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  صیانة و ترمیم
  )الجزائر(  بمتحف تیبازةجنائزیة فسیفساء 

  حمزة محمد الشریف.د
  

ارتبطت بمفاھیم  ، ظاھرة فریدةشمال إفریقیاُیعد الفن الجنائزي المسیحي في 
ھذه الدالالت لم تكن موجھة لألموات أو لتخفیف األلم ، ودالالت عن العالم اآلخر

الفرح وفكرة االنتصار على الموت من والحزن عن األحیاء، وإنما عكست مشاعر 
فمنذ نھایة القرن الثالث .الوصول إلى یوم البعث لمسیح ولسید ابا خالل االلتحاق

وظھرت بشكل ملحوظ، تطور الفن المسیحي وبدایة القرن الرابع المیالدیین 
توحاة من إنجیل مسوقصص واضیع مواضیعھ جلیة واضحة من خالل ارتباطھا بم

بھا الرسومات الجداریة و  ابتدأتفكانت أول نواة للتشكیالت التي ، 1العھد القدیم
  .الرمزیة المسیحیة

مماثل عبارة عن نموذج  إّن موضوع تغطیة األرضیات في مقالنا ھذا،
 .ة الجداریة أو في النقوش البارزةلمواضیع نجدھا عادة معالجة في الصور ومطابق
  :  الموقع

على الھضبة  بازلیكاتقع ال. القدیسة صالصا ومقبرتھا بازلیكایتعلق موضوع البحث ب
من  بازلیكایتألف بناء ال. )١الشكل( كم تقریبا١على بعد  الشرقیة لمدینة تیبازة

ثالثة صحون و حنیة الھیكل، بإتجاه غرب شرق، وتضم مخطط مستطیل الشكل مع 
 بازلیكاھذه التعد . )٢الشكل(باني الخدمیة الملحقة إضافة إلى المقبرةمجموعة من الم

، على العكس من الناحیة الغربیة التي لمدینةالوحیدة الموجودة في الجزء الشرقي ل
كبیر من الشھداء لوجود عدد  أھمیة ھذا المعلم وتأتيتضم عددا من الكنائس، 

  .٢المدفونین في داخلھا ومحیطھا، إلى جانب األسطورة التي ارتبطت ببنائھا
 .األعمال السابقة

یبدو أن موقع تیبازة ومحیطھ قد لفت االنظار منذ القرن التاسع عشر، وقد 
من طرف  أتى على ذكره عددا من الرحالة، وخاصة خالل االحتالل الفرنسي

األعمال األثریة لم تبدأ إال بعد النصف الثاني أن ، إال Ravoisié3المھندس رافوازیي
                                                             

  ٢جامعة الجزائر  –معھد اآلثار  –أستاذ محاضر . 
1 Tristan (F.), Les premières images chrétiennes, ed.Fayard, Paris, 1996, p.143. 

  تعود أصول تأسیسھا ،  ١٩٨٢مصنفة ضمن التراث العالمي منذ سنة مدینة أثریة : مدینة تیبازة
  .كم  ٧٠بحوالي وھي تتواجد غرب الجزائر العاصمة فترة الفینیقیة الإلى 

  :للمزید من المعلومات عن تاریخ الكنیسة واألسطورة المتعلقة بھا راجع  -٢
Picard(G.C), Les religions de l'Afrique antique, Ed.Plon, Paris 1954,p.156. 
3 Gui (I), Duval (N), Caillet (JP), Basiliques chrétiennes d’Afrique du Nord, ED.I.E.A, 
Paris 1992.p37. 
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ول من شرع في التنقیب عن القبور في أGsellُیعد الباحث غزال. للقرن التاسع عشر
 ، بلنحاء المقبرة،إال أنھ لم ینقب في كافة ام ١٨٩١ وذلك منذالھضبة الشرقیة 

یتعلق بحجرة نشر مخطط  ، ثم وجزء من ملحقاتھا البازلیكا اقتصرت أعمالھ على
ال لم یقدم صورا و فلكن لألسفسیفساء المكتشفة مع توضیح ال )الھیكل(قدس األقداس 

قیب، تنأعمال ال Lassusم واصل الباحث السوس ١٩٢٩في سنة . 4وصفا دقیقا لھا
ً عددوقادت أعمالھ الكتشاف  الطاوالت الجنائزیة، إال تلك من التوابیت و ھائالً  ا

ً في .5كانت تسیر بوتیرة متباطئة بسبب نقص العمالعمال األ تنطلق األعمال مجددا
، ویتم خاللھا Christofle كریستوفل تحت إشراف الباحثم، ١٩٣١سنة بدایة 

ً دعد اكتشاف ً جدید ا و قد بلغت حصیلة القبور ، مع بالطات التغطیةقبور ال من ا
إّن األبحاث األثریة .6قبر ٥٠٠حوالي المكتشفة حتى بدایة الستینیات من القرن نفسھ 

المرحلة األولى : أظھرت وجود مرحلتي بناء لبازلیكاا التي جرت ضمنمختلف ال
 الثالث میالديلفترة ظھور المسیحیة األولى في المنطقة المؤرخة على القرن تعود 

وكانت خالل تلك الفترة ذات حجم كبیر، و المرحلة الثانیة تعود للقرن الخامس 
تخص أحد األساقفة ، و ھذا التاریخ مثبت من خالل كتابة )م٤٤٦( المیالدي 

تغییرات  بازلیكا، وضمن ھذه الفترة شھدت الPotentius7بوتونیوس المعروف بإسم
ً من السابق   . في مخططھا وغدت أصغر حجما

  : الفسیفساءلوحة 
، من قبل الباحث وقد م ١٩٢٩سنة  بازلیكاضمن مقبرة ال لوحةتم إكتشاف ال

، 8أطلق علیھا تسمیة فسیفساء الیھود الثالث وذلك نظرا للمواضیع المصورة علیھا
تتمیز ھذه اللوحة بأنھا فریدة ونادرة في المنطقة، كما أن مكان وجودھا یشیر 

وفوق كال یأخذ شكل ھرمي، تابوت ُنفذت اللوحة فوق غطاء . بوضوح إلى رمزیتھا
م  ٠.٣٨وطول، م ٢.٠٢جانبیھ نجد مشھد من عدة شخصیات، وتبلغ أبعاد الغطاء 

، مكعبات فخاریةو  امیة،رخحجریة كلسیة و مكعبات  تألفت اللوحة من. عرض
 حمراألخضر، كذلك األوسود األو بیضما بین األألوانھا تنوعت . وزجاجیة

م تم ترمیم اللوحة، بعد أن تعرضت للتخریب  ٢٠١٢في عام . زرقاألرمادي والو
  .والتلف وفقدان الكثیر من فصوصھا، وھي محفوظة حالیا في متحف تیبازة

                                                             
4 Gsell (S.), « Tipasa, ville de Maurétanie césarienne », in M.E.F.R, XIV, 1894, pp.291. 
5 Lassus (J.), «Autour des basiliques chrétiennes de Tipasa », in M.E.F.R, 47, 1930, pp.222. 
6 Albertini (E.) et Leschi (L.), « Le cimetière de sainte Salsa, à Tipasa de Maurétanie », in 
C.R.A.I, 1932, p.41 
7 Gui (I), Duval (N),..Op-cit,p.43. 
8 Lassus (J.), « Les mosaïques d’un sarcophage de Tipasa », in Libyca archéologie-
épigraphie, .III,2.1955,p.265. 
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  :وصف مكونات الفسیفساء

ذكرنا أعاله أن اللوحة ُنفذت فوق غطاء تابوت، وضمت مشھدین أحدھم في 
 بقایافسیفساء السجل الجنوبي .  الجزء األیمن واألخر فوق الجانب المقابل األیسر

إال أننا لم نستطع معرفة  رؤوس الشخصیات،مشاھد  مدونة ضمنأحرف كتابة 
ً للتلف الكبیر الذي تعرضت لھ ن تكون ھذه الكتابة أ أننا نرجحإال ، محتواھا نظرا

  ).٠١الصورة (  9عبارة عن ناقشة أو إھداء جنائزي 
  :الجزء األیمن

ھذا الجانب یضم عدة مشاھد، إال أنھ تعرض للتخریب ولم نستطع تمییز عدد 
الحقول، لكن نجد في الجھة الیسرى من الجزء مشھد معروف لدى الوسط العلمي 

 بیضاأ لباسامرتـدیا المسیـح  السید  حیث نرى، 10"معجزة تبصیر األعمى"باسم 
ً بوضعیة الوقوف في األخضر فوق ثنایا رداءه بقایا للون الجھة  الیسرى،  ممثال

 ،غصن أخضر اللون تعلوه مجموعة من الزھورل تمثیل نجد وخلفھو الفاتح،  نالداك
لذي ا )المكفوف( بحیویة نحو الیمیـن و یلمـس بـیــده الیمنى رأس األعمىجسده  یتقدم

 منفذةعباءة حذاء أحمر اللون وھذا األخیر یرتدي ، ینحنـي باحترام لتقبیل یده
شخصیة  كذلك نجد عقیقي،مع خطوط ذات لون  صفراء اللون بمكعبـات زجاجیة

ً ، یرتدي لباسبیده الیمنى رأس األعمى بجانب المسیح یجذبثالثـة  ً شبیھ ا بلباس  ا
  .المسیح

نحو  جھینثالث شخصیات موفنجد ضمنھ تمثیل ل الجانب األیمن من الجزء نفسھ، أما
األول على  .11ة مصلیـنئھـی فیما بینھم مشاعل ویظھرون على لیفـصـ و ،االمام

ً لباسالیسار یرتدي  ً أبیض طویالً  ا ً دمحـد ا و صفراء في األسفـل، رأسھ  بخطوط زرقاء ا
، یفصلھ عن المصلي مفـتوحة الراحةالمنھما إال ذراعیھ یظھر  الو جسمھ مشوھـیـن،

. یشع منھ أربعة إشعاعاتأزرق داكن،  ولون فاتح، صفرأ الثاني مشعـل من  لون
لون األخضر الداكن وفي الالمصلي  الثاني  یرتدي  عباءة  فاتحة  اللـون، محاطة ب

ط حمراء یمكن أن بینھمـا أربع نقـا صفروسطـھا نالحظ شریطیـن یلتقـیـان بلون أ
 ى، محدد علاللون داخلي، یفصلھ عن المصلي الثالث مشعل أحمر ستكون أزرار للبا

ً  یرتديفأما المصلي  الثالث  .للون األزرق الداكنالیمین با عباءة  بنفس اللـون  أیضا
  .مؤطرة باألحمـر أسفل العنق  ھالكن

                                                             
9 Duval (N.), «  Observations sur l’origine, la technique et l’histoire de la mosaïque 
funéraire chrétienne en Afrique », in C.M.G.R II, vienne 30 aout- 4 septembre 1971, p.89 
10 Lassus (J.), Op-cit, p.266. 
11 Ibid, p.267 . 
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أما على یمین الشخصیات المذكورة أعاله فنجد تمثیل بمقیاس أصغر من 
ھذه االخیرة على ھیأة  ُنفذت، 12سیدنا نوح في السفینةھو تقلیدي السابق لموضوع 

ً توھو یر صندوق مفتوح یظھر من خاللھ جسم النبي ً أبیضا نحو  ھ، وجھدي لباسا
، اختیر اللون األصفـر المطروطة و كأنھ یتأكد من سقوط األمام ویده الیسرى مبس

طائر یشبھ  دأمام الصندوق یوج.داكنصفر لتشكیـل  الصندوق، وأطـر بلـون  أ
أما فوق رأس نوح داكن المائل للسواد، الباللون األزرق على األرض،  مثلالغراب م

شبھ متلفة كلیا، تحمل  یرةاألخ هلونھا أزرق فاتح و أطرافھا حمراء، ھذ ةتطیر حمام
 .ھا غصن زیتونفي منقار

  :الجزء األیسر
ة ئرغم حالتھ السیئة یمكننا وصف المشھد األیسر و الذي یمثل دانیال في ھی

األسد الذي یتواجد على  أجزاء من تمثیللم یبق إال الحاجب و . 13مصلي بین األسود
، لسانھ أحمر أما األذن بلون صفرشكل جسده بمكعبات وردیة محاطة بخط أ ،الیسار

فاتح على خلفیة بنفسجیة، یحمل على  اأخضر  اكھنوتی ایرتدي دانیال رداء .ي داكننب
  .رأسھ قبعة خضراء

 نسبة لھم تم تسمیة اللوحة بالیھود( ثالثة أشخاصیمثل  المشھد التالي
أفران لكن یصعب  ةثالثوجود بقایا لحیث یمكننا مالحظة ، 14في سعیر نار،)الثالث

لمواقـد النار یلیـھا رواق تمییزھا، وفي األسفل نرى فتحات ضیقة ھي بال شك أفـواه 
ربع أل مقنطر ینفتح ھذا األخیر على ما یشبھ التلة أو الھضبة حیث نجد تمثیل

الشخصیة األولى على الیمین غیر واضحة، أما الشخصیتان التالیتان  : شخصیات
ً ترفھما واضحتان، إحدھما  ً أخضر تدي لباسا كذلك لكن  ةمع قبعة خضراء، والثانی ا

أما  .القبعة زرقاء اللون، وھما في صورة مصلیین ویداھما تسندان فوق الصدر
ً تفالشخصیة الرابعة  ً أبیض رتدي لباسا ً مصور ا بصفة مخالفة عن الشخصیات الثالث  ا

عـبارة عن  ، وھوو ال نرى إال ما تبقى في أقصى الیمین اندثر مشھدال بقیة .االولى
  .   ا حمـراء اللـوننبتـة خضراء اللون تحمل أزھار
  .وصف حالة اللوحة قبل األعمال

ً أن اللوحة كانت محفوظة في متحف تیبازة، إال أن مكان حفظھا    ذكرنا سابقا
ً حدیقة المتحف، ویبدو أنھا كانت موضوعة في ب في الخارج كان  مكانھا منذ زمنا

من تقشر  ھذا األمر أدى إلى تعرضھا للعدید من حاالت التلف والتآكل. طویالً 
 للمكعبات و تفتتھا إلى غایة تدھر مالط السند مرورا بالغزو النباتي والحیواني
                                                             
12 Lassus (J.), Op-cit, p.267. 
13 Ibid, p.268. 
14 Ibid, p.268. 
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ن أولى األعمال التي قمنا بھا تتمثل بتوثیق اللوحة في إو بالتالي . )٠٢الصورة (
ثم تحدید عوامل التلف وتحدید نوعھا وأسبابھا، بھدف التوصل الوضع الراھن، ومن 

إلى المعالجة الصحیحة ومعرفة نوع وآلیة التدخل، وما ھي المواد الكیمائیة الواجب 
  .وھنا یمكن أن نأتي على ذكر كافة األعمال ومراحلھا التي قمنا بھا. استخدامھا

  .مرحلة التوثیق: المرحلة األولى
تساعدنا  حیثأھم عملیة حفظ یشرع فیھا المرمم،  التوثیق أول و ُیعد
وعملیات التوثیق . القرارات السلیمة لعملیات الترمیم اتخاذفي  الملتقطةالمعلومات 

التي قمنا بھا تتمثل بعمل نظام أو قاعدة بیانات تشكل كافة المعلومات المتعلقة باللوحة 
نظامین في عملنا  اتبعنالقد ومن ثم أعمال التصویر والرسم وكذلك توثیق المحیط،

  : 15للتوثیق
   :التقنیةنظام البطاقات -١

الجزء  اشتمل :إلى جزأین ھانا، قسمللفسیفساءبطاقة تقنیة مفصلة  ناوضع
مادة و ،المقاساتو ،االكتشاف و ظروف تاریخ ومكان:  اللوحة على معلوماتاألول 

أما الجزء الثاني من البطاقة . كامًال لما تضمھ وصفا قدمناأخیرا وولونھا، ،المكعبات
  ). ٠١البطاقة( 16فھو خاص بالصیانة والترمیم

  :النظام الفوتوغرافي  -٢
، كما  17وبعد تدخالت الصیانة خذ صور لتسجیل حالة الفسیفساء قبلأقمنا ب

سطح المختلف المعطیات المتواجدة على  ُتظھربعض الصور إلنجاز تصامیم ب استعنا
ألوان ورموز توضیحیة  مصحوبة بمفتاح على شكل قائمة تفسیریة  باستعمالوذلك 

  .وان والرموز للأل
  ٠١: بطاقة رقم ال

  :حالة الحفظ 
  : نوع السند 

    آخر    إسمنت X  جبس    أصلي
  :حالة السند 

    سیئة   X  متوسطة    حسنة    جیدة
  :مظاھر التلف 
    إرتجاح  X  تقشر المكعبات

                                                             
، ٢٠٠٨لفسیفساء في بیئتھا، تونس ، معھد غیتي للمحافظة، تدریب التقنیین في صیانة ا١٥
  . ٧.ص
  ٠٨.نفسھ ، ص١٦
  ٢٨.نفسھ، ص ١٧
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  X  آثار الرطوبة    تفتت المكعبات
    فقدان المادة  X  إنفصال المكعبات

  X  تأكسد    تبعثر المكعبات
  X  آثار تدخل بشري    كسور
  X  ترسبات األمالح  X  شقوق
    نشاط حیواني     ثغرات

     X  ترسبات ملتحمة 
  X  ترسبات غیر ملتحمة

    تلف بیولوجي
  X  تلف األلوان

    تقبب
    تشوه

  .وتحدید نوعیة الضررمعاینة اللوحة : المرحلة الثانیة
ً لبقاء اللوحة مدة طویلة في حدیقة المتحف  دون حمایة وعرضة نظرا

في حالة  اللوحة األمر الذي جعللمختلف العوامل الخارجیة التي أثرت علیھ سلبا، 
 ً   : مكننا تقسیم ھذه العوامل كما یليوی. حفظ سیئة جدا

إحداث  أتلفت اللوحة دونو ھي تلك العوامل التي : عوامل التلف المیكانیكي  -
 : و أھمھا  18تغیرات كیمیائیة للمكونات

رجات الحرارة الیومیة و د الختالفتتعرض المكعبات :اإلختالف الحراري
ً  باختزان، حیث تقوم ھذه األخیرة الموسمیة ، طبیعة المكعبةل طاقة حراریة عالیة وفقا

 ،مصدر الحرارة تفقد الفسیفساء حرارتھا خالل البرودة المنخفضة وعندما ینقطع
و من ثم  انكماش،وھذا التذبذب الیومي في درجات الحرارة یؤدي إلى تمدد و 

  .   19تقشر وتشقق  المكعبات األمر الذي یؤدي إلى إضعاف تماسك الطبقات،
یؤدي الماء دورا أساسیا في عملیات ، حیث الماءوأھمھا  :عوامل التلف الكیمیائي -

 ،طبقة المكعبات انتفاخ فسیفساء خاصة المیاه الجوفیة المتسربة فلقد أدت إلىالتلف 

                                                             
، ٢٠٠٣عطیة أحمد إبراھیم، ترمیم الفسیفساء األثریة، دار الفجر والتاریخ، القاھرة،  ١٨
  ٧١ص
، ٢٠١٣، مجلة اآلثار، "وترمیم منزل اللبؤة بلمبازصیانة "حمزة محمد الشریف،١٩
  .١٤٨.ص



)١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب    

٢٩ 
 

كما .20حجمھا داخل المسامات شتاءً  وازدیادعملیات تجمد المیاه ھا بسبب وتفكك بعض
مما تسببت الثغرات المتواجدة على السطح  في ضعف تماسك المكعبات المحیطة بھا 

  .یؤدي إلى فقدانھا وتحركھا من مكانھا
ستقرار النباتات على الحواف وداخل وتتمثل با: عوامل التلف البیولوجي -

دقیقة كالطحالب واألشنات التي غزت جزءا  كائنات اللوحةفي وسط ،كما نجد الشقوق
بعض  اتخذتكما  ).٠٣الصورة( اللوحة  في تشوه  مشھد من طبقة المكعبات متسببة

نفس )(كالنمل مثال ( شرات والحیوانات الصغیرة  ثغرات الفسیفساء كمأوى لھاالح
أثناء ترمیمات سابقة  ارتكبتكآخر مظھر للتلف نجد أیضا أخطاء ) .الصورة السابقة

 ).٠٣الصورة(المالط اإلسمنتي لتدعیم المكعبات  استعملفلقد 
 .والحفظ التنظیف والتدعیم: المرحلة الثالثة

 Pré(قبل شروعنا في التنظیف كان البد من إجراء عملیة ماقبل التدعیم  
consolidation   (یط من نسیج قطني على بعض حواف تمثلت في إلصاق شر

مذاب في األستون  ParaloideB72بارالوئید غراء أكریلیكي باستعمالالھشة  اللوحة
وذلك لتثبیت المكعبات وفي بعض األحیان كان البد من حقن مالط  % ٤٠بتقدیر 
  .كلسي 

  : التنظیف
وھدف ھذه أكثر من الكیمیائي،  المیكانیكي اعتمدنا في عملیة التنظیف على األسلوب

والتي تحجب  ،إزالة جمیع ما علق بسطح المكعبات من ترسبات غیر ملتحمة العملیة
قمنا بالتنظیف الجاف . إلخ ..كالتراب والغبار لوحةلنا المشاھد المصورة على ال

التجفیف  بالماء مع التنظیف مث ،)٠٤الصورة ( المشرط معفرشاة ناعمة ل باستعمالنا
 نزعناكما    .باإلسفنج وذلك للتقلیل من تأثیر المیاه على المكعبات والطبقات التحتیة

الصورة (  الشقوقالتي توضعت في تلك الموجودة على سطح الفسیفساء و  األعشاب
اإلسمنت المتواجد بداخل الثغرات  إلى نزعفي إطار عملیة التنظیف  كما عمدنا .)٠٥

إلى التنظیف الكیمیائي في بعض األماكن  ولجأنا. لسيلكي یعوض الحقا بمالط ك
ثم قمنا  % ١٠أضفنا لھ مضاد للفطریات بتركیز  امقطر ا، أخذنا ماءلنزع األشنات
، بعدھا قمنا بغسل تلك المناطق بفرشاة أیام ١٠غطیناه لمدة  الفسیفساء وبرش سطح 

  ).٠٦الصورة (حظنا الزوال الشبھ الكلي لألشناتو ماء مقطر فال
  :التدعیم

سد الثغرات ، و یشمل 21قائیا في صیانة الفسیفساءالتدعیم دورا و یؤدي  
شأنھ أن یحافظ على تماسك المكعبات،  وھذا األمر منوتدعیم الحواف بمالط كلسي 

                                                             
20 Torraca (G.), Matériaux de construction poreux, Ed.ICCROM,  Rome, 1986, p.٢٨. 
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كما یمنع نمو النباتات بداخل الثغرات والشقوق وإعادة التبلیط إلى حالتھ األصلیة 
  :  )٠٧الصورة (كانت أھم التدخالت على الطریقة التالیة و .ووقایتھ من تلف جدید

  .لوحةحواف اللوضع سدة لحمایة 
 .األصلي  اتجاھھا احترامإعادة المكعبات المنفصلة إلى مكانھا مع 

 .الفواصل بین المكعبات  ءمل
 .حمایة الحواف 

 .الثغرات والكسور ءمل
 .ات المتواجد بین الطبقات التحتیةالفراغ ءملل اصطناعيحقن مالط كلسي  أو رابط 

حضر وفق مقاییس فلقد المالط المستعمل في كل ھذ التدخالت أما عن 
 االستعمالحسب  فاخترنا، الذي قمنا بھالنسبة لنوع التدخل خصائص محددة بو

ومن حیث  االستعمالالمطلوب مالطا یتمیز بخصوصیة من حیث الصالبة وسھولة 
مثال إلعادة .اللون والحیاكة خاصة ذلك الذي یكون ظاھرا على سطح الفسیفساء 

ً  استعملناالمكعبات المنفصلة والمتناثرة على السطح إلى مكانھا األصلي  ً  مالطا  ،لینا
ً  فاستخدمناما فیما یخص الثغرات أ ً  مالطا سوف یكون عرضة للتقلبات ألنھ  متینا

  نھائي لسطح الفسیفساءالتنظیف تتمثل في ال قمنا بھا خر مرحلةوأ .المناخیة
  .)٠٨الصورة (

حصة من القرمید  ٠١+ حصص من رمل النھر  ٠٢+ جیر مائي  ١: المالط اللین 
  .المدكوك 

  .حصص من رمل النھر  ٠٢+ مائي جیر  ١: المالط المتین 
  .الحفظ

ً لتلفھا،    ً رئیسیا ً أن مكان حفظ اللوحة في الخارج كان سببا تحدثنا سابقا
وبالتالي بعد أن قمنا بكافة األعمال السابقة، تأتي عملیة الحفظ واختیار المكان 

 فعلى سبیل. المناسب وتوفیر الشروط المناخیة المالئمة التي ال تؤثر على اللوحة
  حدیقة المتحف المثال اختیار مكان غیر معرض لإلضاءة القویة لدى عرضھا في

  .إعادة التوثیق: المرحلة الرابعة
إّن كافة األعمال التي قمنا بھا كانت مترافقة بأعمال توثیق وتصویر لمراحل   

العمل، حیث أن ھذه األعمال تعد بمثابة جزء من ھویة اللوحة، وبالتالي من 
منظمة ومصنفة وفق قاعدة بیانات یتم اختیارھا المفترض أن تكون تلك األعمال 

المرحلة األخیرة من العمل تتمثل إضافة إلى ذلك فإن . باالعتماد على مراحل العمل
بتوثیق اللوحة في شكلھا النھائي بعد وضعھا في مكانھا وتوثیق المكان بالكامل، األمر 
الذي سیساعد المختصین في المستقبل لمعرفة الشكل النھائي للحفظ الذي ُنفذ للوحة 

ً في حال تم نقل اللوحة من مكانھا   . وخصوصا
ً، اقترحنا تغطیتھا من خالل تشید بناء الفسیفساء ھذه حمایة ترمیم لبعد عملیة ال أخیرا

یتوقف و حالتھا، استقراریساھم في المحافظة على  من العوامل الخارجیة ویحمیھا 



)١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب    

٣١ 
 

شروط المحیط األثري المتواجدة ضمنھ اللوحة، و طبیعة اللوحة على  تصمیم البناء
الدور الرئیسي  االعتبارمع االخذ بعین  مقارنة مع طبیعة األرض المحیطة،

  .22)٠٢الشكل (  لإلمكانات المادیة المتاحة
سف ال تتوفر ضمنھ شروط رغم مكانة متحف تیبازة المرموقة إال أنھ لألف

سواء داخل قاعات العرض أو  ،بالنسبة للمجموعات األثریة ةالجید الحفظ و العرض 
الخارجیة، حدیقة المتحف، فھي معرضة لجمیع عوامل التلف لمعروضة في خارجھا ا

  .یفساء الیھود الثالثة موضوع بحثنافس التي كان من بینھا التي تساھم في تدھورھا و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
22 Tringham (S.) & Stewart (J.), « Protective shelters over Archeological Sites », in Acte de 
la 9conférence Internationale du ICCM, Hammamet, Tunisie, 29 Nov.-3 Déc. 2005,p204. 
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