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  :مقدمة 

ة لالذ یرت لتللحدیث السم الاهو ذراع أبو النجا          ة الشمال انة لفع عند النها طت ج التى ارت

م تارخ ب ة القد  ،على البر الشرقى الكرنكمعبد آمون رع ل المقابلعلى البر الغرى الواقعة مدینة طی

ة عند سفح المنطقة الوسطى ل .قصر الحدیثةألتزامن مع اتو  ان عثة االس راع أبو النجا منذ ذتعمل ال

ة رقم ( حر جحوتى و ة فى الصخر لنقور حول مقاصیر مقابر م، داخل و 2002ینایر  و 11مقبرة طیب

12.(  

                                                            
(   Dr.Salima Ikram،)متخصص مصریات وآثار(  Dr.José M.Serrano، )مدیر البعثة(  Dr.José M.Galán: تكونت البعثة من 1

 Dr.Lucía، )متخصصة  مصریات وأجساد محنطة Diaz  Iglesias )متخصص مصریات ونقوش(،Dr.Andrés  Giego  Espinel 
 .Dr،)مصریات وآثار متخصص( Francisco Borrego،)متخصص مصریات و نقوش( Francisco Bosch ) متخصص مصریات

 María،)وآثار  Ángeles  Jiménez  )متخصصة مصریات وآثار(،Gudelia  García )متخصصة مصریات وآثار( ،David 
García)آثرى(،Zulema  Barahona)متخصص مصریات، وفخار(،Dr.Roxy  Walker)انثربولوجست( ،Spitzer,Megan 

مھندس ( Carlos Cabrera،)مرمم( Miguel Ángel Navarro،)مرمم(Nieves López، )مرمم( Pia Rodriguez، )انثربولوجست(
  ).مصور(  José Latova،)مھندس معمارى( Ignacio Forcadell،)مھندسة معماریة( Juan Ivars،)معمارى

ممدوح الدماطى، وھانى أبو العزم، مدیر عام اللجنة . شكر واجب لما قدمھ المجلس األعلى لآلثار، وخاصة وزیر الدولة لشئون اآلثار د
ومن األقصر، كما ھو الحال دوما كل موسم قدم المجلس األعلى لآلثار العون و المساعدة، وخاصة عبد الحكیم . الدائمة و البعثات األجنبیة

  .كرار، مدیر عام آثار مصر العلیا؛ وطلعت عبد العزیز، مدیر آثار البر الغربى باألقصر
  .ھبھ سید، نتقدم لھا بالشكر لما قدمتھ من مساعدة وتعاون/ افق البعثة من المجلس األعلى لآلثار أر

على قفطاوى ، مثل كل المواسم السابقة، كان لھ دور ھام فى نجاح العمل، حیث نظم العمال بكفاءة عالیة  لما لھ من إحساس /ریس البعثة 
  .كتشفةعالى باآلثار، و ترمیم القطع واألبنیة الم

  .عامل، عملوا جمیعا بجد وحرص شدید، لذا نحن أكثر من ممتنین لعملھم 100استخدمت البعثة 
د، ودمحم أحمد سالم، وسعد زكى، لخبرتھم العالیة أحمد سعی: إلى البعثة ھذا الموسم تشكر البعثة المرممین المصریین اللذین انضموا

). 11مقبرة طیبیة رقم (ومشاركتھم فى تنظیف جدران الممر األوسط والحجرة الداخلیة لمقصورة مقبرة جحوتى. ومساعدتھم و كفائتھم
كان قد عثر علیھم دة وضع الكتل وإعا. وقاموا بإزالة الطین بعنایة من فوق سطح الجدران، وتثبیت األلوان والمخربشات المحفوظة فوقھم

  .إلى مكانھم األصلى،أثناء حفائر الفناء المكشوف 
  .والتى تتركز أعمالھا بمنطقة دمیاط ، ووزارة الثقافة االسبانیة)  UFG(  قام بتمویل أعمال البعثة ھذا الموسم الشركة االسبانیة للغاز
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م  رما عاش حر           ان ح ة الحدیثة، الملك أحمس، و سرة ألأول ملوك اإ مات فى عهد الطیب

فته، الملك أمونحتب األول ط  وقد .خل  أشیر إلیهاأحمس، التى  سرة المالكة عن طر والدتهاألیرت

ه حر اللقب اإلدار الوحید الذ ". زنة الملك"  بـ هفى مزار   هوته مقبر فى مقصورة   وصف 

ة أعحوتبالمشرف على صوامع أم الملك و " ة لمزاره الج تزن". الزوجة الملك نائز ل الجدران الداخل

، التى تعود لهذا العصرالمحفوظة واحدة من أفضل مقاصیر المقابر تعتبر مناظر جیدة جدا، و 

  .م.ق1510حوالى 

خالل شغل . م.ق 1460 ، أ عامعد حر  خمسین عامحوالى عاش فقد جحوتى أما         

اتب   قوم بهاالتى " المشرف على األعمال" و" المشرف على الخزنة" منصبعمله اإلدار 

سوتللمعادن عمال ان و یالحرفی  ."المشرف على مواشى آمون " منصب  ضاأ شغلو . لملكة حتش

سر للفنالواجهه و و  جدران مقصورة مقبرتهالمناظر زنت  أما  ،فتوحالم اءجزء من الجدار الجانبى األ

تاب الموتىفزنت ل جدران حجرة دفنه    .فقرات من 

ة رقم (لمقبرة جحوتى  فتوحغرب الفناء الم –جنوب    )11مقبرة طیب

  "جنوب  10قطاع " 

ین أعو  ،راع أبو النجاذل منازل القرة الحدیثة ل تهدم 2006/2007فى عام           ید تس

ان فى منازل جدیدة  ة . مدینة القرنه الجدیدةالس ان عثة االس ع منطقة وقتها قدمت ال ا بتوس طل

فى  "جنوب 10قطاع "فى  بدأت الحفائر. الفناء المفتوح لمقبرة جحوتى جنوب غرب/سارعمل إلى ال

م2011ینایر  ة على عم ثم . شف المنطقةو  ،مجرد إزالة الرد عثة خالل المواسم التال شفت ال

ة أأسفل مستو  ثالثة أمتار عة عشرةارض تعود ، لمنازل الحدیثة، عن عدد من دفنات األسرة السا

ا م.ق1550- 1650 لعام ار جنائزة تقر ضا و مقاصیر قرابین من الطوب اللبن، و ، تتكون من آ أ

ة على احتوابیت غیر م ةألم س. من الفخارنذرة مجموعات من أوانى و  ،رض الكشف عن  همقد 

انة ا ة و ألجزء من ج ة من اسرة الملك قة الراق عة عشرة  ألالط اب المحتملة ألافى فهم سرة السا س

الذات لبناء مقصورة مقبرته، ان  ار جحوتى هذا الم ر من خمسمائة متر عن أكث حوالىعد و  الخت
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سنوات  رعألا للمقصورة مقبرة جحوتى خال فتوحشفت الحفائر إلى جنوب غرب الفناء الم       

ة ع رة، الماض عة عشرةألاأ ن عدة دفنات تعود لفترة م تشمل ).  م.ق1600حوالى ( سرة السا

ة و ألعلى ا الطفلین یرقدان على جانبهمتابوتین ) أ: هذه الدفنات دون أ متاع رض، بدون حما

؛ مقصورة قرابین  )ج ؛زانائز لألمیر إنتف مو ئر جمقصورة قرابین من الطوب اللبن و  )ب جنائز

ا " بئر ثالث رما یخص) سابیر؛ د ئر جنائز ألحمسمن الطوب اللبن و  ابن ملك مصر العل

عأدفن  تابوت رشى لرجل یدعى نب، )ه ؛ "السفلىو  ضا .سفل بئر را  ؛عن شفنا الموسم الساب أ

بیرة منقورة فى الصخر رما مق )و ة عشرألعود لتبرة  ثافة خالل  اعید استخدمهأ ، سرة الحاد

عة عشر أو ألا بیر  (قرب من مائة جثة عشرة لدفن ما سرة الثامنة ألوائل اأسرة السا  هممنعدد 

  .قلیل جدا فى توابیت دعدعضهم ملفوف فى حصیر، و و تان، لفائف من ملفوفین فى ) طفالأل

شفنا موسم قد و استأنفت الحفائر هذا الموسم بنفس المنطقة،        ة 2012سب و بیرة عن رسو

 X- 4فى المرعاتظهر واضحا . من أوانى من الفخار تعود ألوائل األسرة الثامنة عشرة ثیرتحو 

ه  X-5و  عاد الطو، و م0,92جدار من الطوب اللبن سم ون سم34X  16X 9اللبن  ةأ ، رما 

ة إلى غرب المجسجزء من بناء جنائز ظل مدفهذا المبنى    . ونا تحت األرض

ة شف عن مقبرة         ، بها عدة حفر فى السقف )UE 1018(منقورة فى الصخر بیرةثان

الطوب فى وقت ما خالل القرن ثم سد المدخل و اللصوص،  من فعلوالجدران  عض الحفر 

ك و . ة اآلثاریئرن، رما بواسطة هالعش الست اس من ال قطع من الورق تعود لعام عثر على أك

عام هدم الذ ثة، زل القرة الحدیامنمنطقة تخص إحد تعاصر إحد الحفر و  ،2004

بیرة و واعدة . 2006/2007 ة  م  لم یزلواأن اللصوص المحدثین  حیثتعتبر المقبرة ذات أهم الرد

ملء جزء من الممر و  واالتالى الحجرات و الذ  ة تر   .لم تمس األرض
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طها إلى ع        ن تأرخ المقبرة بناًء على تخط مر األوسط من یتجه الم. نتقال الثانىالصر ام

ملء  م جزء منهالشرق إلى الغرب، و االرد م على األقل، 18، یبلغ طوله ، نهایته مسدودة حال

من تؤد إلى حجرة ألتوجد فتحة منتصف الجدار ا. م قرب المدخل2.66ارتفاعه و  ،م2وعرضه 

ة  ه حجرة دفن إلى أسفل إلى ما تؤدفتحة توجد . م1,10 یتهارضأ تنخفضجانب  اارتفاعه ،ش

من كفى لدفع تابوت ت ،للحجرة الجدار الشرقى أسفل م2,5 اطوله، و م1حوالى عرضها و  ،م1,16

ةسرة الألوشابتى تعود لأعلى تماثیل عثر فیها  ،خاللها سرات من تابوت وضعت و  ،والعشرن حاد

سرات من لوحة صغیرة عن عمد على السطح عادها (قرب المدخل، مع  منظر  علیها) سم25x 11أ

د  هارخأت امراة واقفة، رتعود إلى أنها غیر محدد لكن من المؤ عصر االنتقال (عصر م

تلة. ))؟(األول ضا على  الجزء : ملكىتحفظ جزء من سرخ  )سم 58x 19,5(من الحجر عثر أ

لستقر صقر محفور وملون، السفلى ل إلى یوجد . الملكاسم تب مستطیل رأسى، حیث  فوق ش

 الجوانب دخرطوش على إح علیها )سم44x 40x 30(من الحجر الرملىأخر تلة  اجواره

ة االسم الملكى مفقود، "، تشمل االسم المقدس لرعلون ممحفور و  ق من  ألیوجد على الجانب ا. لكن 

لجزء من  سرة ألعضاء اأ حد إالمقبرة تخص أن رما تشیر تلك الكتل إلى  .لسیدة واقفة محفور ش

ین من مقبر ونهم احتمال المالكة، رغم  نهبت عدة مرات ما أن المقبرة قد فتحت و  ،ة أخر مجلو

  . فترات مختلفةخالل 

له إلى األسرة ) UE 1019(شفت الحفائر خارج المدخل         عود  بیرة من الفخار  ة  م عن 

ون إشارة إلى م، و .ق1700، حوالى ةالثالثة عشر  تارخ المقبرة المنقورة فى الصخر الذ رما 

األوانى خارجاألقدامى قد رغم أن اللصوص ا. االسم الملكى المفقودو   همأغلبعثر على ، لكن لقوا 

قة لم تتغیر سواء بواسطة اللصوص القدامى امل المدخل  تسد التىو بواسطة هیئة اآلثار أ ،فى ط

  .العشرن القرن خالل  فجواتالو 

فتحین جنائزبئر عن شفنا قرب المقبرة المنقورة فى الصخر         عضهما ن  التواز بجوار  ان 

عض،  عد . هقمتم، مهدم عند 0,5ار من الصخر فصل بینهما جدتجهان من الشرق للغرب، و و ال

ام عند ف ،منه نتهاءإلیتم ا تضح أنه لمإعم  م4,10حتى) UE 1021( البئرنحدإفى النزول  ق
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قى ، و شدة نهب البئر         ن استرجاعهألمن الدفنة االقلیل جدا  الإلم یت م ة  ارة عن ،صل : ع

ا ض ألقطع قلیلة من الخشب ملونة  انوتحمل ب ة  تو ىرخضألقوش م انو  ،، رما تكون صندوق 

ط مصنوع من خرز من الطینو  س  ،لوتس محفورة فى الخشبزهرة و  ،مشط من الخشبو  ،عقد 

اء فى حالة سیئة جداو  رتوناج لموم طول الجدار األعثرنا فوق ا .قناع  دفن من لحجرة الألرض 

ا واألخر م1,74م و 1,69 قوسلطول ا. سهم 20على قوسین و ، أحدهما مصنوع من خشب االكاس

حبل مرو عند النهایت. من خشب الطرفاء حتفظ  ا72طوله الواحد م السه. ینالهما  . سم تقر

ا، من  ةمصنوعالسهام و  غراء إلى عصا مصنوعة من الصوان و  أسر الو بوص وخشب أكاس ملصقة 

ا عة سهام ملفوفة فى قطعة مجموعة معثر على . االكاس ضا  ،قماشخشنة من ن س ما عثر أ

  .غیر محدد حتى اآلنالسهام  موعةمج تارخما زال ، )سم7X 6,3(إناء صغیر من الكالسیتعلى 

  " شمال 10قطاع "

له اللبن من الطوب آخر شفنا إلى شمال غرب مقصورة قرابین األمیر أنتف موزا عن بناء        

ه ط مشا مقصورة  ایبدو أنه. جزء من اللون األصلىبتحتفظ جدرانه كبر و أ ه، لكن)UE 160(تخط

عادها ةقرابین تعود ألوائل األسرة الثامنة عشر  من  عرضم، الجانب األمامى أ 4,40X 3,90، أ

طتب احتفظالجزء األصلى مظل ، لكن ت الحقاوسع، ثم )م3,30(لخلفىالجدار ا عثر أمام . هخط

بیرة من فخار ا امدخله ة  م عة عشرةألعلى  وم على و ، سرة السا أوائل األسرة الثامنة عشرة م

املة و . ةاألرض   .متداد المقصورة المشیدة من الطوب اللبن اواضحة تحت عض األوانى ما زالت 
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ة الفخار على  عثر       فردها الحظوا  ینعندما قام المرمم، و لكتانمن ا مهلهلة شذراتمع رسو

تاب الموتى149وجود جزء من الفصل رقم  توب فى أعمدة ر  من  فة أم اللغة الهیروغل ة  س

استخدام  ة  ا . بر أسودحالكالس ن تمبدئ فى نفس  عثر. وائل األسرة الثامنة عشرةأرخها إلى أمم

تمثال  ارتفاع. تابوته من الخشب فى حالة حفظ سیئة جداابتى و وشأالمنطقة على عصا لتمثال 

ا17 ألوشابتىا ض و ألسم، ملون  اب سم،  23,5X 10غطاء التابوت  .سودألمالمح الوجه محددة 

عض الشىء و  ض واألخضر، ومقبى  األب اجزء من حتفظ بو ملون  ة ألنقش محدد  ض فوق خلف ب

ر اسم المالك  عة عشرةاألإلى  عودوا ، رما"حموزاأالمبجل "صفراء اللون، تذ   .سرة السا

ورة آنفا، عن فناء ا وارجأعلى التل و شفت الحفائر شمال غرب          متداد مقصورة القرابین المذ

 غرب،- تتجه شرق  ،)UE 150(لمقصورة مقبرة جدیدة تعود ألوائل األسرة الثامنة عشرةمفتوح 

عادها و  عاده5,00X 5,80أ ة . م1,17م، لها مدخل ا ها الجدران الجانب من الطوب و 0,55سم

اسات(بنالل ة ال هغیر متوازالجدران ، و )سم35x 17x 9:اللبن هالطو ق  سرألا جدارتماما، لكن زوا

ة قائمة ال تكون زاو ان .مع الواجهه قل ة التل یتالئموسیلة لهذه ت رما  مع و  ،البناء مع طبوغراف

شوف لجحوتىألا ىالجانبالجدار طول ألعلى د الطر المؤ  لى المستو صل إو  سر للفناء الم

 مفصولین ،م1,65سمك  ،لبنمن طوب  تحاذیینمة من جدراین شیدالواجهه م. فوقهالثانى للمقابر 

ة من طوب أ . م1,07مدخل عرضه  ة الفناء، ألبن فى منتصف هم المعالم ق م 1 هاارتفاعرض

ا ة حفرة فى  تشید االواضح أنه من. ى الجزء الداخلى لألثرحتمتد إلى المدخل ت، تقر لتغط

ةألا انت فى األصل بئر جنائز ، ر رض عبر فوقه )م2,30x    1,10(ما  ممر یرط مقصورة ، 

قعان فى ما زالت جحوتى مع مقبرة أخر  ةمقبر  الهما   .التل منحدر دنى منمستو أغیر معروفة، 

ان  ة الهدف من رما  س لهالهذا و  ،لبئرلالممر المعاصر من جزء  ىتغطأن الق سقف من  ل

  .الصخر

شوفشف عند الر         ى الشرقى للفناء الم ة من أقماع جنائزة  ن الجنو عن رسو

من . المجاورةلمقبرة المقصورة البناء العلو  عیدا عندما تهدمبهم  ، القي) UE 151(لجحوتى

ر الجدیر  حمل ثأصمات لالجیدة فظ حالحالة ذ ة منهم نقشختام،  الخزانة على  مشرفال" مان

6 
 



شوف جدار یوجد         شوف الشمالى الغرىلجدار الجانبى اجاور یآخر فناء م  UE(للفناء الم

عاد  ) 196 ااالتجاه و له نفس األ سمك الجدران . عض الشىءالحقا رما شید  ،)غرب -شرق  (تقر

ة  واجهة "الجدار  حاكىو، الطوب اللبن من )UE 200(الواجههو شیدت وجدار  ،م0,55الجانب

یؤد للجزء مدخل  منتصففى الیوجد . م1,50ه سمو  ،م3,30 هارتفاعم، و 5,35 عرضه" القصر

اب وله، م2,20 هارتفاعو م، 1,10عرضه الداخلى لألثر،  عتب لل ة  ،عقد من الطوب اللبن  وعت

ة مصنوعة من لوحین من الحجر الجیر ألا   .م0,80x 0,50رض

ثیر من الطوب اللبن          عة ختم مستطیل)سم 35x 17x 10(حفظ   11x(ةؤ مقرو  ةطا

یدلل هذا أن  " .صادق القولنفر،  –الكاتب الملكى جحوتى " بـمقصورة المقبرة عرف مالك تُ ) سم4,5

ن له أقماع جنائزة، لكن  نفر- جحوتى بیر من طوب لبن مختومان لم  طرقة  له عدد  وضع 

سى لصاحب األبدو . ختم واضحاتظهر ال اسم واللقب الرئ ثر، حل محل و أن الطوب اللبن المختوم 

ذا و . قماع الجنائزةألا ما أن اعلطرقة نفر بهذه ا ىجحوت انحرفه م جحوتى،  له خیر ألن تصم

  . فى الواجهة وضعحوالى ثالثمائة قمع جنائز 

خل مقصورة مقبرة الكاتب مدعن  1892عام  روزللینىو  شف جان فرانسوا شامبلیون         

راع أبو النجا، قرب مقبرة حر ذمنطقة  وسطالمشرف على الخزنة المدعو جحوتى نفر الملكى و 

ة رقم ( قوما).  12مقبرة طیب على  ا، لكن اقتصر عملهمحفائر داخل المزار الجنائز  لكنهما لم 

ر أنهو مناظر وصف الدون ه الداخلى، ووصفلقاء نظرة على الجزء إ م،  ذ الرد ضا ا قامو ملىء  أ

ابو  على عضادتىرا عثو . الكشف عن المدخل احثون اال هماخذ، ثم الحقا أعتب ال لیون إلى اطال

عرض نسر و فل ا انحیث  المتحف المصر ل. هذه المدینةثار آمتحف  حال القاآلیوجد  هرة ثار 

) سم، بدون رأس26ارتفاعه ( اراكعالمشرف على الخزانة  صور جحوتى نفر ) CCG 921( تمثال

ه فى وضع و  ، و رفع ذراع توب على تعبد رما . شودة لرع اإلله الخالنجزء من أاسمه و  نقبتهم

وة فى الواجههموضوعا التمثال هذا ان  هذه المقبرة ضمن قائمة  أدرجت .فوق المدخل داخل 
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شوف للمزار الجنائز لجحوتى نفر فى الصخرة األم، لكنأحفر تلم         ة الفناء الم   مصنوع هرض

ةمن  ه( رمال صل ة من ألشف عند المدخل تحت ا .مونةو ) د ة عن جزء من رسو رض

ضع سنوات، أ تعود ألوائل األسرة الثامنة عشرة، ) UE 197(الفخار انت قبل ذلك ب جزء من ، 

رة فى نفس المنطقةقرابین  عضها ال عنىهذا المعلم . مقدمة لدفنة م فى  عضأن المزارات تلت 

ة فترة  ة و ألملقاة على ا زالتما انت التى القرابین  تهسدُ حیث ، قصیرةزمن األهم أو األجزاء /رض

شوفة  ة أقدمألالم   .بن

شوف لجحوتى نفر جدار فقد ا         للواجهه،  الطوب اللبن، المقابلمشید من المدخل اللفناء الم

ان ذال عد اون قائمأن  بجی  المدخل إلى مقصورة  شیدعندما  تحطم م منه، رما5 حوالى على 

عیدا إلى الشمال الغرى،له ةمجاور الخر ألالمقبرة ا ة قائمة معه، أ یتجه جنوب  المش ،  زاو

ان تلها درج ،دون مدخل محددو ، فناء صغیر جدا ذاتة الجدیدة مقصورة المقبر  )UE 198 (لشما

سبب . المدخلاتجاه  سلم نازلمن  ة .حرل الجدران مسودة  ة ا أرض ة الخلف لحجرة عند النها

سورة،  ة لمزار جحوتىو م الحجرة الداخل ط  بیرة فى  االتالى لهعلى مستو أدنى و  ،ترت هذا حفرة 

  .الجزء من السقف

طول الجدار الجانبىمتد          سر الطر إلى أعلى  شوف لجحوتى األ صل و  للفناء الم

ستمر خلف البناء العلو لوا، مینا نعطفو جحوتى نفر، فناء حتى  صل حتى و هة جحوتى، جو

، و  مقبرة بین جحوتىمقصورة ( - 399- اقعة فوقها تماماالفناء الصغیر لمقصورة المقبرة الو  أ حر
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اوات الطائر  س و أتوثی موم   12و مقبرة رقم  -399-الصقر فى ی

مقبرة رقم ( مقبرة حر بین مقبرة جحوتى و  المنقورة فى الصخر 399تقع  مقصورة المقبرة رقم         

ة األسرة الثامنة عشرة، و )12و 11 ضا لبدا ة منتصف  توجد فجوة. تعود أ الممر األوسط تؤد أرض

ة دهلیزإلى  فتح فى الحجرة الداخل حجرتان للدفن  399لمقبرة رقم ل .ه درجات سلم تنزل إلى بئر 

التى تتجه من الشمال للشرق ملیئة   حجرة حر  انت. المجاورةحر مقبرة حجرات مقصورة تتصالن 

اء حیوانات ملفوفة  1000أكثر من  ومة داخل الحجرة فى صررموم ون . من الكتان م  حال رما 

ة حجرة حر .هو ذاته من الشمال للغرب التى تتجه  399حجرة مقبرة رقم  من التى تتجه انت أرض

قة  ط ر من عشرن نوع مختلف لطیور كثتحدد أ. سم من عظام حیوانات 30الجنوب للشرق مغطاة 

ون هذا هو الحالمرة أو . جارحة ة خر رما  الجنوب  التى تتجه من 399المقبرة رقم حجرة ل النس

ة مع . تتصل بهاو للشرق  ا الحیوان قا الواقع تحت سطح  دهلیزستمرار الحفائر فى الااستمرت دراسة ال

طیرما  ، سرة الثامنة عشرةألا أوائل الكتان على جعران من صررعثر ضمن . رضألا   .دفنة حر ب رت

بیر من مخرشات اكتملت الداتا ا         الكشف عن عدد  ة على جدران مقصورة ألثرة  تو م

ضا فى  ،)12و11مقبرة رقم ( حر و  جحوتى مقبرة ر . 399مقبرة رض للألتحت ا دهلیزوأ تذ

ا انخرطوا فىهنة قاب أسماء وألالمخرشات  قام . م.حیوانات فى القرن الثانى قوات وضع موم

ة بنسخ و  ق موط   . تسجیل وترجمة ودراسة المخرشاتمتخصص النقوش الد
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م مقصورة مقبرة رقم    12، ومقصورة مقبرة رقم 11ترم

ة و         م الجدران داخل مقصورة استمر تنظیف وتقو یز علىمقبرة جحوتى، و ترم  الممر التر

ةاوسط و ألا حرصأ. لحجرة الداخل ة وماكینة  ةالواجهعلى من  زل الطین  استخدام طرق یدو

حتو  ،ثبت فائدتهاالتى  ،ساوندالترا ة مالنقوش وال أص ق موط انت ناآل ةواضحخرشات الد عد أن   ،

ة من الطین ة تحت قشرة سم التعاون بین المرممین ومتخصصى النقوش فى إعادة  ثمرأ .مختف

انهم األصلى شوف منذ سنوات مضت إلى م شفت فى حفائر الفناء الم تل    . على الجدران عض 

قین تم           ة من الحدتثبیت خالل الموسمین السا سر سقف تتدلى من الید ش الصخر المن

ة والممرتماما ل ة مماثلةقام المهندسین بتثبیت  2015، ثم فى عام األوسط لحجرة الداخل من  ش

ةألعلى اصخرة  سقو أصمم البناء الحدید لوقف . لسقف الصالة المستعرضة یدالحد  ،رض

ح استخدامضاءة حدیث إدخال نظام بإالسقف الحدید  االستفادة منو  ات ب  ضاءةإانابیب  یت لم

LED سو (النقوش من أعلى إلضاءة  ،صغیرة س ل یر المقابر األخر ما هو الحال فى مقاص الع

ة النقوش و ). األصلى هاسقفالتى تحتفظ  ن اآلن رؤ طرقة أفضلام ما وأوضخ لمناظر  نا ،  لو 

ة نتجنب هذه الطرقةو متحف، فى  ات على األرض    .وضع لم

م مقصورة مقبرة حر تر  هذا الموسمبدء         ة تل 35حوالى أعید وضع ملئت الصدوع و حیث ، م

سر انهم األصلى على الجدار األ   .إلى م

ةأبوضع یئات تحت األرض ب ىمتخصصین ف نقام فر من جیولوجی        ترون  داخل جهزة ال

ة طوال العامدرجة الحرارة و فى رات تغیالخارج مقاصیر المقابر لتسجیل و  ة الرطو   .نس

عالجنائزة بتخصص فى النقوش ام مق         ا نص عثمعا ص سرات من الج تجم قا  رعلیها 

ةعلى  معلیه تاب الموتى لجحوتىاآلن فصول جد تتحدد. جحوتى حجرة دفن أرض  تقدمو  ،یدة من 

انت حجرة الدفن الاتمكأكثر اصورة  یف    .فى األصل عن 

شفت ل نظفت  أخیرا،         ة  ورممتالحفائر  أثناءالقطع التى  تعنا ذا دعت إ( فائقة، وقو

طرقة آمنةوخ ،ولفت فى ورق خالى من الحمض )الحاجة لذلك   .زنت 
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شىالنب تابوت  م و : ر  متحف األقصرالترم

عثة          ة الموسم الساب شفت ال إلى مخزن  ، نقل هذا الموسمتابوت نب الرشى عننها

ارترالمجلس  ة و  .األعلى لآلثار قرب استراحة  م التابوت تحت إشراف قام المرمم بتنظیف وتقو ترم

عثة ا األالمفتشة المسؤولة عن الحجرة المخصصة لل ة س اء قد نقلت مانت المو . المخزن الجدیدن

صاوضعت داخل صندوق أعد الموسم الماضى و  متخصص فى قام االنثرولوجست و . لهذا خص

اءألا مة بدراسة الموم اء تحت اشراف دخذت عأو  ،مراض القد . اآلثارمفتش ة صور أشعة للموم

قرب من مائة صندوق و  حنقل ما  لموقع إلى من ا من قطع صغیرةدید عفخار وعظام و  و ، 

عثة بتسجیل القطع  و  .المخزن  عثة االسجل الخاص فى التى فى حالة جیدة قام المفتش المراف لل ل

ةالا ان   .س

اآلعلى لألمن مخزن المجلس ا 2015 ومای 8نقل تابوت نب فى         رتر ثار قرب استراحة 

لتابوت داخل صنوق اعرض و وضع  ، ثمقصر على البر الشرقىألعلى البر الغرى إلى متحف ا

م للمتألالطاب ابیر  ر من ا. حفعلى للمبنى القد ة ألعرض التابوت بین تابوت إ سرة الحاد

ة عشرة، ألاقات زهور من اعشرة و  شوف ان سرة الثان عثر علیهم منذ عدة أعوام فى الفناء الم

ة رقم ( لمقصورة مقبرة جحوتى نایر و  2012المتحف فى مایو  اوعرض الـ ثم نق)11مقبرة طیب

2013.  

  

 


