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 األقصرببو النجا راع أمنطقة دب1سبانية تقرير البعثة األ
 2010موسم ) 12-11المزار الجنائزى (وتي وحري مقبرة جح

Jose Galan 
******************** 

 مقدمة  
    في الصخر المنحوتتان) 12-11المزار الجنائزى رقم   ( وتي وحري         تقع مقاصير مقبرتى جح

 الهضبة ، و أسفلن  المقبرتا و قد نحتت.جبانة طيبة عند النهاية الشمالية للنجا بو اراع أوسط منطقة د
 .الثامنة عشر األسرة أوائل إلي نعودووجميعهم ي) . -399-(ثالثة بواسطة مقبرة معا ن يتصال
 ، حوالي الثالثتحتمس و  –حتشبسوت  المشترك لحكم ال أثناء فترة  ا آبيراوتي موظفوآان جح      

حوتي ، آاتب  جلإلله، المكرس ) نو حم(وليس  هيرموبإقليموقد جاء من مصر الوسطي من . م.ق 1475
" الخزنة المشرف على " و) لحرفيين ا ( المشرف على أعمال"  عينموتي آكاتب ملكي وآان جح . ةلهاآل
  (زيع المعادن ة تووأعاد دارة و إتوفيرب البعض فيما يتعلق ابعضهمن برتبطا تن وآانت هاتان الوظيفتا. 
والخشب المستورد ) الترآواز ( شبه الكريمة واألحجار، ) و النحاس  ونزروم والبرتك واإللذهب والفضةال

 الخزانة فقد آان مسئوال عن جمع الضرائب من الحكام ة المشرف علىتبصف  و.  )األرزخشب ( 
ته وبصف. التاسعة السنةالكرنك في بع مون ر اإللة آإلي َأهدى  بونت و من بالدلب ما ُجل يسجتو  المحليين

"  قيادة الفنانين للعمل فــي يمات  والتعلإعطاء آان مسئوال عن  فقد  ، '' المشرف على األعمال  ''
 و" عرض ماعت" حيث باب الضخم عند الفي الكرنك  و ". طيبه فى جميع أنحاءمعابد  المقاصير وال
 و  عشرالسادس عامال الخامس في صرح الرابع والصرحين الببإقامتهما سوت  حتشبمتاللتان قان سلتامال

تضىء حتي بالذهب مون ر حات آوسأمون ، آلالمقدسةالمرآب  تغطية و،  بااللكتروم بتغطيتهما أمرت
بالنحاس   "ورجس-جسر "ين السنين لحتشبسوت  ي لمعبد مالالعظيمة األبوابآما قام بتجميل  .''األرضين 

 " ختآ-خع " من معبد القريبين  أولئك و، وااللكتروم 
آلها  مغطاة والجدران  مقلوب T علي شكل حرف المقبرةمقصورة لاخلي تخطيط الجزء الد         

، مون رع ية آلشمسة  نيمذاتية ، وتر ثالث سير النقوشوقد تضمنت  .مناظر بالنحت البارز بنقوش و 
األشكال مع ،  أخريالت جنائزيه حتفا فتح الفم وإلطقسو نصى وصف مرئي  و ، ين طويلينونص

الصيد في  و ممارسة رياضة حراش ، في األالطيورصيد  الصيد وبأعمالو هو يقوم  لمتوفىالمعتادة ل
 .أدبتين ميابا ومنظرين ل إذهابا والي أبيدوس الحج رحله مرآب  و، شعاب الصحراء 

حوتب ــمن  آالملكتوفي في عهد  و، حمس أالملك عاما تحت حكم 50عاش حوالي و البد أن حرى       ٍ 
ٍ  ".ح حوتبآ "الملكية الزوجة و الملك أمع ــ صوامىـــ المشرف عل "األساسيآان لقبه  و. األول وربما

 ه من عمل مقصورة تمكنعالقات جيده  و بالتالى  آان لة أمه عن طريق المالكة بالعائلة عالقةآان علي 

                                                 
محمد . زاهى حواس ، و د. بالشكر الخالص الى األمين العام للمجلس دبكل الطرق ، و البعثة تتقدم داعما  المجلس األعلى لالثار بالقاهرة  آان1

قصر آان تفتيش اآلثار دوما متعاونا الى أقصى حد ، و  نتقدم بالشكر الى األستاذ منصور و فى األ. مة و البعثات األجنبية أسماعيل مدير اللجنة الدائ
 . مدير عام منطقة األقصر و األستاذ مصطفى وزيرى مدير آثار البر الغربى بريك ، مدير عام آثار مصر العليا ، األستاذ محمد عاصم ، 

 .  و مفتش البعثة لهذا الموسم األستاذ عامر الحفنى من تفتيش إسنا لتعاونة الى اقصى حد و آان دوما آفؤا فى اداء وجباتة 
صيانة االثار التى عثر عليها و لموسم ، و لة حس عالى باآلثار ، و  آان لة دور ا آبيرا فى نجاح هذا ا، و الريس على فاروق القفطى آما هو دوما 

 .  الريس يجب أن يتحلى بهافقد جمع آل الصفات التى . األبنية التى آشفت 
 . و قد عملوا بكل آفاءة ، و نحن ممتنين لعملهم .  عامل 15و قد إستخدمنا 



2 
 

لموآبه  وصف و، ظر لوالئم آبيره اتضمن جدران الممر من تو .  مزينه بنقوش ذات جوده عاليه ةتمقبر
حراش وآذلك الصيد في الصحراء بالقوس  والطيور في األ السمكصيدٍ يالمقبرةوصاحب  الجنازي ،

بالرديم   التى ما زالت مملوءة  الداخلية لحجرةبا يوجدو .  بالمقبرة  مستعرضهصالةتوجد  ال و.والسهام 
 . مربع في المنتصف عمودتقريبا حتى السقف 

 
 )11المزار الجنائزى رقم (    الملونهوتي جحدفن حجره  ـ1

المواسم خالل الحفائر  تقد تم و، م 4وتي جحل الجنائزي بالمزار طول الفناء المفتوح الخاص      يبلغ
اخل دم 18بطول  أفقياالجزء الداخلي من المقبرة يتغلل و   .2006 حتى 2002  منذ عام  ،األولالخمس 

 .  التاسع األثريأعمال الحفائر هذا الموسم من  وقد تم اإلنتهاء. صخرة الهضبة
،  فن في السق الصعوبات نتيجة وجود ثقبين آبيريمن المقبرة بعضداخلية الالحفائر في الحجرة  القت   

قوط  مشكلة سبمجرد التغلب على و. ملئت الحجرة حتي السقف  حجارو أرمال ا  من خاللهماقطسحيث ت
المناظر  عن الكشف و تم  . تالى داخل هذا الجزء الموسم الالحفائر مكن البدء فى، أ 2006  عامالرديم 

وعند الوصول . وتي حجالخاصة  بجنائزية اللطقوس اتصور ، و  تزين الجدران التى ةنقوشالم ةجميلال
م 1×2 فتحة البئر تبلغ أبعاد. حد جوانب الغرفة لكشف عن فوهة البئر الجنائزي في أ تم ااألرضيةلمستوي 

 . سم 45 ا الىرتفاعهإيصل درجة حول فوهة البئر /وله حاجز حجري ، 
 آشف عنوعند القاع . م 8 من أآثر نتهي عند عمق و ي،  2008 عام البئر الجنائزي        تمت حفائر

م، و 5,30×3,45ها مقاسات.  حتى قمتها تقريبا واألحجارمدخل يؤدي الي حجرة آبيرة مملوءة بالرمال 
قصاصة جريدة ومن خالل  . 2009 أعمال الحفائر للموسم القادم تأجلت أخريومرة . م 1,55رتفاعها إ

راع ، عندما حفرت منطقة د 1898/1899  عامي شتاءف ملئها بالرديم وإعادةعلمنا أن الحجرة تم تنظيفها 
بالرغم من حقيقة  . نيوبرىو شبيجلبيرج ن و بتو مارآيز نورثهمبو النجا جزئيا لمدة ثالثة شهور بواسطة أ

ملونة  آسرات عديدة من الفخار تمكنا من العثور على ، فقد الحديثة األزمان في نبشأن رديم  الحجرة قد 
قد  و   .عادة تجميعهم الى حد ما و يمكن إ،   الثالث  تحتمس–حكم حتشبسوت مختلطة معا تعود الى  

، ) م.ق 1200حوالى ( التاسعة عشر  األسرة إلي جرة آبيرة تؤرخ ر منا جزء  آبيستطعنا أن نجمع معإ
،  يقدم النبيذ واقفا باللون األحمرملك  وصورة باألسودملك مرسوم  رأس انصورن يين  تخطيطيممع رس

 إعادةعكس ، و الذي ي) م.ق1000حوالى  (  الحادية و العشرين  األسرةن ـــثمان جرار آبيرة م و
، و آسرات التابوت التي مازالت تحتفظ بالنقوش فتراض دعم هذا اإلي.  بشكل متعاقب ستخدام الحجرةإ

  . الحادية و العشرين  األسرةف خالل مكثستخدام بشكل  اإلإعادة إلي تشير
خلفت والتي ، داخل الحجرة )  من حريق أآثرأو (  حدوث حريق آبير إلي المادية األدلةتشير  و      

 واألسرة   الثامنة عشراألسرة حدثت مابين و البد أنها. حات آبيرة علي الجدران  مسافوق قشرة سميكة
الثامنة  األسرة أحدى سمات، و تلك ملونة بأرضية سوداء  آسرات التابوت و بما أن ، الحادية و العشرين

 الحادية األسرةالمميزة لعصر ذات األرضية الصفراء بينما الكسرات ،  بقايا حريق عليةجميعهم و  ، عشر
 مجموعتين ، تلك إلي اآلدمية العظام يمقسو يمكن أيضا ت. آثار حريق أو دخان  ال يوجد عليها و العشرين 

عثر عليها تلك العظام أن  بما  ، حالعلي أية. عليها أي آثار لحريق يظهر  خري التي الالمحروقة واأل
جدير  و. مها آدليل استخدها أو إتأريخ فال يمكنرجاء الحجرة ومختلطة بشكل آامل تناثرة في أم
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وآسرات ،  اآلدميةمقارنة بكمية البقايا من الكتان التي تم الكشف عنها  القليلة جدا شذراتبالمالحظة تلك ال
 . التي عثر عليها ، الخ ،التابوت 
تاد  فوهة البئر ذات الحجم المعأبعاد. الحجرة عند نهايةخر ر آئ ب، آشف عنوعلي غير المتوقع         

حجرة الى قاع مدخل يؤدي يوجد عند ال. م 3، فقد آان عمقه  األولم ، ولكنه لم يكن عميقا مثل البئر 1×2
 حجرة '' الحجرة السابقة جاعال من، " وتي حجرة دفن لجح" مخصصة آـ آانت هذه الحجرة  . أخري

آسرات هنا الى العثورعلى حفائر  الدتو قد أ. رديم حتي متر واحد ال باآان البئر الثاني مملوء . ''أمامية 
هم رقائق آانت ن واضحا أأصبح،  علي المائدة معندما قام المرممين بفرده، و صغيرة من رقائق ذهبية 

 إلي انعود تربما  . األبيض و باألسودن اترؤية عينان ملونيمكن و ، آدمى تابوت تغطي وجه غطاء 
 آشف في قاع البئر الثاني و. وتي لي جحا ينتميان نهماول أ ، لكن من الصعب القالثامنة عشراالسرة 

 بحجر ليلصق مزين بزهرة اللوتس خر، واآل مزدوج أحدهم(  ذهبية أقراطيضا علي مجموعة من ستة أ
 مصوغات ثالثة ضمنعثر علية  مالهم  األمثلة  قرب الثامنة عشر ، أ األسرة يميزهذا النمط . ) آريم 
يبدو أن  و. متحف المتروبولتيان  للفن فى  ة حاليا ضوعرثالث ، مال سوريات من عصر تحتمس أميرات

نهم نستطيع القول أ  الأخري ، لكن مرة الثامنة عشر األسرة بداية مع  األقراطتداء رإ في بدءواالرجال قد 
 . سرته أو فرد دفن هناك بعد ذلك بسنين قليلة وتي ، أو لعضو من أيخصوا جح

 التنظيف ، ثم ستخدام المتعاقب والسرقات التي تمت في القدم  اإلإعادة ر،      أذا وضعنا فى اإلعتبا
سيكون الصغير " الكنز " الى فإن العثور على أى قطعة ، هذابالتثة ، ي الحداألزمان ردم البئر في وإعادة
قد ترك  أن العتاد الجنائزي الممكنتفسير  و ال.نتهاآات لمزيد من اإلا للشهية  سوف يكون فاتحو،مفاجأة 

العتاد   التابوت وو البد أن. جزء منه الي البئر الثاني تدحرج  ت،  وعندما نهبألمامية ،الحجرة افى 
وقد وجد اللصوص آل شيء .  حجرة الدفن لكن وضع في الحجرة األماميةوضع داخليالمصاحب له لم 

 . األشياء النيران في باقي اأشعلو ، ثم  أعجبهموه وأخذوا وسلبوا آل ما رأ ضوء باهت مستخدا، و بإهنا 
نه لم يكن من ف البئر الثاني بشكل آامل ، حيث أسهم بتنظيفن الذين جاءوا بعد ذلك لم يزعجوا أالزوارأما 

 . من عدم وجود أي شيء ذات قيمة والتأآد حجرة الدفن إليالضروري الدخول 
 لم يترك حيثحروق داخل الحجرة خان في حجرة الدفن ، ولم يكن هناك شيء مد أي آثار ل ال يوجد     

 2010عام  أعمال الحفائر أثناءعثر عليها بالقرب من المدخل المفتتة التى  ثريةاأللقطع  ا.أي شيء هناك 
 تكون منمن حزام ي مجموعة ، تلك القطع التي عثر عليها ضمن  . ألمامية  مصادفة من الحجرة اسقطت

 من أخري وواحدة من الترآواز  وعقيق األحمر، من الينمصنوع أربعة،   فواصل على شكل الحافظةستة 
لتربط معا و  محفورة فيها ثالثة ثقوب  و، د المحارة يقل بروز جانبي منحني تلهاميع القطع ج. الذهب 

 لكن ليس لدينا ،  الثامنة عشر  األسرةفواصل الحزام الى يمكن تأريخ .  لم يعثر على خرز .تشكل سلسلة 
  .هاما يشير الى صاحب

التى البئر الثاني وفي حجرة الدفن فى  ، الحجرة األماميةمن القطع في آبير  عدد  لقد عثر على        
 خرففخار مز : الثالث  تحتمس -آثر دقة الي حكم حتشبسوت  بأ  ، والثامنة عشر األسرة إليتعود ربما 

، ال  أي نقوش واحملنهم ال يبما أو. الخ جزء من حزام  و، قراط ، وأ دسوباأللون مآسرات من تابوت ، 
 ، ال يمكنسم حجوتي لم يكن موجودا علي العتاد الجنائزي  أن أابم، في الحقيقة  . ةصاحبب الجزم  يمكن

سم شخص  بقايا ألتان تحمالنن الالقطعتا. دفن هنا ، في حجرة دفنه وتي قد  آان جحإذا عما بالتأآيدالقول 
 منحوت فى النهاية  آدمى، قدم لغطاء تابوت دى القطعتين عبارة عنإح ." وتيجح "ليست لـبالتاآيد ، 
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 وذلك المتوفىيزيس تستعد لحماية لهه إيد واحدة لإلبرسم لفظ تب الداخلي يحالجان. علي آال الجانبين 
  آة ، " تالوة": تذآر فى النهاية إسم صاحبها بتهاالت قصيرة  إنبمعانقته بذراعيها ، وفوقها نص نسخة م

  " .ءنينا ، المبرإ] . افتح عيني [أضىء وجهي وعانقني بذراعيك ، ،  األرض جب 
آتابة  مختلفة من الجص مع بقايا من أحجامحفائر حجرة الدفن عن عديد من الكسرات من  آشفت       

عن آيفية نحت الحجرة وتزينها  اآلن إفتراض نستطيع ،ذلك  عالوة علي. تساقطت من الجدران والسقف 
اليها يمكن الدخول  و. م 1,55طول  و م 2,52×2,70شكل رباعي الزوايا فى البداية على صممت  فقد. 

 دبعو. المدخل الجدار الشمالي الشرقي يتوسط . سم 45  تبلغدرجة، و يهبط م 1 هرتفاعإعبر مدخل 
جدار عن ال عمقا أآثرسم 0,95 تم توسعة الحجرة بقطع و لسبب غير معروفنتهاء من نحت الجدران اإل

 ترآتقد  و.  منتصف الجدار و بالتالى أصبح المدخل ليس فى .الخلفى و الجدار الواقع الى اليسار 
 من المالط ، لكن األوليالطبقة علية  جيدا ومنحوتيسار الي ار التارآة الجد، نتهاء منها التوسعة دون اإل

 الحجر شظاياالبناء عمال  ترك وقد.  و مقببسطح غير مستويال توقف تارآاي الجدار الخلفي العمل عل
 . ة من عملية نحت الصخور علي األرضيةالجيري الناتج
، تم آساء  الموتىبفقرات من آتاب حجرة الدفن ين ي حضر الرسامين والكتبة لتزماعند      و بالتالى

 ت و تلك التى شطبت و أصبحبطبقة من المالط والجص ، فقط  األصلي التصميم  منالمناطق التي ترآت
.  الشكل  األصلى رباعي ال مع التصميم التى تتسقومنطقة السقف من الجدران ن ، جداراجاهزة ، أي 

  الزمن ونيبدو أنهم آانوا يسابق، ن حجوتي آان علي وشك الموت أو مات بالفعل  ربما ألخرآللسبب أو 
 الجداران أسفلمتراآمة لم يزيلوا آسرات الحجر الجيري الو ربما لهذا السبب .  العمل بسرعة إلنجاز

 فقرات حتى. دون عناية با فقط بل وضعوا طبقة المالط والجص الغير مستوية منتهي العمل فيهاللذان لم ي
صفوف النصوص رسمت   واألعمدة بين فاصلة الخطوط ال حتى واألخطاء نسخت بعدد من الموتىآتاب 
و األشكال المرسومة التى تصور . آلية  بطريقة  عملة المصري القديم عليإعتاد الذي  ضبط البدون 

منظر مه في األشكال األآبر التى تصور جحوتي وأ حتى بعض الفصول تفقد التفاصيل المعهودة ، و
  .  أو تصحيح دون تحديدوغير متقنة  بيد همرسم، تم لهه نوت المأدبه ومنظر اإل

حيث آتبت .  في هذا العمل شارآواتب  من آاأآثر وجودآشف أعمال التحليل للكتابة اليدوية         لقد
وتي جمة الصوتية السم والد جحالهجاء للتريختلف أيضا و،  مختلفة بأشكالوتي  التي تتقدم أسم جحاأللقاب

)Abu/Abty/Abouty . (ربما يرتبط . المغطي بالبالسترالسطح ذلك ، فقد آتب على آل بالرغم من  و
 حكم حتشبسوت عندما وصل نه آان تحتأ صلة بالموضوع ذات الموتىوتي لفقرات من آتاب ختيار جحإ

وتي تعد واحدة من  وهكذا فان حجرة دفن جح.فصول الكتاب تعاقب إنشاءفى بدء   والنظم لطول آبير 
 أجزاء أقدمي ــــومن الجدير بالمالحظة أن هذه النصوص تشتمل عل.  التي حفظت الموتى آتاب أمثلة أقدم

 .يوم الحساب ل   "ات السلبيةعترافاإل"  بــ سميما يهو و ،  125صل ب د خاصة بالف
 
   يم الحجرة المرسومة  ترم– 2

، لم يكن هناك ما يمكن عملة للحفاظ على وتي آتشاف حجرة دفن جح، بعد إ الماضي موسم الخالل      
 الحرآة تأعاقحجرية  آتل  توجد بالرمال و مغطىن آااألرضيةثلثي : وال أبسبب ، و ذلك  . الحجرة 

  صغيرة وأثرية ربما يحوي قطع ألنهنتهاك الرديم  عدم إاألفضل و قد رؤى أنة من، داخل الحجرة 
مع وجود فتحة آبيرة في تماما ، ظهر أن السقف غير ثابت : ثانيا . آسرات من الجص المرسوم 
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. ل الحجرة داخطويال تجاهات ، جعلت من المستحسن عدم البقاء شقوق ممتدة في آل اإل لمنتصف وا
نه في حالة تدعيم السقف البد من ت آيفية مباشرة العمل ، حيث أوالمشكلة التي واجهتنا هذا الموسم آان

وآان الحل  . أوالمين السقف  نحتاج الي تأفأننا، من  بشكل آاألرضيةلتنظيف  و،  أوال األرضيةتنظيف 
 تدريجيا هالحديد و يمكن تكبير من اتصنعطاولة لقد صممنا  . ههو العمل علي مراحل خطوة خطو

مناسب  ن يكون حجم الطاوالت قد روعى أ و . األرضية عملية تنظيف مع تقدم أخري بطاوالت بربطها
 الطول النهائى و يصل.  حتى يمكن إنزالها فى البئر و تمريرها من المدخل و من ثم الى حجرة الدفن 

الطاوالت متداخلة بعضها مع  هذه رجلأ. م 2,80×1,90  الى داخل الحجرةتأقيمي لتلك الطاوالت  الت
سمكها " حشايا "ثم غطيت القمة بفوم . سم أسفل السقف 20 إرتفاع و تثبيتها عند هافعحتى يمكن  ر بعض 

 .سم فقط 10 فراغ مقداره سم ، تارآاين10
ط من وقوشك الس بدا أنها على والتيتثبيت البلوآات للم تكن محاولة وسيلة والفكرة وراء هذه ال       

آتلة من  تطحيث أذا حدث و  سق . بمحض الصدفة أآثرلكن لتقليل عواقب سقوط بلوك أو و السقف ، 
الى ذلك ؤدى سوف ي فان السطح المرسوم سوف يتضرر بشكل سيء وباألرض  إصطدمت والحجر

ل البلوآات نفصارئيسي إلسبب  اتهتزازاإلتعتبر .  قد تتسبب في سقوط بلوآات أخري إهتزازاتحدوث 
 ألن فقط ليس و السبب األول  ، أي نظام للتدعيم إقامة ةروطخقتراب من المشكلة إلوالغرض من عدم ا. 

 تحتها  المالط والجص تخفي ن طبقةثانيا أل و، مغطاة بالرديم ألنها لكن أيضا  غير مستوية و األرضية
 أآثرى المناطق قة أ نخمن بد من الصعوبة أنأصبحلذلك  معمارية للصخور ، و مشاآل الى حد ما
 أمكن آلما بعدم األقتراب آثيرا من السقف وقد نصح الجيولولجين . ى المناطق في حالة جيدة خطورة وأ

، و غلب سطح السقف آان مرسوما عالوة علي أن أ.  بها  يصعب التنبأمألاحيث أن الشقوق في الصخرة 
 . بالسقف  ضرر آبير إلحاق الىتدعيم السقف محاولة  ؤدى قد ت

أتاحت األرجل المتداخلة بعضها مع من ناحية ف. ميزتين أساسيتين بلترآيب الحديدي و قد تميز هذا ا      
 هذة الطاوالت، أن قمة خري ومن ناحية أ. الحاجة الى ذلك  حسب برفع و خفض قمة الطاولة  بعض 

عن ، بهذه الطريقة  و . نافذة ى مصراعفتحهم آما لو آانوا   يمكن ، و بالتالى جزئين إلينقسم يمكن ان ت
 الترميم يمكن القيام بعمليةوبالتالي ،  السقف دون عواقبيمكن الوصول الىطريق فتح واحد أو اثنين 
ويستطيع ،  مغلق جزء الثانىترك ال و فقط واحد عن طريق فتح جزء  . مانأ ووالتصوير والرسم بسهولة 

 .لبناء الحديدي يكون محميا تحت الجزء المغلق لالسقف بينما عمل علي  الاألسفل في )أشخاص  ( الشخص
ى آتلة من السقف و  سقوط أمراقبة  يمكن التالىب، حديد  من السطح البناء الحديدي من شبكة صنع       
  ، ولطف سوف يفتح ب الكتلة حتجزيفأن مصراع الشباك الذى  و اذا ما حدث هذا ،. بصفة دورية  ذلك 

دعت  وإذا.  ذلك مالئما رؤوا إذا بواسطة المرممين أخري مرة ةوضع والبلوك  إستعادةبالتالى يمكن 
  . نقاص األرجل المتداخلة بإيمكن تخفيض البناء الحديدي الحاجة 
ونظرا لوقوع . حفظ الجص المرسوم هي الرطوبه داخل الحجرة التى تواجة  األساسيةالمشكلة        

مستويات فإن م ، 12 بـاألرضية مستوي أسفلحقيقة أن حجرة الدفن تستقر  و،  التل أسفلمقصورة المقبرة 
 آان إذا وعما الموسم ف علي قواألرضية بشكل آبير ويتويتذبذب مستوي المياه  .المياه الجوفية قريبة جدا
 إذا والشتاء ، وعما فالصيفصل ختالف بين  اليوم هناك إ حتىومازال . ا منخفضفيضان النيل عاليا أم

 درجة عالية إلي حال فأن الرطوبه داخل الحجرة تصلى وعلي أ.  مفتوحة أو مغلقة سدابات الوانت بآ
 قد تسببت هذه الظروف في و% . 80آانت نا في تسجيل الرطوبه بدأ  مرة وألولوعند دخولنا  .جدا
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 علي األمالحر و تظه.    السطح إلي األمالح وهي من الحجر الجيري وهجرة األم الصخرة أمالحندفاع إ
  أمالحوهكذا فان الجبس و  . طبقة الجص ،  و تفصلها عن الصخرأمامهابالتالي تدفع  و ، السطح 
ن ولك. داخل الشقوق  فلي من الجدران و يمكن رؤيتها علي السطح وبصفة خاصة علي النصف السالهاليت

تها حال طبقة الجبس الخاصة بالجص تحفظ أن: يجابي لها تأثير إ خري فأن الرطوبة العاليةناحية أمن 
لم تحول نفسها الى آبريتات الكالسيوم الغير مائية ،  و، تعاني من الجفاف   و لم  آما هى ،  األصلية
 .الشروخ ب جب لم ُت لم تفقد  آتلتها ووبالتالي 
 الحرارة اتدرج في الشديدة واألختالفات المتكررة  تجنب ، البد من هذه الظروف  فى ظلو        

و الحفاظ ئية الطبيعية ي الظروف البو بالتالى إستعادة، آلما أمكن  الحجرة مغلقة ظل أن ت والرطوبة ، و
 يناير وفبراير ، عندما تكون الحجرة المفر من ل فترة العمل الميداني وهي شهريوخال. على  إستقرارها 

بين الموسم   ماشهرأعشرة الوخالل % . 25 مستوي إليغلب الوقت فأن الرطوبة تهبط  مفتوحة أإبقاءها
 آذلك فوهة البئر ا ، و مغلقألمامية يظل آال منهماالحجرة ا مدخل حجرة الدفن و وما يليه فأن األثري
 و.  2009ديسمبر  شهري مارس وبين %  65صعدت الرطوبة إلي مستوي  ، و بسبب ذلك ، الثاني 

 . أيضا محدود علي حفظ الجص وتأثيرها،  °28,5 لى بلع حوادرجة الحرارة بنسبة طفيفة  تتأرجح ت
ختالف بين درجة الحرارة داخل حجرة الدفن الن اإل، لحرارة ا تسجيل درجة ، البد منوبالرغم من ذلك 

لقياس  و. داخل بال الرطوبةنخفاض يساهم في إ،  بسبب حرآة آتله الهواء األثروفي الجزء العلوي من 
 العام خالل  الظروف البيئية مراقبة يتم   و .  مستويات غاز الرادونتم قياس أيضاتغييرات آتله الهواء 

  . HOBO  بواسسطة مسجل بيانات آله 
  واألمان آافية مننستطيع العمل داخل حجرة الدفن بدرجة ، سوف  2011في العام القادم في         

تثبيت  ف بالراتنج ، ويرة في السقسد بعض الشقوق الكبو سوف نحاول  تحت البناء الحديدي ، الراحة 
 حجرة الدفن و بما أن. ستقرار  الحجرة القوة واإلإلعطاءتات حديدية ، وذلك يله للسقوط بمثبالبلوآات اآل

خري ونظرا لقرب المياه الجوفية فأن الرطوبة سوف تستمر مسببة ، ومن ناحية أفتحها للزيارة لن يتم 
 عناية خاصة  سنوجةو. وع فقط لتدعيم الرسومات بصفة عاجلة المشرسوف يتم تنفيذ  ، األمالحظهور 

 تتم  . علي وشك السقوط  تلك التى من الجدار من قبل وبالفعل  الجص المنفصلة أجزاء تثبيت حواف إلي
 المستخدمة األلوانعلى حفظ للبعناية فائقة  سيتون عيم برش محلول من البارالويد واألأعمال التقوية والتد

 أغمق البيضاء بلون الخلفية سوف نوجه عنايتنا الخاصة نحو عدم جعل و . هتأزالف جدا يسهل رابط خفيب
دني حد و بطريقة الغني عنها ، علي أن لتي نتبعها هي تقليل تدخلنا الي أ او الطريقة.  األلوانعند تثبيت 

بناءا  ة النظر فى العملستعداد   إلعادنتائج بشكل متواصل واإلبعناية مع مراجعة ال يكون العمل بطيء و
 .تظهر  التي على الظروف

 
  وتي  البئر الجنائزي الواقع بالقرب من واجهة مزار جح– 3

الجدار   ووتيلمزار جح واجهة الجزء الداخلي الواقعة بينالزاوية عند هذا البئر الجنائزى  يقع       
و قد  ، داخل آوةبيعي لصاحب المقبرة الحجم الط تمثال بتنححيث ، شرق الفناء المفتوح /شمال الجانبي 

. سم 30 رتفاع، لة حاجز علي شكل درجة سلم حوله بإ األمبشكل جيد في الصخرة  ، هذا البئر الجنائزى
يز  حفائر مارآ، و ذلك عند  1899 عام األقل ظاهرة على   فوهة البئر توآان، م 2×1فوهة البئر تبلغ 

قد قامت مصلحة و .  2002 عام أخريمرة ذا آشفنا عنة ،و هكشبيجل  ، ونيوبري ونورث هامبتون 
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 ى تلك الجدران الحجرية حديقف إ لألسف و،  1909 عاملمنطقة القريبة من الواجهة اآلثار بعمل سقف ل
  .  قمة جانب واحد من حاجز البئر فوق 

في القدم وتم تنظيفة نه قد نهب و نحن نعرف جيدا أ  قمتة ، بئر مملوء بالرمال حتي أقصي وآان ال        
والبئر . ا الموسم ذهحتى فعال في الحفائر لم نبدأ العمل فيه  نظام إلتباعومحاولة . في العصور الحديثة 

 حفر الجوانب المستطيلة منتصف   ، يوجد فىالجدران مصقولة بشكل جيد و، م تقريبا 9ينتهي عند عمق 
 . صعود وهبوط البئرعلى  مال القدماءعفي صفوف آل نصف متر لمساعدة الصغيرة 

 من جدران بالتأآيد أتت م آسرة من النقوش ، عشرة منه24قد آشفت أعمال الحفائر في البئر عن  و       
 عنصر من 39 مجموعة من على ما يقرب من قاع البئر ، عثر فىلك ذعالوة علي . وتي مزار جح

 عثرنا علي آسرات عديدة من أيضاقاع وفي ال. وتي بالقرب من الواجهة تماثيل بالحجم الطبيعي لجح
 يصور عمود علي شكل األسودمن الفيانس ، مع تصميم خطي مرسوم باللون مفتوحة ضحلة سلطانية 

  . الثامنة عشراألسرة عصر إليربما تعود ،  زهرية مائية  حتحور مصحوبا بعناصررأس
 .دفن  حجرة إلي الغربي يؤدي مدخل منحوت في الجانب الشماليعلى قاع البئر  آشف عند           

نفصال  خشنة نظرا إلآبر قليال ، وغير منتظمة الشكل و، لكن الحجرة اليوم أم 1×4×2 األصليةمقاساتها 
سم 40لداخل حوالي آان يوجد با. م 1,70×4,30×2,50 ناآلومقاساتها ، البلوآات من السقف والجدران 

 عديد من اللصوص  القدماء والزوار في العصر لنزووبالرغم من . من الرمال والبلوآات الحجرية 
 .  الثامنة عشراألسرة عصر إلي تعود أثريةعلي قطع   عثرنا ،فقد مختلفة أزمانالحديث الي البئر في 

ن القدم واليدا. من الحجر الجيري صغير يصور رجل جالس لسفلي لتمثال انصف لومن بينها ا
آما عثر . على وجة التقريبريخ القطعة  ساعد على تأمما ، حجمهما آبير علي الرآبتين موضوعتان

و عثر .  و لها ثقب لتستخدم آتميمة و تدمج فى عقد  عقيق األحمروجات صغيرة من العلي عين أأيضا 
 الصفوة تفناد في ، آان  شائعا   شبة آامل جيد ، ىقبرصصغير  إبريق على قطعة هامة عبارة عن 

  .الثامنة عشر األسرة أوائل
ض أن الواجهة افترنه ال يجب أوبالرغم من أ. مزار ال من تخطيط ان البئر آان جزءشك أوبدون         

 األم الحاجز العلوي الحجري للبئر قد نحت في الصخرة و بما أن ،نتهاء منه تم اإل الذي األولآانت الجزء 
يمكن   الحقة إضافة ل آونة لذا فإن إحتما. وتي  وتمثال جحةدمج في التصميم مع نقش السيرة الذاتيوأ ،

 ، والسؤال للمزار في الحجرة الداخلية  ذاك الواقعوتي هوو نحن نعرف أن البئر الجنائزي لجح . إستبعادة 
حدث وتي ، لكن ربما نحت لجح .  فقط نحتماليعد هذا البئر ؟ وهناك إن أم، ل ناآل هالذي يفرض نفس

. ، أو شخص قريب منه ربما والدية ،  أسرتهد أفراد  أستولى علية أحو، مؤخرا  تغيير في التخطيط 
لما انه ليس هناك دليل علي أن  جحوتي ع (أقربائهحد  لوالدية أو أ خطط من البداية  نه، أحتمال الثاني اإل

 .ا السؤال ذ علي هلإلجابةفية ا آمعلوماتليس لدينا  . )اء بنآان له زوجه أو إ
 
   حجوتي لمزارعرضة  البئر الجنازي في الصالة المست– 4

في .وتي الة المستعرضة من مقصورة مقبرة جحلصلالغربي /الجنوبي  بئر ثالث في الجانب  يوجد      
م .ق650(التاسعة عشر  األسرة خالل عصر أنه تمفى الغالب   متأخرة ،إضافة أنةهذه الحالة من المؤآد 

الى ضطرهم ، مما إم 1,18×1مقاستها  و، يا ة رباعية الزواتفوه و، البئر ليس له حاجز حجري ). تقريبا
وتؤآد قصاصات الصحف أن . م 2,30 من قبل حتي عمق هوآان البئر قد تم تنظيف. سيا إنزول التابوت رأ
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 أعمال الحفائر العام الماضي وتوقفت عندما عثرنا علي بدأت.  نهاية القرن التاسع عشر هالبئر قد تم تنظيف
 . للدفن يؤدى الى حجرتيمدخل 
 حجرتي ىحد إإلييؤدى  مدخل يوجدوفي الجانب الشمالي الغربي . م 5,40وينتهي البئر عند عمق       

 عند الجوانب والزوايا مستديرة 1,35  و م في المنتصف1,55رتفاع واإل. م 2,65×2,40الدفن ، مقاساتها 
. من العصر الصاوي وهو نموذج حجرات الدفن للسقف  يعطي مظهر السقف المقبي  مما بعض الشىء ، 

. سم 45سم وعمقها 60 األضالع نحتت في الصخر ، مقاسات زاوياال مربعة  حفرة األرضية في يوجد
بقايا خشب على  قاع الحفرة عثر فى. الغرض منها وضع صندوق من الخشب بة أربع توابيت آانوبية 

 رأس  ذو اإللهويمثل ، يقة جيدة قد نحت الغطاء والحجر الجيري بطر و . الكانوبية إحدى األوانى وغطاء 
  .األسودمع عين اوجات ملونة باللون ، المتوفى أحشاءن حورس المسئول عن ، إب"  سنو أفقبح"الصقر 

 متماثلة مع أبعادة. لبئرلالشرقي /الشمالي في الجانب حجرة الدفن الثانية المؤدى الى يقع  المدخل       
 األرضية في يوجد . واضح  غيرلسقف هناالمقبي لشكل لام ، لكن 1,55×2,85×2,45 األخرالبئر 

لكن لم يعثر داخلها علي شيء ، خري األفى الحجرة الموجودة  الحفرة  لهما مقاسات متماثلة لتلكحفرتين 
ثالث مرات بالحبر " 9" آتب العمال الرقم حيث :  لهما ملمح مميزن يوجد جدارا.  بها الصلةوثيق 
 فخاري إناء عثر علي و. عيدان متوازية في  صف واحد تسعة لة مجموعات  ثالثآتبوا ، حيث األسود

 . آبير شبه آامل 
الواقعة  تلك  آانت  المنحوتة األوليأن الحجرة و البئر ضح التخطيط الخاص بحجرتي الدفن و يو       
حدى إ يإلخري تحرك مدخلها جيدا مع البئر ، بينما الحجرة األ أنها تصطف، حيث شمال/  غرب الى

من الفيانس ، عن عدد آبير من الخرز فى آال الحجرتين وقد آشفت أعمال الحفائر . جانبى الجدار
من نقوش من جدران وآسرات ،  مختلفة والتي تميز العصر الصاوي ذات طرزوشابتي وآسرات من األ

 .وتي مقصورة مقبرة جح
 
   ) 399 و 12المزار "(باآي"و" حري"  مقصورة مقبرة – 5

في مربع  عمود بها يوجدم ، 6,60×5,20  " لحري"زي ئ الجناللمزار داخليةالالحجرة   تبلغ أبعاد     
  عبر الداخلإليالذي سقط ،  بالرديم تلئة مم آانتفقد ، وتي آان الحال في مقبرة جحوآما . المنتصف 

م جزء من العمود حطأدت الى  ت ،في منتصف السقف تلك الواقعة إحدى الفتحتين ،. فتحتين آبيرتين 
قع علي بعد ت ، و المجاور لباآي للمزار الجنائزى الجزء الداخلي  معبط ترى تاألخر الفتحة و، المربع 

 . مترين فوق التل عو يرتف الشمال الشرقي إليمتر واحد 
ائر في المنطقة حول ف أعمال الحنبدأن سد آل الفتحات في السقف وأهذا الموسم ستطعنا و قد إ       

، وآان يجب الرديم من الداخل ولم تكن العملية سهلة لعدم  القدرة على األقتراب من .  المربع لعمودا
آتشفنا هنا في العام الماضي إ. خلية العميقة الدا"  حري" منحدر التل فوق حجرة ، فوقعمل من الخارج ال

لي الجدران تبين ، تحفظ لنا رسوم هامة ع) م.ق1100حوالى (ة سعامصغيرة من عصر الرمقصورة 
رعموزا ، رئيس خدم "النقوش المصحوبة تذآر  . طفل عاري يعالج ببراعة نول لتصنيع ثياب من الكتان 

س رأ علي شكل ،  زائفناء آانوبيغطاء إ نوقد آشفت الحفائر بالقرب من المدخل هذا العام ع" . مريت
نفس المنطقة آشفنا عن مدخل صغير وفي  . حابي المسئول عن حماية رئتي المتوفي اإللهيمثل ، قرد 

رتبط بـ إعادة إستخدام هذا الممر ربما ي. لتل األم لالصخرة تحت األرض يمتد عميقا فى سفلي دهليز ل
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آما هو موثق .يبس  طائر أ صقور و، فى الغالب  اتحيوانم لدفن مومياوات .لقرن الثاني ق اخالللجبانة ا
 سوف نستكمل أعمال     . األحمربالحبر المكتوبة يقية  الديموطالمخربشاتمن خالل وجود عدد من 

 و عمل نستكشف الدهليزل فوق مقاصير المقابر ، من الثقل هذا لرفع في هذه المنطقة الموسم القادم الحفائر 
 .تخطيط دقيق لداخلة 

في الجدار الكبيرة  قمنا بمعالجة الفتحة  ،  لحري في سقف الحجرة الداخلية الفتحةغلق         و بمجرد
و  ، 2005  عام  " باآي" الفناء المفتوح لمقصورة مقبرة  قد تمت حفائرو" .  باآي  "زار المتصل بم

اش  عنة و البد أ '' باآي،  ماشية آمون  المشرف على '' والقابة ةسممنقوش عليه أباب آشف عن عضدي 
 طبقة آثيفة من فوقة قد تم رسمه وآان الجزء الداخلي من المقبر . األسرة الثامنة عشر  منتصف خالل 

حتى أنة من الصعب  الجدران والسقف و قد أعيد تشكيل   .ناآلغلب النقوش قد ضاعت المالط ، لكن أ
عندما دخلها للوصول الى الممر بليون م فرنسوا شاو قد وصفها. تخطيط مقصورة المقبرةالتعرف على 

 . '' الكهف  ''بــ  لحرياألوسط  
وحيث أن الهدف . يمتلئ بالرمال والحجارة حتي متر واحد " باآي" الداخلي من مقبرة الجزء          

 قمنا بفتح ، "باآي"ساقط داخلها من مقبرة متمن الرديم ال" لحري" الحجرة الداخلية إخالءالرئيسي آان 
إتضح لعمل خالل هذا ا.  الجدار الفاصل بينهما الى جوارم 6,30×م2 أبعادها مزار األخير داخل الحفرة 

 ـديثة من الرمال آ قد إستخدم حديثا آإسطبل ، حيث توجد عدة طبقات من أرضية حىلالداخهذا الجزء أن 
 عبارة عن القطع الموجودة أهم. من الطوب اللبن ) آانون ( مكان مستدير إلشعال النار ، و) دآة ( 

نهم ينتمون  يمكن المجازفة بالقول أو.  وآانوا في حالة سيئة .آوة تماثيل جالسة داخل  أربعةمجوعة من 
معلم متميز  ، و هذا موقع المجموعة علي الحائط الجانبي و قد نحت  .  والدية ة وتأو زوج،  المتوفى إلي

في الحال ، آما هو أقصى مؤخرة المزار ، حيث أن هذا النمط من التكوين عادة ما ينحت في جدا 
لوصول و التنظيف حول الحفرة التى تمتد أسفل الى حجرة  تمكنا أخيرا من او. وتي رة مقبرة جحمقصو

 ناآلجاهزة " لحري" الحجرة الداخلية و أصبحت. حرى حيث رآن قاعدة مجموعة التماثيل مع األرضية 
 من النقوش والمناظرأآثر مل أن نعثر علي آسرات و نأ . 2011عام حفائر بشكل آامل الموسم القادم لل

علي بقايا أيضا ربما نعثر  ، و ) 1,68رتفاع  إو  6,20طول ( مر الرئيسي تزين جدران المآانت التي 
ئزي  بئر جناإحتمال العثور على:  ثالثا  .الجدران الخاصة بالحجرة الداخلية  يوما  تزين آانت من مناظر 

   .-399 –المقبرة  وتي وهناك آما هو الحال  فى مزار جح
 
    موسم العمل خالل مهام نفذت – 6

 المشروع أهدافنجاز  إلأهمية أآثر حتى مساوية لها أو أخريهام  الحفائر األثرية بمرتبطت أعمالإ      
صيانة في قد نفذت أعمال ال و .  لهاالنشر العلمي  وتها دراس ، بآلثاراصيانة التى رآزت علي ترميم و ، 

إزالة  هذا الموسم تم . ي  التقرير الحال من2، و قد وصفت فى الجزء وتي حجرة الدفن المرسومة لجح
 آان و،  أمه مع اوتي جالسالوحيد الذى يصور جح الرسم وهي جدا ، الملونة الهشة ن الكسرة سيج عالن

ي   الإعادتهنستطيع ربما في المستقبل   .بأمانخزينة  وت  قد تم تنظيفهنقذ الموسم الماضى  ، والرسم قد ٌأ
 أعمال التنظيف للجدران  فى المرممينمرستوقد إ. ناسبا  آان ذلك مأذا،  في الجدار األصلي  مكانه
 ةوإعاد األلوانتثبيت بقايا  و، ء الشروخ بالمالط والجص وتي ، بمالاصة بالحجرة الداخلية لجحالخ
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وقد . األصلىالى مكانها  مزارالداخل   أعمال الحفائر خارج وأثناءآتشفت إالكسرات التي سقطت والتي 
   . الخلفى الجدارعلىتدعيم مجموعة التماثيل  ن تنظيف ونتهاء تقريبا متم اإل

 الكسرات التي سقطت من الجدران إلعادةآان من الضروري التعاون بين المرممين والرسامين  و         
 و قد . مع نقش السيرة الذاتية الثاني المنحوت في الصالة المستعرضة و ينطبق ذلك تماما . أماآنهاي ال

قد عثرنا علي آسرات عديدة  و،  -399- ـتلك الخاصة بوتي بة جحذلك لربط صال لقدم و النقش في احطم
  . األصلية أماآنهاكسرات في السد الفتحة عن طريق وضع   فى بدأناهذا الموسم . خالل أعمال الحفائر 

جين مسئولين ولم يكن الجيولو.  الفريق أعضاءثنين من الجيولوجين من مع إالمرممين و قد تعاون          
 أيضا لكن آانوا  ،تقييم الشقوق في الصخر  ، والمزارات  ثبات ي  المسئول عن الجيولوجسياقفقط عن ال

 تعاقب الكشف عن الجيولوجي في و قد شارك . مزاراتالالحالة البيئية داخل  مراقبة مسئولين عن
آم الجدران ، ما  ق فىالشقو تفتحمتى   :وتي مزار جح المختلفة التي ساهمت في تلف اإلحداث

 من متي و  المياه في الصالة المستعرضة ، وتتراآمآم من الوقت  عبر الممر ، والتى سالتالفيضانات 
 .  معينة الخ أماآن السطح في تآآل و،  الرياح حرآةو مدى تأثير قوة ، النيران ندلعت إأين 
 البنية التحتيةقامة زارات وإن داخل الممي الفريق علي تأأعضاءثنان من المهندسين من وقد أشرف إ     

الخ ،  األثرية والقطع ألدواتلوضع ا واألرفف،  اآلبار والساللم والبكرات في اإلضاءةمثل ، الضرورية 
 األصليةحتياجات  بطرق مختلفة وذلك لتناسب اإلها تم رسم، التى خرائطعن الأيضا آانوا مسئولين  و. 
 . الخريناث اآلو، الرسامين  و،  الجيولوجيين  ، و المرممين،ا ، أيلمهام المختلفة المطلوب تنفيذهل

. كانها األصلىذلك في م  التي عثر عليها خالل أعمال الحفائر واألثرية القطع وثيقوقد تم تصوير وت      
هم وعند الضرورة يتم تنظيف . األثرية بواسطة المسئولين عن القطع  وتصنيفهم وتسجيلهم تم دراستهم  ،ثم 

 آانت القطع منقوشة وإذا . دراستهم م ورسمه  وأخري مرة مبعد ذلك يتم تصويره . م وترميمهوتدعيمهم 
 . ينها تخزيتم لف القطع بعناية و،  وأخيرا.  بواسطة الرسامين من فريق العمل تنقيحة يتم نسخ النص و، 

 منتهاء من ترميمه اإلونأمل، " ركاي" الخشبية الملونة من تابوت األلواح ، تم عالجوخالل الموسم التاسع 
 .العام القادم 

وقد ترآز هذا الموسم مزيد من النشاط علي .  خالل أعمال الحفائر هاما اوقد لعب الفخار دور      
 من العصر الصاوي أواني تجميع إعادة  تمكنا منوتي ، وقدئزي لجح من البئر الجناأتتالكسرات التي 

 اآلدميةكمية الكبيرة من البقايا التم أيضا تحليل قد  و .   الثامنة عشراألسرةر نتقال الثالث وعصوعصر اإل
. خبير المومياوات  القديمة و - األجناسمن نفس المنطقة بواسطة المتخصص في علم التى عثر عليها 

 باألخشاعلم النبات القديم هذا العام في تحديد فى  ، قام متخصصينستكمال فريق العمل المتخصص وإل
األقواس  والهراوات تصنيع  المستخدمة فى األخشاب وأيضا التابوت ، لواحاالمتعددة المستخدمة في 

  .     اآلخر في العالم األبدية هخالل حيات،  الحادية عشر األسرةمن نوبى ال، " ر اليك"المصاحبة 
 
 


