع اMXّامات ف>تّصل 
القطع ببعضها بدقّة و Mرب ق#اة �جتة عن 
هذا الفعل نُصّب اجل�س "مئ� الفراغ 

ف6صري االتذصال ,ّمًا و اكمًال Mىل لكّ 
أ'وRه املعنّية

تعّرج هنايئ ببعض م6لميرتات فقط Vكفي 
 لضامن ثبات القطع احلجريّة

¢ديد لّني 
مس30قطعة

مس3
مم6اىل4شلكّياً 

5مس أ'داة اكلّسكني ّيسء الّشÓذ
دMامة من حناس

معل أ'داة

صّب اجل�س

ق#اةبعض امليلميرتات



  

ٔ�رى ٔ�نّك اس�تعملت 
احلديد ا©لّّني 

الفكرة تعمتد Mىل اMادة 
بناء ما اكنت Mليه العادة 

يف املايض

وRد� م#اشري اخلشب و 
لكّن م#اشري احلÂارة م#عدمة

و Rد� فقط حوايل اثين عرشة من 
 ٔ�رشطة النÓّاس ا©لّّني داpا القFور

ال يوRد النÓّاس ا©ّلني فقط ¿ونه نق6ًّا فاملعادن النّق6ّة لها 
صفات م6اكنيك6ّة ٔ�ضعف من املعادن ذات الّشوائب, و 

قد اكن ©لمرصيّني حناس خمتلط {ٔ'رس¶6ك بصفات 
 م6اكنيك6ّة ٔ�قرب اىل الربو<ز

م#اشري ذات ٔ�س�نان من هذا النÓّاس قد اس�ُتعملت ربّام يف قطع احلÂارة 
املصنّفة bحÂارة لّينة و من بCْهنا اللكس

مس



  

ٔ�ما مع احلÂارة القاس�ية اكلغرانCت ف¶س�تعمل معها 
م#اشري من دون ٔ�س�نان حبْيث ي¶>ج النÓّاس 

بقطعها غبارًا اكشطاً 

هذا أ'نبوب م¶شار 
ُملَتويٌ 

نعمل �ٔنذ املرصيني القداىم اكنوا حيفرون 
ثقوً{ {س�تعامل �ٔ�بCب الن�Óاس و 

املواد الاكشطة

س ٔرVمك ش�Cًا يُعجبمك, تعلمون ٔ�ّ� يف الكرنك نُميض الكÉري من وق>نا يف 
احلفرّ.ت. ٔ�نظروا اىل احلجرVن املكّونني لسقف معبد تومتوز�س الثّالث هذا 

 قFل امليالد), اّن ّ�ً مهنام Vزن اثنني و س�بعني 1450(فرعون يف حوايل 
 ُطنًّا, لمك ٔ�ن تُصّدقوا ٔ�ّهنام قد ُرفعا اىل هناك

{س�تعامل الّرافعة؟



  

رافعتنا يف الكرنك لها قدرة قصوى يف رفع ثالثة و عرشVن طنًّا و ¿و ين ٔ�حّب التÓّد.ت فقد ¢اولت ٔ�ن ٔ�عرف ان اكن يف اماكين رفعها 
{س�تعامل رافعة هيدروليك6ّة, دMامات من اخلشب و احلÂارة

 مرتاً 4,25ماس�تعملنا املناوبة يف الّرفع {لّرافعات الهيدروليك6ّة, اMXّامات اخلش�6ة  و قاMدة جحريّة لوضعها و رفعناها {لتّدرجي. عندما بلغنا 
من العلو و ضعناها Mىل لفّة و دامئًا {س�تعامل الّرافعات ٔ�<زلناها Mىل القاMدة و يف أ'pري فكّك#ا ّلك الّرت¿يبات البنائّية

ج6ّد Rّدًا, و لكن هل فعل 
الفرعون نفس الّيشء دون 

رافعات مائّية

حس�نًا, م#Óدر من 
ا'ٓجر ا�ّوف, حFال و 

ّمعال



  

اكنت ©ليو�نيني و الّرومان ّلك ٔ�نواع ا'ٓالت, و ن¶سب 
اpرتاع القفّاز ٔ'رمخيدس مفا اWّي نعرفه عن �ٓالت مرص 
القدمية؟ مل جند اّال بعض أ'نواع من أ'دواة املس�تعم\ 
يف صقل احلÂارة, ٔ�ّما {ل¶ّس�بة لٔ�ثقال الكFرية فهناك 

¢لّني, العمل {س�مترار مع ز.دة القّوة ٔ�و بd#اوب كام فعل 
ٔ�نطوان و لعدم وجود معدن صلب اس�تعملوا نظام 

 احلبال ذات الُعَقد الّيت ٔ�صبحت احلّل الوح6د

هذا ما �س�تعم¸ مdسلّقي 
اجلبال

ال ميك#نا جعل العقد تزنلق 
{لّسحب : سC#قطع احلبل من 

قFل ذ�



  

منوذRك Ãّم ©لغاية , �ُشّلك لغزًا مجيًال و لكن ينقصه 
يشء ما حفÂارة أ'هرام بعيدة من ٔ�ن íكون م#تظمة 
هكذا ٔ�ّما امليالن املس�متّر فقد خيتلف يف Mُلُّوه مبعّدل 

وا¢د اىل ثالثة. و هذا حسب العرق اWّي 
معامل توّضع احلÂارة اس�تخرجت م#ه.  يلزمك نظام دق6ق  الجياد



  

سفٌر موفّق لكام
كنت ٔ�فكذر ف� قا½ ٔ�نطوان عن مشلكة معامل 
احلÂارة, ٔ�ال íريد العودة اىل ذ� العامل القدمي 

من R�ٔل...ا

توقّفي عن هذه 
التّفاهات من 
فض�

كنت ٔ�حتّدث يف صاحل املرصّ.ت من اجلّيد ٔ�<ّمك Mدمت اىل القاهرة ٔ'<ّمك �سCْمت ش�Cًا عن مغادرíمك



  

 �سC#اه؟ماWّيو 

اخلنفساء

 الّيشء اWّي ٔ�عطانيه ٔ�¢دمه يف
الّسوق

تعايل

ٔ�� قادمة



  

دعوين ٔ��م و مالنّوم؟



  

معامل احلÂارة من هنا
وّحض ©لّرRل Mىل الّسطح وضع 

  خ6ط الّرصاص بدقّة

حّركه بعض 
الّيشء حنو الغرب

و ا'ٓن نوRّه هذه الّطاو¯ املتحّركة مبساMدة هذه 
القضبان مع اّختاذ معمل  ما Mىل بعد ¿يلومرتات  و 

 اظهار �ة الّشامل

مع هذا Xينا حمور الهرم بفضل Mالمة مرسومة Mىل الّسطح 
احلجري

 صاحب الفكرة هو Mامل املرصّ.ت جورج قولون(*)

(*)



  

ّمث �س�تعمل اخليوط املزّودة ب ٔثقال املثّبd>ة Mىل الّطاو¯ املتحّركة ح6ث ٔ�ّن ّلك اثنني مهنم �شريان اىل �تْني من اجلهات 
أ'ربعة أ'ساس�ّية : الّشامل, اجلنوب, الّرشق و الغرب

الّطاو¯ اXّّوارة

رشق

شامل

غرب

ج#وب

و لكن �ات املعامل هاته 
ال تقطع حمور الهرم

قطع 
زوا. 
م>تالية

حّىت لو ٔ�ّن امليالن يبّني بعض العشوائّية, 
ان اكنت قطع الّزوا. موضوMة برتتCب 

فوجود املعمل يصبح  ممك#ًا اذا ¢ّدد� ٔ�ما¿ن 
زوا. القطع بدقّة يف الفضاء



  

 طبعًا اذا عرف#ا بدقّة وضع زاوية القاMدة  ميك#نا اس�تعامل ت� املعلومة لوضع احلجر اجلانيب يف ٔ�قرب موضع ممكن

املهم ٔ�نّنا ش�Cًا فش�Cًا ميك#نا وضع الّزوا. بدقّة ٔ�كرث {ل¶ّس�بة 
لٔ�رضّية و لCس {ل¶ّس�بة لبعضها البعض و اّال كُرثت أ'خطاء

ميُّر توRّه املركز Mرب القواMد املتتالية

هذا يعطينا توّ�ًا ©لتّصويب 
و لكن يلزم#ا �ريه



  

طاو¯ تصويب كت� mساMد Mىل التّموضع بدقّة ¿برية ٔ'ّي نقطة  من اÙّطط احملتوي Mىل جحارة الّزوا. Oرشط ٔ�ن íكون هذه أ'pرية 
مصطّفة و Mىل بعد مdساو. ٔ�قطار أ'وRه العلويّة حلÂارة الّزوا. موازية السقاطات النّتوءات Mىل الّسطوح و ٔ�قطار جحارة الّزوا. 

م>واز.ت الّسطوح  موازية السقاطات الهرم

أ'قطار الكFرية حلÂارة الّزوا. 
موازية السقاط الهرم

زوا. ٔ�جحار الّزوا. 
تتواRد Mىل خطّ 
مواز السقاط الهرم

مسطرة م>حّركة طاو¯ تصويب Mىل حمور الهرم

زاوية (نية

قطر وRه 
جحر الّزاوية

تصويب ٔ�ريض

نتوء الهرم أ'جزاء الّظاهرة من الهرم 
تثقب ٔ�وRه ٔ�جحار الّزوا. 
 يف ٔ�ما¿ن قاب\ ©لتّصليح

تصويب الّطاو¯



  

ان ٔ�ردت العCش 
فعليك ٔ�ن متوت

س�نعود يف ٔ�ربع و 
عرشVن قرد ر{ح

ما بك . ٔ��سامل ٔ�ّوًال تتلكّم لو¢دك مثّ 
   قرد ر{ح24ترصخ قائًال مك �ُساوي 

س ٔروي � ّلك يشء

ها ها ها



  

قلت ٔ�ّن الّسقف اكن bشلك الّزاوية احلاّدة 
بتجويفات  و هذا ما �سّمى {لّطنف اWّي يتحّمل 

كت\ هائ\ من احلÂارة املتوّضعة يف أ'Mىل
حسب قو� فاّن هذا م>واRد يف اXّهشور اّما يف الهرم 

  أ'محر ٔ�و يف هرم م6دوم

قلت ٔ�ّهنم وضعوك يف التّابوت لتبقى 
هناك ملّدة ٔ�ربع و عرشVن قرد ر{ح

رمغ وجود Mدد معترب من التّوابCت داpل أ'هرام اّال ٔ�ّن البعض �شّك يف ¿وهنا قFورًا  ¿وننا مل جند 
 ٔ�بدًا بقا. تُث�ت ذ� و ¢مل ٔ��سامل قد يعين ٔ�ّهنا اكنت ٔ�ما¿ن اس�هتالل



  

ٔ�تعلمني . صويف, اّين ٔ�فكّر يف ش�ي�ني, ٔ�ّوهلام ان اكن هناك 
برئ حموري يف أ'هرام و هذا �رشح وضع الغرف pارج 

 احملور ان مل íكن حتت ٔ�رضّية

م#قرع خفرع س�نفرو خوفو

 ّلك خمارج الهواء موّ�ة تقريبًا حنو نفس الّزاوية ما �سهّل Rلب الّضوء Mرب املرا.



  

يف زاوية احلائط نالحظ وجود جحارة لز.دة صالبة البناء

لضامن صالبة البرئ و جتنّب 
ا�سداده ف6صبح من دون 

Rدوى يف ¢ال الّزالزل و هو 
يشء اكريث اكن جيب وضع 

احلÂارة اكلتّايل

مفاذا يعين وضع احلÂارة هذا يف 
(*)ّمقة هرم خوفو؟

<رّحب 0ّلك صورة ملتقطة بواسطة طا(رة من دون طيّار   (*)



  

نdميرتي  ©لحÂارة و هذا  ّلك هذا جييب نقد انطوان ف� يتعلّق {ملعمل الس�ّ
يعين اXخول من أ'سفل و اّال اخ>نق اWّي �ش�تغل Mىل خ6ط 

الّرصاص

الغريب يف هريم خفرع و خوفو هو ٔ�نّه 
يظهر ٔ�ّن هلام مدpًال قد ���لق و هو Mىل 

 ارتفاع ٔ�م>ار من أ'جحار القاMديّة

ا"ّهناية

ال وس�ي\ ©لعCش Oسالم



  

حس�نًا, بدٔ� أ'مر جمّدداً 

ال ٔ�فقه ش�Cًا ّمما تقو½ . صاح

يFَdُع




