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   Introduction:مقدمة  
تعتبر األزیاء فنا من الفنون التشكیلیة وواحده من أھم مقومات 
الثقافة للشعوب، حیث یعتبر الملبس اللغة العالمیة التي تعبر عن 

الشعوب، وھو إحدى الوسائل المھمة لحفظ مدى حضارة وأصالھ 
فھي ترجمھ لواقع كل  )7- 2008- ثریا نصر (. التراث عبر األجیال

دولھ وتعطى صوره صداقھ عن مستوى الحضارات وخصائصھا 
وتطوراتھا وعن مدى عزلھ تلك الشعوب أو إتصالھا ومدى 

 )5-2002-لیلى البسام، منى صدقي (. محافظھا أو قبولھا للتجدید
ولذلك تظھر الحاجة إلى دراسة تلك . تضح رقى األمم وحضارتھافی

األزیاء بكل ما لھا من خصائص ومسمیات وتحلیل محتواھا الفني 
ثریا (. من نسیج ولون وزخرفھ وتطریز ومكمالت للزینھ والحلى

ولذلك فإن المالبس األثریة  ).أ - 1996,سید نصر، زینات طاحون
زخر بھا المتاحف المصریة، من القطع األثریة الھامھ التي ت

وبالرغم من ذلك تعانى معظم قطع المالبس سواء المعروضة أو 
المخزنة من حالھ سیئة، من ناحیھ أسلوب العرض أو عدم ترمیمھا 
أو سوء التخزین والمالبس األثریة مصنوعھ من ألیاف متنوعھ ، 
وأستمر ھذا التقدم في العصور اإلسالمیة المتعاقبة التي أھتمت 

ناعھ األقمشة الكتانیة والقطنیة والصوفیة أما الحریر فقد كانت بص
صناعتھ محدودة وبدراسة مختلف المالبس وطریقھ نسجھا نتعرف 
على مدى رقى ھذه الصناعة، كما تعكس زخارفھا مقدار ما بلغھ 

 احمد ) ( 2001،     -منى محمود السید (. اإلنسان من الذوق الفني 
لمالبس السیدة صفیھ زغلول الموجود في ومن خالل رؤیة الباحثة 

متحف بیت األمھ التابع لقطاع الفنون التشكیلیة شعرت بأھمیة تلك 
الفترة في تاریخ مصر وضرورة توثیق نواحي التراث المختلفة 
الموجودة في ھذا المتحف وتعتبر أزیاء السیدة صفیھ زغلول خیر 

سھا للدراسة دلیل علیھا مما دعي الباحثة لتناول قطعھ من مالب
 والتحلیل في ھذا البحث 

  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
ھل یمكن إجراء  في التساؤالت التالیة البحث ھیمكن تلخیص مشكل

عملیھ الترمیم لمالبس السیدة صفیھ زغلول؟ ھل یمكن اإللمام 
بالعوامل المختلفة التي تؤدى إلى تلف المالبس التاریخیة؟ ھل یمكن 

ة بالمالبس للمحافظة علیھا ألطول فتره ممكنھ؟ ھل ھناك العنای
شروط الزمھ إلجراء عملیھ الترمیم والحفظ؟ ھل ھناك تأثیر سلبي 
لطرق وأسالیب العرض في المتاحف ومواد صناعھ الفتارین 

   والمانیكان على المالبس؟ 
 :Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
  .... متحف بیت األمھ

عاصر ) بیت األمھ(عاش فیھ الزعیم سعد زغلول  المنزل الذي
إلى أن أنتقل  1919حقبھ مھمھ من تاریخ مصر أثناء وبعد ثوره 

، وترك ھذا المكان المؤقت على 1927صاحبھ إلى رحمھ هللا عام 
اإلقامھ الدائمھ في ضریحھ ذو الطراز الفرعونى عبر شارع الفلكي 

لدوره الوطني، وقد أختیر والذي أقامتھ لھ الدولة تقدیرا وإحتراما 
أم (موقعھ لیكون مقابال لمنزلھ لتطل علیھ زوجتھ الحبیھ 

من خالل شرفة حجره نومھا كل صباح إلى أن توفیت ) المصریین
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  . 1926عام 
 –والمتحف ھو إحدى متاحف الخطھ المطروحھ لوزاره الثقافھ 

قطاع الفنون التشكیلیھ لتطویر وترمیم المتاحف الفنیھ وقد تم 
وھو مبنى على المبدأ التجمیعى لعده 1902إلنتھاء من بنائھ عام ا

طرز منھا الطراز الكالسیكى المطعم بوحدات من طرز مختلفة 
وھذا التجمیع یظھر ). الفن الجدید(كالطراز العربى واآلرت نوفو 

في األعمده الكالسیك على جانبي المدخل الرئیسي مع إستخدام 
نة الدور األول باإلضافھ إلستخدام الحدید المشغول في دوره بكلو

البرامق بشكل جدید یتمثل فیھ برامق یتقطع معھا وحدات أفقیھ 
لتعطى إیحاء بالوحدات الجبسیھ المشغولھ كما یوجد بالواجھة 
الخلفیھ السلم الحلزونى المعالج خارجیا كبرج مراقبھ یطل على 

ل من خالل كما یظھر الفكر العربى في تصمیم المنز.الحدیقھ الخلفیھ
عمل مدخل خاص جانبي للجناح الذى یحتوى على المكتب الخاص 
بالزعیم والمكتبھ وقاعھ إستقبال الزوارمن كافھ فئات الشعب 
المختلفھ لعطاء خصوصیھ لمستخدمى المنزل من الداخل والتي 
تؤكد على إرتباط صاحب المنزل بروح وعادات اإلنسان المصرى 

ون من ثالث أدورا یحیط بھ حدیقھ والمنزل مك.العربى اإلسالمي 
من ثالث إتجاھات باإلضافھ إلى غرفھ للحراسة ملتصقھ بالسور 

وقد تركزت فكره التطویر والترمیم للمتحف .الخارجي من الداخل 
على الحفاظ على الروح الخاصھ بالمنزل بالنسبھ للدور األرضى  

متعدد واألول مع إعاده صیاغھ البادرون إلستخدامھ كمركز ثقافى 
قاعھ عرض للفنون التشكیلیھ ملحق بھا غرفھ جرافیك  -األغراض

  .وبنك معلومات ومكاتب إداریة وغرفھ للمراقبة والتحكم
  :السیدة صفیھ زغلول

صفیھ مصطفى فھمي صغرى بنات مصطفى باشا فھمي الذي 
ینحدر من أصول تركیھ وقد تولى ریاسھ الوزارة المصریة خمس 

األطول عمرا في تاریخ ) 1908-1895(مرات كانت آخرھا 
 .الوزارات المصریة

وتلقت تعلیمھا على أیدي مدرسین 1878ولدت في القاھرة عام 
. خصوصیین في بیت أبیھا شأن أبناء الطبقة التي كانت تنتمي إلیھا

تزوجت سعد زغلول حین كان مستشارا بمحكمھ اإلستئناف في 
اضل التي كانت من خالل وساطة األمیرة نازلي ف1896فبرایر عام 

ویقال إن مصطفى فھمي باشا قد وقع . تكن إعجابا كبیرا بزغلول
تحت ضغط األمیرة ألنھ كان یتمنى أن یزوجھا ألحد أبناء 

حظیت باحترام بالغ مع . األرستقراطیة التركیة التي كان ینتمي إلیھا
زوجھا واشتھرت بالتعقل وحسن التصرف، وظلت الزوجة األولى 

رغم إنحدارھا من أصول . اشا رغم إنھا لم ینجباواألخیرة لسعد ب
 1906تركیھ فقد ظلت تدعم سعد باشا في مواقفھ الوطنیة منذ عام 

. بعد أن تولى نظاره المعارف واصطدم مع مستشارھا اإلنجلیزي
أم "وأسماھا الجمھور 1919لعبت دورا سیاسیا بعد قیام ثوره 

نساء طنطا وقد  بعد أن أطلق علیھا التسمیة وفد من"المصریین 
نجحت خالل فترات نفى زوجھا أن تبقى بیت األمھ مفتوحا ألعضاء 
الوفد، ثم إنھا كانت وراء المظاھرات التي قامت بھا النساء 

لحقت بسعد في أوروبا مرتین األولى بعد . المصریات خالل الثورة
، 1924إن انتھى نفیھ في مالطة وذھب إلى باریس في إبریل عام 

د إن فك اإلنجلیز أسره في جزر سیشل ونقلوه إلى جبل والثانیة بع
 .طارق عقب تدھور صحتھ ففضلوا أن تكون أم المصریین بصحبتھ

ظلت الروح المحركة للعمل الوطني للوفد بعد وفاه زوجھا عام 
، حیث أبقت على بیت األمھ مقرا إلجتماعاتھ، وظلت تشجع 1927

  .اد وتدخل اإلنجلیزرجالھ على الصمود أمام دكتاتوریھ الملك فؤ
  -: الترمیم

ھو محاولھ استعاده شكل األثر األصلي وحالتھ المتزنة بقدر اإلمكان 
والمحافظة علیھ من خالل عملیات متعددة كالتنظیف واالستكمال 
والتقویة وغیرھا لتخلیصھ مما تراكم علیھ عبر الزمن وتسبب في 

لى الشكل تدھور وفقدان أجزاء منھ كل ھذا في إطار المحافظة ع
 .والتفاصیل دون أدنى تغییر فھو ال یعد تجدیدا أو تجمیال

ھذه الخطوة مھمھ جدا في عملیھ الحفاظ على الفستان من حدوث 

وحیث أن الفستان . تلف جدید أثناء عملیات الترمیم المختلفة
موضوع الدراسة بھ أجزاء مفقودة وتباین مساحة األجزاء المفقودة 

ألن ذلك قد یؤدى . مواضع ضعف في بنیتھامما یجعل تلك األماكن 
وبمرور األیام . إلى تلف في األجزاء المجاورة لھا بطبیعة الحال

وباستمرار عوامل التلف یمكن أن تزداد تلك القطوع ویزید ذلك من 
 Ahmed(تشوه الفستان والتأثیر بالسلب على القیمة الفنیة والجمالي

; Landi 1998; Tímár-Balázsy and Eastop 1998; 
AHMED 2011( 

  الفستان التاریخي موضوع البحث
عباره عن فستان لصفیھ زغلول الفستان مكون قطعتین الفستان 

، الفستان مكون من خامتین 111/5والبطانة، والقطعة تحمل رقم 
الفستان ال ) كریب جورجیت، وقماش شبیكة قطن(مختلفتین وھما 

یوجد بھ أي تطریز ولونھ أسود والفستان عباره عن فستان طویل 
) قصات من الخلف4قصات من األمام و9(یل وھو عباره عن بذ

  -: ویتم توضیح القصات فیما یلي
 القصة األولى : قصات یتم توضیحھم كاآلتي 9بھ  أوال األمام

قصھ برنسیس منسوجھ من قماش الكریب جورجیت بدایتھا 
من الثلث األخیر من حردتى اإلبط منتھیھ عند خط الوسط ، 

ویوجد سجاف  vعلى شكل حرف )ھدیكولتی(حرده الرقبة 
لتنظیف دیكولتیھ الرقبة األمامیة والخلفیة بعد تركیبھم ،القصة 

عباره عن قطعھ ) الشبیكة(الثانیة مصنوعھ من قماش القطن 
على شكل مثلث متطایرة یتم تركیبھا على الجزء األیمن من 
الدیكولتیھ ،القصة الثالثة والرابعة منسوجھ من قماش القطن 

تبدأ من الثلث األخیر من الكم وتنتھى عند خط ) ةالشبیك(
الوسط ،القصة الخامسة والسادسة منسوجھ من قماش الشبیكة 

سم وعرضھا 73سم وطولھا 20تبدأ من خط الوسط وعرضھا 
سم،القصھ 34سم وتنھى قبل نھایة الفستان ب38من أسفل

السابعة منسوجھ من قماش الحریر الطبیعي بدایتھا من نھایة 
األولى وھى خط الوسط إلى أخر المودیل عرضھا من القصة 

سم من كل 17سم وعرضھا 73سم وطولھا 8خط الوسط 
سم،القصھ الثامنة والتاسعة منسوجھ من 27جانب ومن الجنبین 

سم وطولھا من الجنب 21قماش كریب جورجیت عرضھا 
سم وتوسیع الذیل من أسفل 27سم ومن الجنب اآلخر34
  )1 باللوحة رقم 1م كما في الصورة رق.( سم48

  ً قصات یتم توضیحھم كاالتي القصة  5عبارة عن  الخلف: ثانیا
األولى عباره عن سفره وھى منسوجھ من قماش حریر طبیعي 
كریب جورجیت نھایة القصة عند دوران الظھر طولھا من 

سم ومن عند منتصف الكتف ألسفل 14عند خط نصف الخلف 
سم 13خیر من الكم سم  ومن بدایة الكم إلى الثلث األ18

،،القصة الثانیة والثالثة منسوجھ من قماش التریكو طولھا من 
سم مفصولة عند خط الوسط 108نھایة القصة األولى ألسفل 

سم وفى 23ویتم حیاكتھا من الوسط طولھا في القصة الثانیة 
سم،،القصة 137سم ووسعھا من أسفل 85القصة الثانیة ألسفل 

منسوج من قماش كریب الجورجیت ) الذیل(الرابعة والخامسة 
سم ومن خط النصف لنھایة 43تبدأ من خط الجنب مسافھ 

كما في .( سم111سم توسیع الذیل من أسفل 50المودیل مسافھ 
 )1باللوحة رقم  6الصورة رقم 

  ً الكمین متماثلین تماما وھما منسوجین من قماش  األكمام: ثالثا
سفل الكم طولھ كریب جورجیت والكمین بتوسیع من أعلى وأ

بنس عرض البنسھ الواحدة 6سم الكم من أعلى یوجد بھ 39
بنس عرض البنسھ 5سم ومن أسفل الكم یوجد 9سم وطولھا 7

. سم26سم، دوران فتحھ الكم من أسفل7سم وطولھا 5الواحدة 
  )1رقم باللوحة رقم  5، 4، 3، 2كما في الصورة (

 بیھ في تكنیك صناعتھ عباره تداخل شرائط  رابعا الحزام
الحزام ومصنوع من قماش كریب جورجیت وھو طولھ 

كما في ( سم إلعطاء مظھر جمالي3,5سم وعرضھ 97
 ).1لوحھ رقم  8، 7الصورة رقم 
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  یوجد واحده فقط وتم عمل واحده مماثلھ خامسا األوبلت
للقطعة الموجودة تمام وھي منسوجة من   قماش الكریب 

 ).1قم لوحھ ر 8كما في الصورة رقم . (جورجیت
 ما ھو مستخدم فیھ ماكینة الحیاكة المنزلیة  -  :تقنیات التنفیذ

والجانبین والسجاف الخاص  وما ھو تم خیاطتھ یدویا الكتفین

بتنظیف حرده الرقبة والبیھ الخاص بتنظیف نھایة الكم وجمیع 
 قصات المودیل تم خیاطتھا بالماكینة المنزلیة 

خیاطة الیدویة بغرزه اللفق تم إستخدام ال) الذیل(نھایة الفستان 
وبالمثل تنظیف أطراف الحزام بشریط بیھ وتثبیتھ  بحرفیھ عالیة

  )1فى اللوحة رقم 1،6أنظر الصورة رقم ( .بغرزه اللفق

  
 ).مكون من جزئین الفستان، البطانة(فستان خروج 

                  )     1131/3: (الرقم المتحفي للقطعة)       1(لوحھ رقم 
  -: توثیق والفحوص والتحالیلال

  الفحص البصري
من خالل الكشف المبدئ للقطعة تبین أن القطعة حالتھا جیدة الى حد 

  :ما ولكن تعاني من عدة مشاكل منھا
التخزین الخاطئ حیث تم ثنیھا ووضعھا داخل أدراج من  -

الخشب بدون أي تغلیف للقطعة كما وجد معھا العدید من 

درج مكدسھ فوق بعضھا ولم یتم القطع األخرى في نفس ال
عمل فواصل بین القطع وبعضھا، كما أن القطع موضوعھ 

 على الخشب مباشرة بدون
وضع أي ورق خالي من الحموضة للفصل بین الخشب  -

والمنسوجات الموجودة بالدرج وھو مؤشر على خطورة 
الوضع الراھن للقطع كما تم شریحة في الفصل األول من 

 .نسوجات األثریةتأثیر الخشب على الم
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فقد في جوانب القطعة حیث یبدو أنھ كان ھناك شریط مثبت  -
حول القطعة ذو ألوان مختلفة كم یتضح من الجزء المتبقي 

 -األزرق -األخضر -األحمر(من الشریط وبھ األلوان األتیھ 
 ).األصفر

 .بقع واتساخات مختلفة منھا بقعھ كبیره ذات لون أزرق -
 .لقطعةأتربھ وایروسوالت تملئ ا -
ً منتشرة بالقطعة -  .ثقوب صغیره جدا
 .وجد شریط من السلوتیب ملصوق على القطعة مباشرة -

  :التسجیل بالتصویر الفوتوغرافي
ً، إذ أنھ یبین حالة األثر . یعد التصویر الفوتوغرافي وثیقة مھمة جدا

ویتم تصویر القطعة من لحظة استالمھا وتسجیل كافة مظاھر التلف 
یل عملیات الترمیم التي تتم بالقطعة خطوه الموجودة بھا وتسج

  .خطوه حتى الوصول الى مرحلة التخزین للقطعة

یتم االستعانة بالتصویر الفوتوغرافي، بواسطة كامیرات مناسبة، 
تكون قادرة على اظھار التفاصیل بدقة بالغة وذلك كأحد الوسائل 

ً في تسجیل القطعة قبل الترمیم، بحیث تكون سجل  كامل المعینة جدا
یحكي تفاصیل القطعة والمراحل التي مرت بھا منذ استخراجھا من 
ً بمراحل الترمیم المختلفة حتى المرحلة النھائیة  الحفائر ومرورا

ویتم التصویر باستخدام إضاءات . والتي توجد علیھا القطعة اآلن
جیدة مختلفة الزوایا، لكي تعطي فرصة أكبر إلظھار كافة التفاصیل 

   )Ahmed and Ziddan 2011(.  وادقھا
  SEMاختبار العینات على الجھاز اإللكتروني الماسح  -أ

تم عمل االختبار في مركز الثروة المعدنیة على جھاز بقوه تكبیر 
x500  وذلك بھدف معرفھ وإظھار مناطق التلف الموجودة بالقطعة

 .التاریخیة مقارنتھ بالعینات التجریبیة قبل وبعد التقادم
)Batcheller 2005; Mansour and Ahmed 2012(  

  
  یوضح الیاف الجورجیت المكونة للفستان التاریخي ویوضح التلف والتقصف لأللیاف المستخدمھ) 1(شكل رقم 

  
  ونة للفستانیوضح مظاھر التلف المختلفة الموجودة في االلیاف المك) 2(شكل رقم 

   )التنظیف باإلنزیمات(الجانب التجریبي 
اتضح من التوثیق العلمي واألثري للقطعة التاریخیة یوضح وجود 
بقع واتساخات لذلك كان ال زاما اجراء جانب تجریبي الستخدام 
طرق متقدمھ للتخلص من ھذه البقع الستخدام أفضلھا في عملیات 

  . التنظیف
موضع الدراسة اعتمادا على دورھا في  لذا تم اختیار اإلنزیمات

تحلیل أنواع معینھ من اإلتساخات الدھون والفواكھ اعتمادا على 
 )Ahmed, Gremos et al. 2010(. ظروف نشاطھا

(Ahmed and Kolisis 2011)  
الكریب جورجیت وتم تبقیعھا بأنواع  إعداد العینات من الحریر -1

وكذلك تم إحضار ) مانجو وفراولة وتوت(مختلفة ببقع الفواكھ 
  ).شكوالتة ودھون(عینات آخرى وتبقیعھا ببقع الدھون 

بعد عمل التبقیع للعینات التي سبق زكرھا تم عمل تقادم  -2
ساعھ عند درجھ 72ساعھ و144حراري لھا عن طریق تقادم ب 

  .رجھد100.حرارة 
  -: أوال بقع الفاكھة اإلنزیم المستخدم البكتنیز

تم أخد العینات المراد تنظیفھا ووضعھا في الماء المضاف إلیھ 
اإلنزیم كل نوع من البقعة في إناء على حده وتتم التحریك على 

دقائق وتتم مره آخرى لمده 10البقعة لتنظیفھا وتستمر العملیة لمده 
 ).التوت –الفراولة  –مانجو ال(عشرین دقیقھ لكل من بقع 

   دقیقھ 20أسلوب االحتكاك لمده 
تم أخذ قطعھ من القطن وغمرھا باإلنزیم واحتكاك القطنھ جیدا 

 ..دقیقھ2على البقعة باإلنزیم وتستمر العملیة لمده 
  ثانیا بقع الدھون اإلنزیم المستخدم اللیبیز

ف إلیھ تم أخد العینات المراد تنظیفھا ووضعھا في الماء المضا
اإلنزیم كل نوع من البقعة في إناء على حده وتتم التحریك على 

دقائق وتتم مره آخرى لمده 10البقعة لتنظیفھا وتستمر العملیة لمده 
 )الدھون والشكوالتة(لكل من بقع . عشرین دقیقھ

   دقیقھ20أسلوب االحتكاك لمده 
نھ تم أخذ قطعھ من القطن وغمرھا بإنزیم اللیبیز واحتكاك القط

دقیقھ لكل من  20جیدا على البقعة باإلنزیم وتستمر العملیة لمده 
 بقع الدھون والشكوالتة
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 توضح العینات قبل وبعد التنظیف باإلنزیمات) 1(صوره رقم 

دقائق  10أسلوب التنظیف بالصابون المتعادل الغمر لمده 
 دقیقھ20و
 بالصابون المتعادلبقع الفاكھة التنظیف  -أ 

تم أخد العینات المراد تنظیفھا ووضعھا في الماء المضاف إلیھ 
سم من الماء كل نوع من البقعة في 100لكل % 2الصابون بتركیز 

إناء على حده وتتم التحریك على البقعة لتنظیفھا وتستمر العملیة 
دقائق وتتم مره آخرى لمده عشرین دقیقھ لكل من بقع 10لمده 

 )التوت –الفراولة  –و المانج(
   دقیقھ 20أسلوب االحتكاك لمده

تم أخذ قطعھ من القطن وغمرھا بالصابون المتعادل واحتكاك 
 .دقیقھ 20القطنھ جیدا على البقعة بالصابون وتستمر العملیة لمده 

 بقع الدھون اإلنزیم المستخدم اللیبیز - ب 
ضاف إلیھ تم أخد العینات المراد تنظیفھا ووضعھا في الماء الم

سم من الماء كل نوع من 100لكل %2الصابون المتعادل بتركیز 
البقعة في إناء على حده وتتم التحریك على البقعة لتنظیفھا وتستمر 

لكل من . دقائق وتتم مره آخرى لمده عشرین دقیقھ10العملیة لمده 
  )الدھون والشكوالتة(بقع 

   دقیقھ   20أسلوب االحتكاك لمده
القطن وغمرھا بالصابون واحتكاك القطنھ جیدا  تم أخذ قطعھ من

دقیقھ لكل من بقع  20على البقعة بالصابون وتستمر العملیة لمده 
  الدھون والشكوالتة

 
 توضح العینات قبل وبعد التنظیف بالصابون المتعادل) 2(صوره رقم 

م إستخدام إنزیم ت) التوت -الفراولة  –المانجو (بقع الفاكھة  
البكتینیز والصابون المتعادل وبالمقارنة بینھم إتضح لنا بعد تطبیق 

دقیقھ 20دقیقھ للغمر و20و10أسلوب التنظیف بالغمر لمده 
لالحتكاك إتضح أن إنزیم البكتینیز والصابون المتعادل أن التنظیف 
باستخدام الصابون في كال األسلوبین الغمر واالحتكاك كان أكثر 

لیھ عن التنظیف باإلنزیم واتضح ذلك من خالل درجھ التنظیف فاع
بینما كانت إستخدام إنزیم اللیبیز أكثر فاعلیھ  .والتخلص من البقع

في التنظیف والتخلص من البقع أكثر فاعلیھ من إستخدام الصابون 
  المتعادل 

  عملیات الترمیم المختلفة

  عة التاریخیةعملیات التقویة والتثبیت لألجزاء الضعیفة بالقط
لذا كان من الضروري التعامل معھ بكل دقھ وعنایھ للتحسین من 
حالتھ قدر المستطاع وقد تمت التقویة عن طریق إضافة الخیوط 
المتشابھة ونسجھا بتكنیك یتشابھ مع شكل القطعة األثریة حتى ال 

وكذلك . یحدث تشویھ في الشكل العام للفستان باستخدام إبره رفیعة
ط السراجة الموجود بالفستان بجمیع أجزاء الفستان وفیما انحالل خی

یلي ترمیم األكتاف والجانبین وجمیع القصات المتواجدة بالفستان 
بتثبیتھا بغرز ضیقھ جدا مع إستخدام غرزه اللفق في الذیل وذلك 

  . دون أن تستطیع العین المجردة رؤیة تلك الخیوط نظرا لدقتھا

 
توضح االكتاف قبل ترمیمھم ) 4(  صوره   قبل ترمیمھا توضح األكتاف) 3(  صوره 

  بالطریقة المسطحة
توضح األكتاف أثناء ترمیم ) 5(  صوره 

  .الكتف األیمن
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  توضح أثناء التقویة للذیل بغرزه اللفق) 7(صوره           توضح بعد التقویة للذیل بغرزه اللفق) 6(صوره 

 
 .توضح األكتاف أثناء ترمیم الكتف) 10(توضح االكتاف قبل ترمیمھم        صوره ) 9(صوره    توضح األكتاف قبل ترمیمھا   ) 8(صوره 

  
  توضح األكتاف بعد ترمیمھا) 11(صوره 

  التنظیف المیكانیكي
وھو أول عملیات التنظیف، والھدف منھا ھو اعداد المنسوج األثري 

ة لعملیات للعرض إذا كانت حالتھ تسمح بذلك، أو تكون خطوة مبدئی
تنظیف أخري وھذه العملیة تتم بفرد االنثناءات، وكذلك التمزقات 

وتتم . ووضعھا أو اعادتھا إلى أوضاعھا األصلیة بشكل تقریبي
بحذر حیث أن نجاح عملیات التنظیف األخرى یعتمد بشكل كبیر 

علي نجاح التنظیف المیكانیكي، وترجع أھمیة التنظیف المیكانیكي 
. تساخات وال یساعد على التصاقھا بسطح المنسوجإلي أنھ یزیل اال

حیث أن استخدام الطریقة المناسبة للتنظیف المیكانیكي تعتمد بدرجة 
ً على حالة النسیج، من حیث القوة والضعف، وعلى نوع  كبیرة جدا

وتم ذلك باستخدام الفرش . التركیب النسجي المستخدم في القطعة
ً، والتي تستخدم إلزال ة ذرات األتربة الموجودة على الناعمة جدا
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 (Fiette 1997). سطح القطعة
   الفحص والتحلیل واالختیار لمعرفة ثبات الصبغات

ویعتبر ھذا الفحص البسیط من الفحوص المھمة جد والتي یتم  
إجرائھا في معمل الترمیم دون الحاجة إلى أخذ عینة وتحلیلھا خارج 

ث یتم وضع قطعة قطن على مقدمة عود خشبي، حی. معمل الترمیم
ویتم غمسھا في محلول الغسیل، حیث تحك في جزء غیر ظاھر من 
النسیج، ویتم ذلك لكل لون على حدة بقطعة قطن جدید، ومن ھذا 
یمكن معرفة ثبات الصبغة من عدمھ، فإذا تلونت قطعة القطن باللون 

ت، وھذا یعني أن الذي تم حكھ، دل ذلك على أن ھذا اللون غیر ثاب
ومن ھذا . ھذه الصبغة قابلة للتحلل والذوبان في الماء عند الغسیل

الفحص البسیط وجدنا أن كل األلوان في القطعة ثابتة وتسمح 
  .  )Glover 1992(بإجراء عملیات التنظیف الرطب

 . تفاصیل اجراء ھذا الفحص 2یوضح شكل رقم  

 :التنظیف الرطب
وض على ھیئة إطار من ألواح الخشب بمساحة أكبر من تم إعداد ح

سم من كل جانب وتم تغلیفھ من الداخل 10مساحة القطعة بحوالي 
  .بالبولي إیثلین وقد تم تثبیتھ بالدبابیس على ألواح الخشب

تم غسل القطعة في حمام مائي بھ صابون متعادل حیث تم وضع 
وقد تم نقع سم مكعب ماء، 100سم مكعب صابون متعادل لكل 1

القطعة في حوض الغسیل مع تدلیك القطعة باستخدام فرشاه نظیفة 
وناعمھ لضمان وصول الماء والصابون الى كافة أجزاء القطعة 

بعد انتھاء التنظیف تم انتشال . للحصول على النتیجة المرجوة
القطعة من حوض التنظیف من أحد جوانبھا حتى ال تتعرض 

ى حامل من الفوم مغطى بالبولي إیثلین، القطعة للتلف وتم فردھا عل
بعد ذلك تم شطف القطعة عدة مرات للتخلص من بقایا الصابون  

)Landi 1998(.  

 
  بالتنظیف الرطبتوضح أثناء تنظیف الفستان ) 11(صوره رقم 

 عملیھ التجفیف 
ومن المالحظ كذلك أن القطعة تكون في حالة ضعف شدید أثناء 
مرحلة البلل، ولھذا یراعي السرعة في عملیة الجفاف، وتبدأ علمیة 
التجفیف منذ صرف الماء من الحمام األخیر، حیث یتم وضع ورق 

خیر، نشاف لھ درجة امتصاص عالیة إلزالة الماء، من الحمام األ
وذلك قبل نقل القطعة من مكان الحمام إلى المكان المعد للتجفیف 
النھائي، وحیث یوضع ھذا الورق الماص على القطعة ویتم الضغط 
برفق حتى یتم االتصال الجید بینھ وبین القطعة، حیث الورق بالماء 

ویتم تغییر ھذا الورق مرة بعد مرة حتى تمام امتصاص الماء 
ثم تترك القطعة لتمام عملیھ الجفاف واستخدام  .المتواجد بالقطعة

 Marincas(بعض االدوات الالزمة إذا لزم االمر مثل المراوح 
and Grigoriu 2003; Lennard and Hayward 2006(. 

 
  عملیات االستكمال لألجزاء المفقودة

تجھیز القطعة المراد االستكمال بھا سواء للكولة او الجزء المفقود 
  .بالخلف

  
  توضح مراحل تركیب الجزء المفقود من الخلف) 12(صوره رقم 
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  .شكل الجزء المفقود من الخلف قبل ترمیمھ -1
لتریكو والتي با) الشطرنج(الغرزة المستخدمھ في الجزء المفقود  -2

  .تم شرحھا من قبل
  .تركیب القطعة التي تم تنفیذھا بالجزء المفقود أثناء الترمیم -3

  تركیب الجزء المفقود بعد الترمیم -4
في % 100تم إستخدام غرزه السراجة الضیقة جدا بخیط بولیستر 

  .تثبیت القطعة بالجزء المفقود

  
 الشكل النھائي بعد استكمال الجزء المفقود

  تجھیز المانیكان
تم إعداد مانیكان مطابق لمقاسات فستان صفیھ ھانم زغلول وذلك 
عن طریق وضع طبقات من القطن ولفھا على المانیكان بالخیوط 

جیدا وعدم وجود أي تھویھ وبعد اإلنتھاء من لف المانیكان جیدا 
بالخیط یتم تحدید الخطوط األساسیة للقیاسات الجسمیھ األساسیة عن 

  ). الستان(ریط اإلكسرافور األحمرطریق ش

 
  توضح مراحل تجھیز المانیكان) 12(صوره رقم 

  عملیات العرض المتحفي للقطعة

 المراجع العربیھ 
موسوعة تاریخ األزیاء األوروبیة : ثریا سید أحمد نصر -1

القاھرة  –عالم الكتب  – ومكمالتھا وزخارفھا وتطریزھا

   م2008
دراسات فى ترمیم وصیانھ : حربى عزالدین حسن احمد  -2

تكنولوجیا صناعھ  -الجزء االول -المنسوجات التاریخیھ



Islam Husain et al  323 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

مجموعھ " المنسوجات التاریخیھ وخاماتھا عبر العصور
الدولیھ للطباعھ الرقمیھ والنشر والتوزیع، القاھره، مصر، 

2014. 
دراسات فى ترمیم وصیانھ : حربى عزالدین حسن احمد -3

مدخل لصیانھ  -لثانىالجزء ا - المنسوجات التاریخیھ
مجموعھ " المنسوجات االثریھ، مبادئ وتطبیقات عملیھ

الدولیھ للطباعھ الرقمیھ والنشر والتوزیع، القاھره، مصر، 
2014.  

تاریخ األزیاء  -: صالح البسام، منى محمود صدقي لیلى -4
 –دار الزھراء للنشر والتوزیع  – النسائیة عبر العصور

  .م2002 –الریاض 
عالج وصیانة المالبس اآلثریھ "  -: لسید خلیلمحمود ا منى -5

" دراسة تحلیلیھ تطبیقیھ على نماذج من العصر المملوكي"
جامعھ  -قسم ترمیم األثار –كلیھ اآلثار  –رسالة ماجستیر 

  .القاھرة
  المراجع األجنبیة 

6- Ahmed, H. E. "FIRST AID OF RARE 
PTOLEMAIC TEXTILE IN TUNA 
EL GEBEL EXCAVATION, EGYPT." 
age 2: 3. 

7- AHMED, H. E. (2011). "STRATEGY FOR 
PRESERVATION OF PTOLEMAIC 
WRAPPED MUMMY'S LINEN IN TUNA 
EL-GEBEL EXCAVATION, EGYPT. A 
CASE STUDY." International Journal of 
Conservation Science 2(3). 

8- Ahmed, H. E., S. S. Gremos, et al. (2010). 
"Enzymatic Removal of the Oily Dirt from 
a Coptic Tunic using the Enzyme Lipase." 
Journal of Textile and Apparel, Technology 
and Management 6(3). 

9- Ahmed, H. E. and F. N. Kolisis (2011). "An 
investigation into the removal of starch 
paste adhesives from historical textiles by 
using the enzyme α-amylase." Journal of 
Cultural heritage 12(2): 169-179. 

10- Ahmed, H. E. and Y. E. Ziddan (2011). "A 
new approach for conservation treatment 
of a silk textile in Islamic Art Museum, 
Cairo." Journal of Cultural heritage 12(4): 

412-419. 
11- Batcheller, J. C. (2005). Optical and 

scanning electron microscopy techniques 
for the determination of hair fibres from 
Romano-Egyptian textiles. Scientific 
analysis of ancient and historic textiles: 
informing preservation, display and 
interpretation: postprints, first annual 
conference, 13-15 July 2004, Archetype 
Publications. 

12- Fiette, A. (1997). "Tapestry restoration: an 
historical and technical survey." The 
Conservator 21(1): 28-36. 

13- Glover, J. M. (1992). "Conservation and 
storage: textiles." Manual of curatorship: 
A guide to museum practice: 302-339. 

14- Landi, S. (1998). The textile conservator's 
manual, Routledge. 

15- Lennard, F. and M. Hayward (2006). 
Tapestry conservation: principles and 
practice, Routledge. 

16- Mansour, M. and H. Ahmed (2012). 
"Occurrence of fungi on some deteriorated 
ancient Egyptian materials and their 
controlling by ecofriendly products." 
Egyptian Journal of Archaeological and 
Restoration Studies 1(1). 

17- Marincas, O. and A. Grigoriu (2003). 
Conservation of Post-Byzantine Textiles. 
Improvement of their preservation 
conditions and accessibility to citizens–the 
first results of a local Romanian project. 
Cultural heritage research: a Pan-
European challenge. Proceedings of the 5th 
EC conference, May 16-18, 2002, Cracow, 
Poland, European Communities; ICSC. 

18- Tímár-Balázsy, Á. and D. Eastop (1998). 
Chemical principles of textile conservation, 
Routledge. 

 
  
 

  


