
 2015 األحمرالترمیم المعماري في كنیسة الدیر 

 بمصر األمریكيمركز البحوث 

 
 المشروع أنشطةتقریر نھائي عن 

 2015نوفمبر 

 د / نیكوالس وورنر

 :تمھید
 2015نوفمبر  30واكتمل في  2015سبتمبر  10بدأ مشروع الترمیم المعماري في الدیر االحمر في 

. وقام باعداد المشروع الدكتور نیكوالس وورنر وقام بالتنفیذ محمود الطیب . وقام باالشراف 
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المفتشون حسن حسین خالد امام ، مصطفي علي عبد الكریم " ترمیم " و احمد ناصر محمد عبد 
عزیز " ترمیم " وجمیعھم من تفتیش سوھاج التابع لوزارة االثار . واشرف علي العمل السید / علي ال

زغلول " كبیر المفتشین " والسید سعد عثمان " مدیر االثار االسالمیة والقبطیة ، تفتیش سوھاج " 
ر خاص الي مصطفي احمد " مدیر البعثات االجنبیة في سوھاج " . ونتوجھ بشكوالسید / نور الدین 

 المفتش راشد محمد بدري لمساعدتھ اثناء المشروع . 

وكان ھناك منطقتان رئیسیتان تم العمل بھما بعد الحصول علي تصریح من اللجنة الدائمة في ینایر   
: الجدران الخارجیة للكنیسة والصحن . وتم العمل في ھذه المناطق الموصوف اسفل یلیھا  2015

 لمطلوب . توصیات خاصة بالترمیم ا

 

 جدول المحتویات :

  03الخارجیة من جدران الصحن .              األجزاء – 1

  03الجزء الداخلي من جدران الصحن .                  – 2

  14الصحن .                           أعمدةتحلیل بائكة  – 3

  21كتلة المدخل الجنوبیة .                                 – 4

  23الكھرباء                                         أعمال – 5

   25السباكة                                          أعمال – 6

  27الرصف                                                  – 7

  34المشغولة                             األحجاردفن  إعادة – 8

 35              زخرفة المكتشفة حدیثا           لكتل الما – 9

        37             الحجر                      أشغال عرض – 10

  39                                          كنیسة العدرا  – 11

  42                                         التوصیات      – 12

 

 : موجودةالالحالة 
االسمنت الرمادي  مونھقبل التدخل بالعمل تم تثبیت الطوب بالجدران الخارجیة للكنیسة باستخدام 

سم عمق حول  50سم عرض و  60حوالي  الخراسانیة األربطةذلك تم تقویة  إلي باإلضافةاللون . 
 الخراسانیة األربطةمعظم قطر الجدران من الداخل والخارج بالكنیسة . والمنطقة الوحیدة بدون ھذه 
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عندما نفذ المقاول المحلي ھذا العمل تم  1986ھي الركن الجنوبي الغربي . وذلك بسبب انھ في عام 
ذا منع استمرار العمل ھنا . ونتیجة لذلك فھو الجزء بناء منزل في ھذه المنطقة متاخم للجدران وھك
 . للحجر بارتفاعھ الكامل  األصليالوحید من البناء الذي ال یزال یحتفظ بالمظھر 

 
 . في الركن الشمالي الشرقي للجدار الخارجي للكنیسة الخراسانیةالتدعیم  أربطة:  1.1شكل 

  

وعلي سطح  األرضعلي  ملقاة أالنكتلة  50حوالي  األفاریزھائلة من كتل  أعدادومع الوقت رحلت 
الخارجیة  األربطة أنالبرج . وعلي االرتفاع الشمالي ومن خالل المشاھدة من فوق السقاالت وجدنا 

 أركانفي  األحجارعلي  أضیف أخرلھ اسمنت ابیض . وفي مكان  أضیفالحجر الجیري  إلفریز
 اسمنت رمادي اللون .  أضیفالجدران 

 
 الشمال من الكنیسة  إلي األرضعلي سطح  ملقاة األصلیة اإلفریز: كتل  1.2شكل 

 

في البناء الخارجي علي ارتفاع  أفقیة قناة" تم حفر  1986علي الجدران "  اإلضافةوفي نفس تاریخ 
وتسبب لتركیب عدد ھائل من الكابالت الكھربائیة في مواسیر بالستیكیة . األرضمن  أمتارثالثة 

. وغطي ھذا الجزء باالسمنت الرمادي ولون  األصلیةالجدران  ألیافذلك في تلف شدید في تكوین 
 .  األحمرباللون 

3 
 



 
 : نموذج للتوصیالت الكھربائیة في الجدار الخارجي . 1.3شكل 

 

ار وعلي الواجھة الغربیة للكنیسة ظھرت عدد من الشروخ الرأسیة باتجاه النھایة الجنوبیة من الجد
 تقریبا في نفس اتجاه الشروخ المماثلة في الوجھ الداخلي من الجدار 

 
 : تحدید وتشخیص حالة الواجھة الغربیة قبل العمل بھا . 1.4شكل 

 التدخل الذي تم :

 
: تم ازالة كل التوصیالت الكھربائیة واالسالك من محیط البناء من الواجھات الشمالیة  1.1

سم من السطح الخارجي  2والشرقیة . وتم ملء الفجوات بمونة الجیر داخل حوالي والغربیة 
 للجدار . 
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 الجیر . مونھ: ملء الفجوات الجدید باستخدام  1.5شكل 

: وصالت المالط من الحجر الجیري الموجودة في االركان الشمالیة الغربیة والشمالیة  1.2
 تنظیفھا من االسمنت وملئت بمونة الجیر .الشرقیة واجنوبیة الشرقیة من الكنیسة تم 

 

: ملء الوصالت الجنوب الشرقي " یسار" والشمال الشرقي "في الوسط " والشمال  1.6شكل 
 الغربي " یمینا " في الكنیسة .

علي المستوي السفلي من الواجھة الغربیة من : وتم تركیب رقاقة معالجة من خشب الصنوبر  1.3
 الكنیسة مكان مجري الوصلة الكھربائیة . 
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      . : صورة توضح تركیب الرقاقة الخشبیة علي الواجھة الغربیة 1.7شكل 

 الجزء الداخلي من جدران الصحن : – 2

 الحالة الموجودة :
 األربطة ثقوبھامة علي شكل عدد ھائل من  أثریةتحتفظ واجھات الجدران الداخلیة بالكنیسة ببقایا 

بعض المالمح االخري المحفورة في  إلي باإلضافةللرواق والسقف  األصليالتي ترتبط بالبناء 
كأعشاش لھا وكانت مخلفات ھذه  األماكنالجدران . وكان الكثیر من الطیور قد استخدمت ھذه 

 الملونة .  األسطحي تلف في الطیور مشكلة كبیرة في عملیات الترمیم والتي تسببت ف
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 أسفل " .الطیور في الثقوب "  وأعشاشقبل سدھا علي الجدار الشمالي " اعلي "  األربطة: ثقوب  2.1شكل 

اثار وباالضافة الي الثقوب في اسطح الجدار التي ترتبط بالبناء االصلي للكنیسة نجد بالجدران ایضا 

وتوصیالت الكھرباء  1986تلف نتج عن سوء استخدام السقاالت خالل االصالحات التي تمت في 

 الكثیفة التي تم تركیبھا . ونتج عن ذلك ایضا تدمیر المالمح المعماریة تماما مثل النوافذ المشطوبة . 

 
 والتركیبات الكھربائیة " یمین " .: التلف الناتج عن استخدام السقاالت الحدیثة " یسار "  2.2شكل 

 

وعلي الواجھات الداخلیة للجدار الشمالي والغربي تسببت االصالحات الخاطئة التي تمت في عام 

في وجود شروخ خطیرة في البناء . مع ذلك ال تظھر ھذه الشروخ في الصور والمسح الذي  1986
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صالحھا لذا لم تكن ھذه التدخالت في ھذه المناطق التي تم ا 1962قام بھ دارمستادت في عام 

 ضروریة . وكانت ھذه االصالحات بنائیا وجمالیا غیر مرضیة وسیئة . 

 

 

 

 

 
 في الواجھات الداخلیة للجدار الشمالي " یسارا " والجدار الغربي " یمینا " . 1986: اصالحات  2.3شكل 

 

وتم الحفر لالسالك الكھربیة داخل الوصالت البالستیكیة في كل اوجھ الجدار بشكل سئ وتم تركیب 

الكثیر من االضاءة الغیر مناسبة في الجدران . ونجد ان كتل االفریز علیھا لم تثبت بشكل جید علي 

 عكس المعالجة التي تمت خارج االفریز . 

في مكان مصطبة الحجر الجیري  1986یة في عام وعند قواعد كل الجدران تم صب رابطة خرسان

االصلیة التي كانت تلتف حول صحن الكنیسة . والبقایا الوحیدة من ھذه المصطبة تري فقط في مكان 

 واحد حیث حماھا السلم الغربي والمتاخم للجدار الشمالي . 
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 .الموجود بھا الصبة الخرسانیة الحدیثة  : السلم المؤدي للباب المسدود توضح المصطبة االصلیة واالرضیة 2.4شكل 

 

 المعالجة :
: تم تثبیت كتل االفریز علي الجدران الشمالیة والغربیة باستخدام مالط الجیر من قمتھا  2.1

 واوجھھا الداخلیة . 

 
 في الجدار الشمالي اثناء اعمال التثبیت " یسارا " وبعد التدخل " یمینا " . : كتل االفریز  2.5شكل 

 

: ولمنع الطیور من عمل اعشاش تم ملء الثقوب بطریقة تسمح باستمرار مالحظة البقایا  2.2
سم من واجھة الجدران .  5االثریة للبناء . وتم استكمال الطوب وطلي بمالط الجیر في خط 

وكانت ھذه المعالجة ناجحة في تقلیل وجود الطیور . ونالحظ ان بعض الثقوب في الجدار 
ركت مفتوحة لبناء سقیفة في المستقبل عند النھایة الغربیة من الصحن اذا الشمالي والغربي ت

 .  2016حصلنا علي تصریح في موسم 
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 : مناظر عامة للجدران الشمالیة " اعلي " والغربیة " اسفل " بعد المعالجة .  2.6شكل 

بیة بدال من : تم استخدام ستة رقائق خشبیة متفاوتة االطوال علي الجدران الشمالیة والغر 2.3
، ثالثة علي كل جدار . والرقائق مصنوعة من خشب  1986اصالحات الموجودة من 

 سم ومعالجة بمبید حشري .  15× سم  20الصنوبر 
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 : قطاع من الجدار الشمالي علیھ رقائق الخشب قبل المعالجة " یسارا " وبعدھا " یمینا " .  2.7شكل 

 

 

 " . الغربي علیھ رقائق الخشب قبل المعالجة " یسارا " وبعدھا " یمینا: قطاع من الجدار  2.8شكل 

 

: بناء علي طلب التفتیش المحلي تم ازالة الكتل التي تسد نافذتین ترجع الي فترة وجود البیوت  2.4
 الریفیة في الصحن .

11 
 



 
 یمینا " .: نافذة عند النھایة الغربیة من الجدار قبل التدخل " یسارا " وبعده "  2.9شكل 

 

: وعلي الجدران الشمالیة والجنوبیة تم اصالح عدد من المالمح المعماریة وعمل طوب جدید  2.5
 باستخدام مالط الجیر تتضمن فتحات نوافذ وتجاویف . 

 
 ترمیم تجویف معقود فوق لوحة كھرباء علي الجدار الجنوبي .:  2.10شكل 

طة الخرسانیة تم التدخل باشكال متنوعة . تم : علي الجدران الشمالیة والغربیة في مكان االرب 2.6
الخاصة بكتلة المدخل الشمالیة لكي نتمكن من معالجة االرضیة وتم ازالة الخرسانة من منطقة العتب 

 بناء مصاطب فوق االربطة فوق مستوي االرض وموازیة للجدران . 

وغطیت ببالطات من وبنیت المصاطب من الطوب االحمر المثبت في مونة المالط وطلیت بالجیر 
سم عمق وتحتوي علي تركیبات كھربائیة مثل لمبات  60سم . ومقاساتھا  7الحجر الجیري بسمك 

 اسفل " .  5اضاءة مثبتة ومقابس " انظر الفقرة 
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 یم .: المصطبة الجدیدة من الطوب والحجر الجیري تغطي الكتلة الخرسانیة أثناء الترم 2.11شكل 

 

: عند النھایة الشرقیة للجدار الجنوبي یوجد قطاع من جدار من حصي الحجر الجیري  2.7

م تم تنظیفھ میكانیكیا وتم ازالة كل االسمنت قبل اعاده تغطیتھ باستخدم مالط  2.2ارتفاعھ  

 الجیر . 

 

 

 
 .دار الجنوبي : تغطیة الجزء الذي تم تنظیفھ من بناء الحجر الجیري عند النھایة الشرقیة للج 2.12شكل 

 اعادة تصور رواق الصحن : – 3
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لكي نمنح الزائر االحساس بتخطیط المعمار االصلي لصحن الكنیسة المنھار قررنا عمل تجمیع 
تصور لالعمدة الباقیة والقطع وضعت في مواقعھا االصلیة علي قواعد جدیدة من الحجر الجیري . 

 .  2015ووافقت اللجنة الدائمة علي ھذا العمل في ینایر 

ر من قطع االعمدة من الجرانیت في الصحن . وكان ھناك عند بدایة المشروع كان ھناك عدد كبی
قطع اضافیة تحت سطح االرض مباشرة . وكانت الخطوة االولي ھي استخراج القطع المدفونة من 

 االرض لكي نحصي عددھا وحالتھا . 

 
 . وكتلة وبكرةاستخراج قطع االعمدة المدفونة من داخل الصحن باستخدام حامل ثالثي : 3.1شكل 

 

بعد حصر القطع الباقیة تحدد وجود عمودین مكتملین وعشر قطع اجزاء منھا یمكن تجمیعھا و 
وجزء من قطعتین . وھناك اثنان من القطع تتبع االجزاء العلویة من االعمدة وكانتا مقلوبتان علي 

قیفة التي وابقینا العمودین المكتملین في المكان الذي سنقیم فیھ الساسفل " .  8االرض " انظر الفقرة 
. والترتیب النھائي لكل االعمدة  2016نأمل ان نشیدھا عند النھایة الغربیة من الصحن في موسم 

 والقطع موضح التخطیط التالي :
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 : تخطیط یوضح الترتیب النھائي لالعمدة الجرانیتیة والقطع . 3.2شكل 

 

وابدان االعمدة تم تثبیتھا علي قواعد جدیدة من الحجر الجیري المقامة فوق اساسات خرسانیة جدیدة 
او مباشرة فوق اساسات الحجر الجیري الباقیة من  الرواق االصلي اذا وجدت . وكل قاعدة من 

كسي . الحجر الجیري تتكون من كتلتین متصلتان باسالك من االستانلس ستیل مغطاه بمحلول االیبو
وفي ستة اماكن في النھایة الشرقیة من الصحن في االماكن االصلیة لالعمدة وضعنا اسطوانات من 

 الجرانیت لتوضیح المواضع السابقة لالعمدة المفقودة . 

 

 

 

 
 : حفر االساس الخاصة باالساسات الخرسانیة الجدیدة في الركن الجنوبي الغربي من الصحن . 3.3شكل 
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 كیب قواعد االعمدة الجدیدة من الحجر الجیري باستخدام الحامل الثالثي والكتلة والبكرة: تر 3.4شكل 

 

 
 . :اسطوانات الجرانیت لتركیبھا في االرضیة كأشارة لمواقع االعمدة المفقودة 3.5شكل 

وثبتت في سم من االستانلس استیل 2وقبل وضع ابدان االعمدة عند قواعدھا لتأخذ مسامیر قطرھا 
مم فوق قواعد الحجر الجیري باوتاد من الرصاص استخدمت لكي تصحح 2لوح من الرصاص 

 انحناء او میل من الوضع الرأسي . 
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 : ثقب قاعدة عمود لوضع مسمار االستانلس ستیل . 3.6شكل 

 

 

: اقامة  3.7شكل 
 عمود باستخدام كتلة وبكرة " رافعة " .
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 الفاصل واالوتاد بین بدن العمود وقاعدة الحجر الجیري .: لوح الرصاص  3.8شكل 

 

 

وبعد اقامة ابدان االعمدة الجرانیتیة كلھا والقطع تم تنظیف القطع باستخدام كومبریسور " مكبس " ورمل ناعم . 
قشرة وبعض اعمدة الجرانیت التي كانت مواثار الوان القار التي قاومت ھذا التنظیف ازیلت باستخدام االسیتون . 

 .  Primalبسبب اتصالھا بالتربة الرطبة تم تقویتھا جزئیا باستخدام 
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 : قبل واثناء وبعد تجمیع االعمدة في الصحن 3.9شكل 
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 الشمال الغربي " اسفل " من الجنوب الشرقي " اعلي " و من -الصحن البقایا االثریة من  : مناظر عامة لتجمیع 3.10شكل

 

 

 

  :الجنوبیةكتلة المدخل 

 الحالة الموجودة :
بعد ازالة االبواب الخشبیة الحدیثة وصلنا الي ان ھذا الباب كان اصال عبارة عن ضلفة واحدة كبیرة 

محوره عند النھایة الشرقیة . وبرغم ان اللجنة قامت بترمیم االشغال الحجریة في المناطق السفلیة 
دیئة تمت " جزء في العضادة الشرقیة " ھناك عدد من االصالحات الر 1912من الباب في عام 

باستخدام مالط االسمنت الرمادي اللون . وھذا بال شك بسبب استمرار تلف الماء اسفل كتلة المدخل 
. ونجد ان العتب فوق الباب المنحوت من الحجر الجیري حدث فیھ شرخ في مكانین وتم تثبیتھ بشكل 

 . ضعیف ومنقوص من حوافھ 

 المعالجة : 

 15وتم عمل زاویة من االستانلس استیل تب الباب المشروخ . التدخل الوحید الذي تم ھو تقویة ع 
سم وتم تثبیتھا في الوجھ الداخلي الغیر مزخرف للعتب وثبتت فیھ عن طریق ترابیس من  15× سم 

وتم عمل ذلك والعتب مسنود . باالضافة الي ذلك تم تركیب شریحتین من الحجر االستانلس استیل . 
 20تي تحیط بالباب لتعطي تدعیم اكثر . وتم عمل عتب خشبي ثانوي الجیري فوق تیجان االعمدة ال
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سم  من الصنوبر تم تركیبھ امام الزاویة المصنوعة من االستانلس ستیل مكان العتب  20× سم 
 الخشبي االصلي . وتم ملء الفصالت حول العتب باستخدام مالط الجیر . 

 

 عالجة: حالة العتب جنوب كتلة المدخل قبل الم 4.1شكل 

 

 

 
 : حالة العتب جنوب كتلة المدخل بعد تركیب زاویة التدعیم من االستانلس ستیل 4.2شكل 
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 : حالة العتب جنوب كتلة المدخل بعد تركیب العتب الخشبي الثانوي 4.3شكل 

 

 
 

 أعمال الكھرباء :  – 4

كان المبدأ االساسي من كل اعمال الكھرباء في الصحن ھو عمل سطح ثانوي غیر مرئي بقدر 
 االمكان . 

مم یسیر من كوفریھ  35: كابل جدید واعمال مرتبطة بھ : تم عمل كابل قوي من النحاس قطره  5.1
در في مستوي عالي في الجانب الشمالي من الكنیسة تحت عتب كتلة المدخل الشمالیة الي مص

بالمولد الخاص ویرتبط ھذا الخط الجدید مباشرة الكھرباء الموجود في الجانب الجنوبي من الصحن . 
بالدیر . مما سمح بازالة الخط السابق والوصالت الموجودة في الجانب الجنوبي من الكنیسة وازالة 

 االسالك والمفاتیح من المحراب فوق كوفریھ الكھرباء في الجانب الجنوبي من الصحن . 

 
 : التجویف فوق لوحة الكھرباء علي الجدار الجنوبي قبل وبعد التدخل 5.1شكل 

22 
 



 
 

 : دوائر طاقة واضاءة في المصاطب :  5.2

تم عمل دوائر طاقة واضاءة في المصاطب الجدیدة علي الجدران الشمالیة والغربیة من الصحن . 

وتم تركیب ثالثة مقابس مقاومة للماء من االلومنیوم وتسعة لمبات . ومصادر االضاءة اللید تقع 

 حیط بالصحن باالضافة الي اضاءة علي النوافذ . مباشرة اسفل النوافذ المعقودة وتعطي اضاءة ت

 

 

 : مقابس الكھرباء المثبتة واالضاءة في محیط المصطبة . 5.2شكل 
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 : مناظر عامة للصحن توضح مصادر االضاءة المركبة في محیط المصاطب 5.3شكل 

 

وفي المستقبل ننوي تزوید مصادر االضاءة بكشافات لید فوق السقیفة المقترحة عند النھایة الغربیة 
 من الصحن . 

 : توفیر اضاءة عند مستوي الممر السفلي :  5.3

 اضیفت اضاءة علي شكل وحدات لید مثبتة في منطقة البئر وبطول حافة كنیسة العدرا . 

 بل :: توفیر دوائر كھربیة للمستق 5.4

ببناء السقیفة عند النھایة الغربیة  2016تم عمل ذلك لالستعداد عند الحصول علي تصریح في موسم 
 من الصحن وبناء جدار منفصل بین الصحن والقاعة الجنوبیة . 

 : توفیر كھرباء مؤقتة لمدخل البرج والبرج : 5.5

تدخل مقترح في ھذه  وتصمیم كھربي تفصیلي بعد اقرار ايیتطلب البرج عمل لوحة كھرباء 
المنطقة . في الفترة المؤقتة تم توفیر اضاءة للسماح للمرممین بالعمل في تنظیف كتلة المدخل 

 الجنوبیة باالضافة الي االستمرار في استخدام البرج نفسھ . 

 : أعمال السباكة " الصرف " :  6.1

 تم تنفیذ االعمال التالیة في الصحن وفي منطقة البئر :

 : ازالة مبرد میاه الشرب الموجود وكل المواسیر المرتبطة بھ .  6.1

محاطة بالحصباء كبالوعة  PVC: ازالة النفایات من البئر وتركیب ستة ممواسیر مثقوبة  6.2
 للمیاة المتسربة وتحكم بتكیف الھواء . 
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 : تركیب ماسورة التھویة في البئر " یسارا " وماسورة صرف المیاه "یمینا " .  6.1شكل 

 

 : ملء البئر بالحصباء 6.2شكل 

 

تركیب خطین بالوعتین صرف میاة مغطاه باغطیة من الحجر الجیري داخل أطر من االستانلس 
" أربع نقاط صرف " الجنوبیة  ستیل أحداھما للصحن " ثالث نقاط صرف " وواحدة في القاعة

اسفل لتحدید اماكن  7وماسورة تأخذ الماء الي البئر " انظر خطة الرصف الملحقة في الجزء 
 المواسیر " .

من البولیبتین مخفیة لتحویل وحدات التھویة من كنیسة العدرا الي  1: تركیب ماسورة قطرھا  6.4
 البئر . 
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 الرصف " التبلیط " : – 7

 :: ازالة الخرسانة  7.1

في الصحن تم ازالة قدر كبیر من الخرسانة من المنطقة التي كان یشغلھا سابقا قبل البدء في التبلیط 
محل ادوات مكتبیة وكان ھناك اساسات لبناء او اكثر في ھذا الموقع . وازیلت الخرسانة یدویا ایضا 

ي ھذه الكنیسة والعتب من الممر المؤدي الي كنیسة العدرا المنطقة المنخفضة امام الباب المؤدي ال
 الخاص بكتلة المدخل الشمالیة 

 
 : ازالة الخرسانة من النھایة الشرقیة للصحن . 7.1شكل 

 

 :المستیات واالعتاب : 7.2

 تم تحدید اعتاب الكنیسة عن طریق العناصر التالیة :

 مستوي الرصف االصلي الموجود داخل كتلة المدخل الجنوبیة . –أ 

 لي الموجود عند الركن الشمالي الغربي للصحن .حجر الرصف االص –ب 

 المستوي الموجود البواب الصلب داخل كتلة المدخل الشمالیة التي لم تتحرك . –ج 

المستویات الموجودة الخاصة باعمال الرصف التي تمت في البعثات السابقة امام الجدار عند  –د 
 النھایة الشرقیة للصحن . 

 

ومن خالل ھذه المعاییر تم عمل مستویین رئیسیین : احدھما للقاعة الجنوبیة وتحدد من خالل 
مستوي الرصف الرصف االصلي داخل كتلة المدخل الجنوبیة واالخر في الصحن تحدد من خالل 

الموجود بالفعل عند النھایة الشرقیة من الصحن باالضافة الي الرصف االصلي الوحید عند الركن 
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 -ما یعادل درجة سلم واحدة  –سم  18لي الغربي من الصحن . وھذین المستویین بینھما فارق الشما
. وتم عمل درجة من الحجر الجیري بطول حافة الجدار الفاصل المفترض بین القاعة الجنوبیة 

. وھناك  2016والصحن والذي سوف یبني علي ھذا الخط اذا حصلنا علي تصریح في موسم 
 18باالضافة الي ھذین المستویین . احدھما امام الباب المؤدي الي كنیسة العدرا  مستویان فرعیان

 سم فوق مستوي الصحن .  15سم اسفل مستوي الصحن واالخر داخل كتلة المدخل الشمالیة 

 

 : خطة الرصف في الصحن 7.2شكل 

 

 

 : المواد المستخدمة : 7.3

سم مصقول یدویا ومثبت  40× سم  60كل الرصف نفذ باستخدام بالط من الحجر الجیري بسمك 
سم  65سم ،  15في مالط الجیر . وتتبع الكتل خطوط الرواق مصنوعة من الحجر الجیري بسمك 

بالط باقي تم  وبداخل عتب كتلة المدخل الشمالیة حیث ال یوجدسم مصقولة یدویا ایضا .  30× 
اب من الجرانیت . وتم نشر طبقة من الجیر علي السطح قبل الرصف لتقلیل انتشار النمل تركیب اعت

االبیض . وعند النھایة الغربیة من الصحن تم تركیب كتلتین اصلیتین من الجرانیت المستطیل في 
 االرضیة لتمییز المحور المركزي للصحن . 
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 وبیة:تركیب بالطات الحجر الجیري في القاعة الجن 7.3شكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : العتب الجرانیتي الجدید لكتلة المدخل الشمالیة 7.4شكل 

 : تطویق البئر : 7.4
وتم استخدام حجر طحن من تم تطویق البئر باستخدام كتل كبیرة من الحجر الجیري طبقا للنماذج الموجودة . 

 البازلت كغطاء للبئر . 
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 : تتابع االعمال في البئر 7.5شكل 

 المقامة : األعمدةقواعد :  7.5

سم وبارتفاع  65تم تركیبھا عند النھایة الغربیة من الصحن من كتل الحجر الجیري الكبیرة بعرض 
سم فوق مستوي بالط الصحن . وصممت بنفس الشكل الموجود في الركن الشمالي الغربي من  20

السقیفة المقترحة عند النھایة الصحن . ومنطقة اعادة بناء ھا تتوافق مع المنطقة التي ستبني فیھا 
 الغربیة من الصحن وبذلك ال تمتد بطول شمال وجنوب الرواق . 

29 
 



 

 المقامة عند النھایة الغربیة للصحن . قواعد األعمدة :  7.6شكل 

 

 : درج یؤدي الي الباب المسدود في الجدار الشمالي : 7.6

  الموجودة:الحالة 

بنیت الدرجات فوق بالط الصحن مباشرة وایضا تغطي مصطبة الحجر الجیري االصلیة التي تسیر 
قاعدة ویتكون من مھبطین بدرجة بینھما . السفلي بارتفاع البطول الوجھ الداخلي للجدار الشمالي . 

ي الجدار العتب الخاص بالباب المسدود ف أسفلسم  21عند ھذه النھایة من الكنیسة والعلوي  الصالیة
الشمالي . والدرجات مصنوعتان من الطوب المحروق ومثبتة في مالط الجیر مع وجود بعض 

 الجیري الباقیة بتخانات مختلفة .بالطات الحجر 

 

 المعالجة :
تم اصالح الطوب باستخدام مالط الجیر ودرجات جدیدة من الحجر الجیري كلما تتطلب االمر ذلك . 

 وتم تقویة بقایا الحجر الجیري الموجود بمالط الجیر . 
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 : الدرج المؤدي الي الباب المسدود في الجدار الشمالي قبل التدخل بالترمیم 7.7شكل 

 
قواعد : الدرج المؤدي الي الباب المسدود في الجدار الشمالي بعد الترمیم توضح القطاعات االصلیة والمرممة من  7.8شكل 

 . االعمدة

 

 : المصطبة عند الحافة الشمالیة من كنیسة العدرا : 7.7

تم اقامة مصطبة من الحجر الجیري القوي عند الواجھة الشمالیة لكنیسة العدرا تماثل ارتفاع 
 المصطبة االصلیة التي عثر علیھا تحت الدرج الغربي عند الجدار الشمالي . 
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 : الرصف في الصحن مع مصطبة الحجر الجیري عند حافة كنیسة العدرا ، اسفل الیمین . 7.9شكل 

 

 االحجار : اعادة دفن – 8
تم دفن او ردم عشر كتل حجریة داخل صحن الكنیسة تحت اشراف المفتش حسن حسین  2015 – 9 – 29في 

 2010خالد امام حسن . واماكن الدفن كانت عند النھایة الغربیة للصحن في منطقة ردیم الحفائر التي اقیمت في 
الخاصة بالصحن . وھذه االحجار كانت . ودفنت القطع علي عمق متر واحد اسفل مستوي االرضیة 

كسرات او قطع من ابدان االعمدة والتي لم نتمكن من تجمیعھا سویا او قطع اخري لم نتمكن من 
 عرضھا او استخدامھا في تجمیع رواق االعمدة عند النھایة الغربیة للكنیسة . وفیما یلي قائمة بھا : 

 سم مجھولة الغرض .  60×  45×  70كتلة مربعة من الجرانیت االسواني  – 1
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 سم كتلة قاعدة او اساس لعمود . 20×  65×  65كتلة مربعة من الجرانیت االسواني  – 2

 سم قطر . 50× م  2بدن عمود مكسور من الجرانیت طول  – 3

 سم قطر ویتضمن القمة . 45× م  2بدن عمود مكسور من الجرانیت االسواني طول  – 4

 سم قطر ویتضمن القمة . 35× م  1.2انیت االسواني طول بدن عمود مكسور من الجر – 5
 سم قطر ویتضمن القمة . 38× م  1بدن عمود مكسور من الجرانیت االسواني طول  – 6
 سم قطر من وسط البدن . 38× سم  55بدن عمود مكسور من الجرانیت االسواني طول  – 7
 طر من وسط البدن .سم ق 38× سم  45بدن عمود مكسور من الجرانیت االسواني طول  – 8
 سم قطر من وسط البدن . 50× م  2بدن عمود مكسور من الجرانیت االسواني طول  – 9

 سم قطر من وسط البدن .  20× سم  60بدن عمود مكسور من الجرانیت االسواني طول  – 10

 :ملحوظة 

متصالن معا . العبارة بالعربیة واالنجلیزیة التي تاریخ الدفن مكتوبة بعالمة خاصة  8و  7البدن  
 .  موضوعة في زجاجة كوكا كوال ودفنت فوق الموقع كدلیل علي ھذا االجراء

 

 : صور توضح موقع دفن االحجار 8.1شكل 

 

 الكتل المكتشفة الجدیدة ذات النقوش : – 9
تم الكشف عن ثالث كتل منحوتة من الحجر الجیري اثناء التنظیف الذي اجري في الصحن قبل اعمال الرصف . 

 وھي كما یلي : 
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 . سم  16وعمق × سم  37ارتفاع × طول سم 19: كتلة افریز علیھا لفائف االكانثس ووریدات في الوسط .  9.1شكل 

 
 طالء باللونین االزرق واالحمر .: كتلة علیھا صلیب منحوت مع اثار  9.2شكل 

 سم عمق . 20× سم ارتفاع  25× سم طول  34

34 
 



 

 سم عمق 20× سم ارتفاع  21× سم طول  34: كتلة ذات زخارف متشابكة ومعینات .  9.3شكل 

 وھناك كتلة منحوتة اخلري من الحجر الجیري تم الكشف عنھا ایضا علي سطح البرج 

 

 سم عمق  24× سم ارتفاع  21× سم طول  39. زخارف نباتیة متشابكة خل : كتلة علیھا صلیب دا 9.4شكل 

 

اسفل  10وھذه الكتل االربعة متضمنة في معرض القطع الجدید الي الغرب من البئر " انظر الجزء 
" والذي یتضمن قطع اخري من الصحن باالضافة الي ثالث قطع منحوتة كانت معروضة سابقا في 

 الحجرة الشمالیة الطویلة لبیت الصالة . 

 

35 
 



 : عرض االحجار  – 11

لصحن معظمھا وضعت متاخمة للبئر . وتم تصمیم ثالث أطر تم عمل عرض جدید لالحجار جنوب ا
سم لكي تحمل الكتل الكبیرة من االفریز المأخوذة من  30م وعمق  1.4،بارتفاع  مطلیة من الصلب 

الصحن . وملئت ھذه األطر بالطوب والجص ووضع فیھا اربعة كتل منحوتة في البناء . وتتضمن 
 االحجار ما یلي :

 م " یغطي البئر " . 1.2حجر طاحون من البازلت قطره  – 1

 من مواد مختلفة " علي مصطبة من الحجر الجیري جنوب البئر " . أعمدةثالث قواعد  – 2

 ابدان اعمدة من الحجر الجیري " علي مصطبة من الحجر الجیري جنوب البئر " .  – 3

السابق داخل االطار الجنوبي غرب البئر  8كتل االفریز الصغیر المكتشف حدیثا " انظر الجزء  – 4
 . " 

 كتلة واحدة علیھا خرطوش فرعوني " داخل االطار الشمالي غرب البئر " .  – 5

 علیھا صلیب منحوت ( داخل اإلطار الشمالي غرب البئر ) كتلة مكتشفة حدیثا  – 6

 قاعدة تمثال كبیرة من الرخام(؟)  -7

 كتلة من الجرانیت  -8

 تیجان األعمدة ( المسطبة العالیة شمال البئر )  قطعتین من -9

 قاعدة عمود من الحجر الجیري ( المسطبة العالیة شمال البئر ) -10

 كانثس مكتشفة حدیتا ( علي محور البئر )كتلة من إفریز مزخرف باأل -11

 تاج من الجص من باب ( المستوي العالي جنوب البئر ) -12

 ت ( المستوي العالي جنوب البئر ) كتلة من إفریز من الجرانی -13

 كتلة زاویة من إفریز من الحجر الجیري ( المستوي العالي جنوب البئر )  -14

 ثالث كتل من إفریز من الحجر الجیري ( المستوي العالي غرب البئر)  -15

استخدامھ كحوض للماء وھو معروض  یدأعباإلضافة إلي ذلك یوجد تابوت كبیر من الحجر الجیري 
 عند حافة الجدار الجنوب شرق كتلة المدخل الجنوبیة 
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 : صور توضح تسلسل بناء قواعد العرض لقطع الحجر الجیري المنحوتة 10.1شكل 

 

 

 
 إمامي لمعرض القطع الحجریة بعد اكتمالھ منظر:  10.2شكل 
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 كنیسة العذراء خلفھ : منظر للمعرض األحجار مع 10.3شكل 

 

 كنیسة العذراء  -11
 :الحالة الموجودة 

بناء كنیسة العذراء كلیھ تقریبا في الثمانینیات   ال یوجد من البناء القدیم سوي الركن الجنوبي  یدأع
اثأر البناء  يباالسمنت من الداخل والخارج . ویمكن أن نر مغطاةالغربي من الصحن  . وجدرانھ 

مالط  فیھ القدیم في إطار باب من الحجر الجیري واألجزاء السفلیة من الطوب . وھذا البناء استخدم
وشفاطین وكان من أھداف الدیر أن یحتفظ بھذه الھواء تكییف الطمي .  وھذا البناء بھ ثالث وحدات 

 اء الحتیاجاتھم الحالیة   .الخدمات وتقدمت سلطات الدیر بطلبات الستغالل أجزاء معینھ من البن

 :  المعالجة

. وتم تنظیف  بستم إزالة كل المعجون الثانوي من الوجھات الكنیسة وتم تغطیة الجزء الخارجي بالج
. وتم عمل تعدیالت علي الواجھة الشمالیة وذلك موجود  مناسبة العلوي وألقبیة وطلیت بألوان القبة

 بالتفصیل في الرسم الملحق . 

وقمنا بذلك لكي ندعم الفتحة  يعدیالت ھو تركیب عتب جدید من الصلب فوق النافذة الوسطوأھم الت
في حالة بناء السقیفة المقترحة عند النھایة الغربیة من الصحن . وتم تعدیل النوافذ لوضع كال من 

في  الھواء إلخفاء وصالتھا بحیث تسیر تكییف تعدیل وحداتالشفطات وألواح الزجاج المثبتة . وتم 
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البولیبروبیلین إلي البئر وتم إضافة صلیب خشبي إلي القبة بنفس تصمیم الصلیب الكبیر  مواسیر
سم لزیادة 18الموجود فوق الكنیسة الرئیسة .وتم تقلیل مستوي الرصف أمام باب الكنیسة بمقدار 

دات  الباب ارتفاع فتحة الباب . وتطلب ذلك إزالة جزء من الخرسانة في ھذه المنطقة . وكانت عضا
رات واالسمنت وتم تنظیفھا وذاالمصنوعة من الحجر الجیري وعتب مدخل الكنیسة كانت مغطاة بالق

 قبل تغطیتھا بمالط الجیري  بالمقاشطبطریقة یدویة 

 

 
 : صور توضح عملیة التنظیف والتغطیة لمدخل الحجر الجیري الخاصة بكنیسة العذراء 11.1شكل 
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 "أسفل"وتفصیل للباب الذي تم تنظیفھ  "أعلي"كنیسة العذراء بعد التغطیة 

 

 -التوصیات : -12
فیما یلي توصیات عامة بخصوص أنشطة الترمیم المطلوبة داخل وحول الكنیسة بعضھا جزء من 

والقائمة التالیة النقاط الممیزة بنجمة ھي داخل بئر العمل بالفعل ألنھا كلھا كانت جزء تم. العمل الذي 
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.والعناصر  2016لوزارة اآلثار لتنفیذھا في موسم  2015من الطلب الذي تقدمھا بیھ في أكتوبر 
 الباقیة كانت موجودة في الطلب ولكنھا حذفت ألسباب مالیھ 

 *یة والغربیة والجنوبیة استكمال الترمیم في الجدران الشرق -
 *تركیب كتل اإلفریز  ةأعاد -
 *بناء جدار فاصل جنوبي في الصحن  -
 بناء سقیفة جدیدة عند النھایة الغربیة للصحن * -
 ترمیم كامل للبرج  -
 معالجة المنطقة األثریة  -
  تصمیم تفصیلي للمواقع الموجودة حول الكنیسة -

 

  -لمدي:اخطة بعیدة  -1
من الضروري إیجاد حل لمنع الحمام من عمل أعشاش داخل وحول الكنیسة .برغم أن 

قللت كثیرا من ھذه المشكلة أال أن مخالفات ھذه الطیور كانت  2015المعالجة في موسم 
 لھذه الطیور  تمنع دخولأجھزة موجات صوتیة  كثیرة جدا لذا من الضروري تركیب 

 
  -موضوعات مرتبطة بالمیاه : -2

 ضنحن في انتظار دراسة أولیة من علماء المیاه ولكن المالحظات التالیة علي النقی     
 البرج : 2.1

یتم عمل ذلك  أالأعمال ترمیم في البرج طالما متصل بإمدادات المیاه  ونوصي   بأيال نوصي 
في المستقبل مثل تركیب مواسیر أو خزانات یمكن أن تسبب تلف في المستقبل . ویجب تشجیع 

مع التطورات الجدیدة الكبیرة التي تتم في  ةالدیر علي استخدام ھذا البناء كبناء تاریخي خاص
 الموقع.

 
لك سوف یتحقق : رش الماء الیومي لألرض الموجودة حول الكنیسة  یجب أن یمنع . وذ 2.2

 .  بناء  حواجز قویةب
 
 موضوعات مرتبطة بالمرور : -3
: التطور الذي یحدث في المنطقة التي یمتلكھا الدیر شمال شرق الكنیسة زادة من مرور 3.1   

السیارات الیومي علي المبني األثري والذي سوف یكون تقاطع طرق رئیس في مخططات الزیارة 
لتحمي المنطقة األثریة شمال الكنیسة .   وھناك  قویة حواجزھو بناء  .والحل الوحید لھذه المشكلة

مدخل فرعي موجودة بالفعل بالقرب من المنطقة وھو تحت التطویر ویمكن أن یستخدمھ الدیر 
والمسافات بین المناطق الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة بسیطة  .من خطة تسھیل الخدمات ءكجز

 یحدث.لكن ھذا ال ویمكن أن تقطع سیرا و
    .: زیادة أعداد الزائرین للموقع یجعل من األولویات حمایة وإبراز المنطقة األثریة3.2
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