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سبانية بدراع أبو النجااإل 1البعثة   

2017موسم  ،الموسم السادس عشرتقرير   

  فبراير  25-يناير  18

************** 

:مقدمة   

نة لجباالنهاية الشمالية  عندللنيل بر الغربى بو النجا هو االسم الحديث للتل المرتقع على الأدراع       

سبانية على سفح المنطقة الوسطى إتعمل بعثة . األقصرمدينة مع  حاليا طابقتيو  مدينة طيبة القديمة، 

ن فى منقورتيالحرى جحوتى و مقابر  –مقاصير حول و ، داخل 2002 عام أبو النجا منذ ينايرلدراع 

  ).TT 12-11رقم  (الصخر

                                                            
محمد . خالد العنانى، ود. د/ كما ھو الحال دوما  قدمت  وزارة اآلثار بالقاھرة  كل مساعدة ودعم، ونحن ممتنون للغاية  لوزير اآلثار: شكر  1

دا مدير اللجنة الدائمة والبعثات األجنبية، وفى األقصر كما ھو الحال كل عام  كان المسؤلون من وزارة اآلثار  متعاونون ج/ إسماعيل خالد
طلعت عبد / مصطفى وزيرى، ومدير عام آثار البرالغربى/ محمد عبد العزيز، ومدير عام آثار األقصر/ وخاصة مدير عام آثار مصر العليا
منتصر عبد المجيد،الذى /عادل عرفان، ومفتش الموقع/ بھاء عبادى جابر، ومدير البعثات على البر الغربى/ العزيز، ومدير البر الغربى بالقرنه

فاروق القفطى، الذى لعب دورا ھاما مثل األعوام السابقة / والريس. ن دوما ملتزما وحريصا، كما كان متعاونا جدا وداعما ألعمال البعثةكا
  .مللذا نتقدم إليه بالشكرلجھوده و دئبه  فى الع. وكان مسؤالً عن تنظيم العمال بنجاح وله احساس عالى باآلثار وصيانة القطع واألبنية المكتشفة

  .عامل، عملوا بجد واجتھاد، ونحن أكثر من ممتنين لعملھم  100استخدمت البعثة ما يقرب من 
وقاما بتنظيف جدران الصالة . اللذان كانا على دراية وكفاءة عالية بالعمل.  محمد جاد ومحمد أحمد سالم: التحق بالبعثة مرممان اثنان مصريان 
بعناية فائقة وإزالة الطين من على الجدران، وحشو الشقوق وتقوية المناطق التى على وشك ) 11TT(المستعرضة لمقصورة مقبرة جحوتى

ً . االنھيار نھلة محمد صالح عبد هللا، داليا / كما لحق بالبعثة مفتشين للتدريب. وعملت معنا فاطمة الزھراء كمتدربة على الترميم وأبلت بالًء حسنا
  . عمل الثالثة بجد واجتھاد ويستحقون الثناء منا.  محمد بھاء الدين، دينا يوسف عبدهللا

  . لتكنولوجيا الكومبيوتر  Indra،  وشركة   Técnicas Reunidasمول عمل البعثة ھذا الموسم الشركة االسبانية الھندسية 
متخصصة (سليمة إكرام . ، د)متخصص مصريات وآثار(  Dr.José M.Galán  ،Dr. José M.Serranoمدير البعثة : أعضاء البعثة ھم 
، )متخصص مصريات و آثار( Dr. Francisco Borrego ،)متخصصة مصريات ونقوش(   Dr. Lucia Diaz Iglesias،)مصريات،و تحنيط

Dr. Francisco Bosch  )متخصص مصريات و آثار( ،Dr.María Ángeles Jiménez   )متخصصة مصريات وآثار(،Dr.Zulema 
Barahona  )متخصص مصريات و فخار( ،Sergio Sanchez Moral )جيولوجى( ،Soledad Cuezva   )جيولوجى(،Christina Di 

Cerbo   )متخصصة مصريات، ونقوش ديموطيقية( ،Gudelia  García  )متخصصة مصريات وآثار(،  David  García) متخصص
 Miguel،)صيانة وترميم( Asuncíón Rivera،)صيانة و ترميم(  Pia Rodriguez، )انثربولوجى ( Jesus Herrerin،)مصريات وآثار

Ángel  Navarro  )صيانة وترميم( ،Carlos  Cabrera )مھندس معمارى(،Juan  Ivars   )مھندس معمارى(،Ignacio  Forcadell 
  ).مصور(  José Latoya، )مھندس معمارى(
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حكم خليفته  خاللمات ربما حكم الملك أحمس و  خالل ،ةة الثامنة عشر عاش حرى بداية األسر        

ليها فى أثر إأحمس، التى يشار  بالعائلة المالكة عبر أمهقرابة له صله ربما كان  .ولألاتب مونحأالملك 

م الملك أالمشرف على صوامع " دراىإكر حرى فى مقصورة مقبرته بلقب ذُ . "زينة؟ الملك"  بـابنها 

الملكة  فقد حكمت  ،بالعائلة المالكة  صلة ذاتمنصب هذا ربما كان ". الزوجة الملكية أعحوتبو 

بالكامل بمناظر ذات كانت كل جدران مقبرته مزينة . كملك لمدة عشرين سنة تقريبابالفعل حوتب عأ

حوالى أى ، من هذا العصرن أحسن مقاصير المقابر المحفوظة واحدة ممقبرته   تعتبر، و جودة عالية

  .م.ق 1519

دارية إلا لى أعلى المناصبإصل و و . م.ق 1460 تقريبا أى خمسين عاماحرى ب بعدجحوتى  عاش    

التى ينفذها الحرفيون " عمالألالمشرف على ا" و" المشرف على الخزانة "كان حيث ، ككاتبحياته فى 

 .فس الفترة الزمنية مثل الملكة أعحوتبيضا كملك لنأعمال المعادن للملكة حتشبسوت، التى حكمت و 

على  الكائن الكرنك،وظيفة ربطته بمعبد آمون بهذه ، و "على ماشية آمون اً مشرف "أيضاوتى كان جح

اجهة ، حتى الو زخرفت جدران مقبرته بمناظر. بو النجا تماماأدراع لمقابل و خر لنهر النيل آلالجانب ا

من كتاب بنصوص بالكامل  مزينةالممرات و كانت غرفة دفنه . أليسر للصالة المفتوحةجزء من الجدار او 

  .نهارا الخروج

)11مقبرة رقم (جحوتى لمقبرة المفتوحفناء الجنوب غرب " 10قطاع "   

الغربى للفناء المفتوح  ىالجنوبفى الجزء التى استمرت لمدة خمس سنوات حفائر الكشفت        

حوالى (ة سرة السابعة عشر ألعدة دفنات من فترات أقدم، غالبا تعود لمقبرة جحوتى عن لمقصورة 

ى عتاد أبدون ألرض، بدون حماية و تابوتين لطفلين يرقدان على جانبهم على ا) أ( :تشمل. )م.ق1600

بئر جنائزى البن مقصورة قرابين و  )ج(نتف موسى؛ألمير إبئر جنائزى لمقصورة قرابين و  )ب( جنائزى؛

تابوت  )ه(؛"السفلى بن غير معروف لملك مصر العليا و ا"يخصربما  بئر ثالث) د(يدعى أحمس؛ملك 

نذرية ضخمة من وديعة  )ز( سفل بئر رابع؛أعيد دفنه أة لرجل يدعى نب، جيدريشى فى حالة حفظ 

   .ةسرة الثامنة عشر ألأو أوائل ا/ و ةعشر سرة السابعةألخر اآلتعود فخار، 
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فناء لمقبرة منقورة فى الصخر تعود آلخر  عن ،10ة فى المنطقة الجنوبية للقطاع كشفت البعث     

استخدمت المنطقة خالل  .م6,80وعرضه م، 8,80يبلغ طوله . 19ـأو أوائل األسرة ال 18ـاألسرة ال

حالة  فى على لوحةعثر و . قدور للطبخشف عن فرن للخبز و حيث كُ  ،العصر البطلمى الغراض منزلية

، [(Pasherinaset) ن استإكا الكاتب باشيرى " ـل ، مهداةينعشر والسرة الثانية تعود لأل ةجيد حفظ

عثر على و . أصل ليبى منكان ربما ، )"(Nauperdjamaauوأمه ناوبير جاماكون و  ]والده أوسر

من الفيانس لونها أزرق، عليها خرطوش ملكى الوسركون الثالث مبعثرة فى  من سالطينكسرات 

، ربما تعود إلى الموتىنصوص من كتاب بردى عليها يقة من العلى كسرات رقعثر أيضا و . نطقةالم

  .Tanedjemy) (جمىتخص سيدة تدعى تانمنهم ين، واحدة عشر والاألسرة الثانية 

 بصمة ختم محفوظ جزئيا ونكثر من خمسين منهم يحملأ، منهاركشف عن طبقة من طوب لبن       

 كتابة يهاعلو ملونة من الطين وشابتى أعثر أيضا على حوالى عشرين كسرة من تماثيل و . توتويا ـل

ن المقبرة المنقورة فى الصخر تخص توتويا ألهذا يبدو ". توتويا ”مونآالمشرف على مواشى "خص ت

  .ةسرة التاسعة عشر ألو بداية اأ ةسرة الثامنة عشر ألالذى عاش فى طيبة نهاية ا

تسبب وجود عدد من حفر لكن . 2017موسم أنشطة كان التنقيب داخل هذه المقبرة من أولويات       

 غ عرضيبل .جيولوجى الذى نقرت فيه المقبرة ذاتها إلى انهيار سقفهاالمستوى الفتحت فى  ،نهب

ممر فى الوسط، ملطت  لىإيؤدى و . له عضدين من الطوب اللبنو  سم70لمقبرة المدخل المؤدى ل

، تمت حفائر فى تتعلق بالسالمة والسباب. الواجهةوازية مع المستعرضة متمتد الصالة و . بمونة هجدران

صلية ألالجدران اتحمل . م 2.30 اارتفاعهو  ،م2.80 اوطوله م،1.67 اعرضهيبلغ . يمن فقطألا اجانبه

هذه عادة استخدام إفى مرحلة  بمونةالحقا ت يغط ها، لكنةباهتلوان أزخارف ذات للصالة المستعرضة 

حيث : عادة االستخدامإكان هذا الجانب من الصالة المستعرضة عرضة لعدة مراحل من . المنطقة

درجات  تنحتو رضية ألفضت اخُ ت مؤخرا بطوب لبن؛ و غلقأيسر ثم ألفى الجدار ا ةحجرة ملحقفتحت 

خرى منقورة فى الصخر شيدت على مستوى أقل من أرة حجلى إتاحة الدخول إلم ألسلم فى الصخرة ا

  .سفح التل
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من . خر العصر البطلمىواآواد أثرية تعود للدولة الحديثة و م لىالصالة المستعرضة ع ىف عثر       

مجموعة من خمس ) ب(تاج عمود من الحجر الجيرى يحمل نقش قبطى، و) أ:(أهم المكتشفات

ول أللى القرن اإتعود  بلفائف مزينة بوجه أوزيريس على الواجهة تانفوفاثنان منهم مل مومياوات،

  .الميالدى

يزين كال اللفائف وجه  .سم127x 75خرى ألا، و سم157x 75المزخرفة اللفائف إحدىيبلغ طول        

وزيريس على أيحتفظ وجه . واحدة منهما نجومخلفية تزين القمر، للشمس و  صورةعلى جانبيه وزيريس و أ

نص أفقى فى ب تهاهاينفس هذه اللفائف عند نحتفظ تكما  .األصلى خضرألون الواحدة منهما بال

تنظيف كال  فريق المرممينم تأ ."بدألا الخاصة بك لالبفلتعش ولتعش  .ارو، المبجل ]...  ["الوسط،

  .تخزينهما فى حاويات خاصةاللفتين وفردهما، ولفهما بعناية و 

و 25بين ما ا هر عمو م،  ماتت 1,45واحدة منهما كان طولها . ثنتينألفائف المومياوات تخص       

  . عاما 12و 9بين  عمرها ماو ماتت و  ،م1,17خرى ألا طول عاما، فى حين كان35

 تقع. )؟(توتوياتخص ربما التى فى الصخر المنقورة كما تمت حفائر فى فنائين بجوار فناء المقبرة       

رضية الصالة أيرتبط سقف الجزء الداخلى لواحدة منهما بالفعل مع عند مستوى أدنى، و المقبرتان 

  .سلفاستعرضة للمقبرة الموصوفة الم

نفس فى  ةسرة الثانية عشر ألإلى أوائل اربما تعودان فى الصخر و ن ان المنقورتاالمقبرت تتشارك      

 أقصىالمقبرة الواقعة فى  نهبت. توازى باتجاه الغربباليمتد الممرين الرئيسين لهما و ، الواجهة الصخرية

حد أل معيشةمع غرفة تصلها و داخلها إلى  ؤدىفى العصور الحديثة عبر فتحة ت اتمام شرقىالشمال ال

مكن رغم ذلك أ. 2006 عام ها فى ديسمبردمهَ جرها و بو النجا، حتى هَ أالمنازل الحديثة بمنطقة دراع 

، للمقبرة صلىألعلى مادة صغيرة ربما ترتبط بالمالك ا عثرحيث . مواد المثيرةالعثور على بعض ال

استخدام  أعيد .على خلفيتهاسفل أللزرافة على النصف ا صورة تزينهامن الخشب دمية لى إضافة إ

كمية كبيرة من وشابتى، و أعثر على كسرات عديدة لتماثيل  .23، و 22، و21الـ  اتسر ألالمقبرة خالل ا
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رع مين، و لالله لملك اوسركون يقدم قرابين ل تزين أكفان عليها رسمالجلد  من نهاياتخمس الكتان، و 

  .مونيتأ ةهإللاو  ،ختىأحور 

نها تخص موظف كبير أ، يمكن استناج لى حجم وتخطيط المقبرة المنقورة فى الصخرإ استناداً        

عرضه ، و م3وسط أليبلغ ارتفاع الممر ا. الثانية عشرةسرة ألأوائل امن أو عضو من العائلة المالكة / و

حجرة و ول للممر، ألتم التنقيب فى المدخل والجزء ا. حتى السقفبرديم  اجزاءه الداخلية مملؤة . م1,90

لى إالجدار الشرقى للحجرة الجانبية مع ممر منحدر صغير يؤدى يرتبط . يمنألى الجدار افجانبية تفتح 

  .كتانو  قطعة األوصالوى كمية كبيرة من رفات آدمية مكانت مملؤة برديم وتح ، التىدفنالحجرة 

لى إن تعودان يلتلتوح المشترك للمقبرتين افموسم التنقيب فى الفناء المهذا الهداف أهم أمن كان        

سرات السادسة ألبين اتعود للفترة سجلت البعثة مستويات مختلفة من االستخدام . عشرةلثانيةاسرة ألا

سرة ألاساس من الفخار تعود لنهاية أالكشف عن وديعة  البد من اإلشارة إلى. ةالثانية عشر والعشرين و 

سرات الثالثة لألوانى من الفخار تعود أكمية كبيرة من ، و  ةالثامنة عشر وأوائل األسرة / ةعشر  السابعة

  .ةالثانية عشر و  ةعشر 

لواجهة با صقةمل ،سم46x 70x55 ابعادهأ، عن مقصورة صغيرة من الطوب اللبن كشفت البعثة       

 على ثالث لوحات تعودكما عثر . للدولة الوسطىتعودان  ن فى الصخريمنقورتلمقبرتين  ينبين مدخل

   : صلىأل، فى مكانهم ام.ق 1700 عام ى حوالىأ، ةالسابعة عشر  - سرة الثالثة عشرة ألل

، سم33,7x 22,2x 3,5أبعادها ، عليها رسوم ملونةو  ذات قمة مستديرةمن الحجر الجيرى لوحة  -

جزء اللون و  حيث تالشى حالة حفظها غير جيدةلكن . يمن لمقصورة الطوب اللبنألتستقر على الجدار ا

 صاحبهااسم ما زال . تثبيت جزء منهتم لوحة مكسور و من الالجزء العلوى . بسبب الرطوبةمن النص 

  .وزيريسأ -بتاحنوبيس و أيضا أيذكر و ، "سنب – رع نف "يدعىو  فى النص امحفوظ

يسر ألتستقر على الجدار ا ،سم35x 25,5x 6 أبعادها لوحة من الحجر الجيرى ذات قمة مستديرة، -

ن المناظر أحالة حفظها جيدة، رغم ة و ملوننقوشة و ماللوحة و . تماما غير مكتملةلمقصورة الطوب اللبن، 

، سوكربتاح، و و مونتو، و ، العظام التى وهبها الملك:" ، عليها النص التالىواللون تالشت بعض الشىء
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كا ، لوطيور، ودهون ومراهم ،لحمو  ،بيرةو  ،لقرابين من خبز بتهاالتافليمنحوا بيدوس، أأوزيريس سيد و 

  ."ةمبرءايدنو، ال -، ابن سيدة المنزل ساترءت، المبميالجندى خم/المواطن

ورة مامى لمقصألالجدار ا على، تستقر سم 47x 28x 4 أبعادها لوحة مستطيلة من الحجر الجيرى، -

 ىفاخت، لكن لمتوفىلقرابين تحت مائدة واضحة تبدو وانى أل بقايا منظرو ، عليها آثار لون. الطوب اللبن

  .بقية المنظر على اللوحة تماما

مقصورة الطوب  داخلة فى حالة جيدلى اللوحات الثالث على عقد من الفيانس إضافة إكما عثر       

  .اللبن

فى سياقهم لوحات الة من يلمثلة قلأعلى فى منطقة طيبة  تسليط الضوء إلى أنه عثرالبد من       

التى  الدينيةالطقوس دراسة عميقة للمعتقدات و لنا هذه معلومة هامة ستتيح فبالتالى . صلىألااألثرى 

  .بو النجا خالل الدولة الحديثةأخاصة فى دراع  ،كانت تمارس فى جبانة طيبة

المقبرتين المنقورتين بين  المشتركلفناء امنطقة متميز فى آخر  معلم عنيضا أهذا الموسم  كشف      

 ،م3x 2,225أبعاده  عبارة عن بناء من الطوب اللبن، ،ن تعودان للدولة الوسطىياللتفى الصخر 

على  بناءً  ةسرة الثانية عشر ألأوائل ا ود إلىتع). SU 1080(ديقة جنائزيةحنه أم، تحدد 0,40ارتفاعه و 

 نفس عندننسى أن الحديقة تقع أمام و  أال جبي. اوحوله الفخار عثر عليها فوقهمجموعة كاملة من ا

  .الموصوفة آنفا المنقورة فى الصخر ةسرة الثانية عشر األمقبرة مستوى 

كل  بعادأ ،مربع23 من يةالداخل شبكةكون التت. ن من الطوب اللبن مملطة بمونةناء جدرابال دديح      

 ، وسم40X 30(مستطيالن ناثنا: شكال مختلفةأإضافية ذات  عدة فراغات توجدسم، 30X 30 مربع

20X 65108(منطقة أكبر ؛ و )سمX 67ين مع حواف مستديرة وضعت وسط تمربعمساحتين و  ؛)سم

  ).م0,32و 0,35(الحديقة عند مستوى أعلى

جرى عند مدخلها تالتى كانت جنائزية الطقوس الترتبط الحديقة بالمقبرة المنقورة فى الصخر، ب      

 أمثلة قليلة جدا  وجودتأكيد ذكر بال جديرو  .الحقا كانت تتميضا بطقوس جنائزية أخالل الجنازة، و 

منقورة المقبرة الفى جبانة طيبة، أمام لها  مثيلهناك ف. من حديقة جنائزية طقسيةمن هذا النوع معروفة 
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ير البحرى، لكنها لم توثق تواجه معبد منتوحتب نب حبت رع بالد ،)366TTرقم (جر لـفى الصخر 

  . 1929/30عام فى  خير بطيبةاأل خالل موسم عمله" وينولك "نذ كشفها لم تنشر مجيدا و 

طقسية  – من حدائقهذا النوع  التى تزين المقابر مناظرشاهد فى الي كن على الجانب اآلخرل      

وجد ت ،م.ق 1500ينى، حوالى ع نمقصورة مقبرة ر فى ، فى الكابى سبيل المثال، علف. جنائزية صغيرة

 و مثال آخر . أوزيريسنوبيس و أمقصورة يصور  منظرأمام حديقة صغيرة مستطيلة شيدت كبناء شبكى 

مام أمربعة حديقة حيث صورت  م،.ق1450حوالى ، تعود إلى الشيخ عبد القرنهبمقبرة رخميرع من 

   .ة صغيرةمقصور 

 اتلتسهيل  الدخول لرى النباتقتنا، على جانب واحد من حدي ةدرجات صغير  ثالث أيضا هناك        

تظهر التى م، .ق2200، حوالى سقارة ب مصطبة مرى روكا فى المعلم أيضاهذا سجل . لبناءا وسط

خنوم منمحات و أ ةيضا فى مقبر ألرى حديقة، و  رجال يحملون أوانى مملؤة بالمياه ويتوجهونعة من مجمو 

  . ةسرة الثانية عشر ألمن ابنى حسن بحتب 

 ؛سم4,8قطرها و سم، 40تى ارتفاع حى من الحديقة شجرة، جذعها محفوظ الركن الشرقيوجد فى       

كثر من ألن الشجرة عاشت رجح أمن الم ؛حلقاتها السنويةمن مالحظة  ؛نها شجرة الطرفاءأتحدد 

  . عشرين عام

 اتاتنبنواع مختلفة من أ وتحدد أيضا وجود كما عثر. طمى أسودسماد و كل مربع  داخلملء ي      

 همتحليللو بعناية فائقة لحفظهم  تمعت بقايا النباتاج. فى التربة داخل مربعات البناء بقايا ورودو 

  .مستقبال

، تعود فخاركسرات كثير من أوانى فخار كاملة و على ، بهاين الحديقة والجدران المحيطة عثر ب      

 طراز اثنان منو  ،حسو - إناءعبارة عن بعضها الموجودة غلب االشكال أ. ةسرة الثانية عشر أللى اإ

  . من الخشب فى حالة حفظ جيدة  مقمعةعثر على كما . كيرنوس

فيها ول مرة نكتشف أن هذه أات حيث ممام مجموعة فريدة من المعلو أننا أننسى أال يجب          

كشفت فى النوبة، مشابهة  خرىأوجود حدائق على  لةدأهناك . وكاملة علمياتسجل حديقة جنائزية و 
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يبدو لكن ). كامب ىبير  اكشفه( فى مصر فى مدينة العمارنةو  ،)فييركوتيه اكشفه( قرب حصن مرجيسا

هذه الحديقة  هميةتبرز أ لهذا. ليس فى سياق جنائزىو مستوطنة / كالهما يظهر فى سياق منزلى أن

  . بو النجا خالل الدولة الوسطىألمساهمتها فى دراسة المعتقدات الطقسية الدينية فى دراع 

رسوبيات و فنيتهم، ة وأعشر  سرة الثانيةألمقابر جديدة تعود ل( فكل هذه االكتشافات الجديدة لهذا،      

بو النجا ألدراع  وسطىتؤكد أهمية المنطقة ال )طقسية، إلخ، وحديقة ثقافية ترتبط بهممواد فخار، و 

  .خالل الدولة الحديثةنشطة طقسية متنوعة أكمنطقة مقدسة الداء 

   الترميمأنشطة الصيانة و 

خالل هذا الموسم، ) 11رقم ( تمت البعثة ترميم الصالة المستعرضة لمقصورة مقبرة جحوتىأ       

  .هذه الحجرةليسر ألركزت على الجانب او 

 تقويةو  .للجدران يةالداخل يةالبنلصخر و اتنظيف سطح فى تقوية و بصورة أساسية تركز العالج       

ولسد  .مونةبالحقن بالو  باستخدام راتنج اكريليكىمنفصلة المعمارية الكسرات الالصخر ولصق  بناء

مكربن الطين الو  باالتر ترسبات زالة إيتكون التنظيف من  .ريالتصدعات استخدمنا مونة من الجو ق الشقو 

  .صوتيةالموجات فوق ال باستخدام تقنيات و ذلك، بحرص ،استخدام طرق ميكانيكيةب

 :تيةآلالخطوات ا)TT12(على جدران مقصورة مقبرة حرى التى نفذتعمال الترميم استلزمت أ       

يبلغ خطرة  شقوقعدد كبير من وجود و  منأليلجدار اابسبب حالة الحفظ و  .تقوية بنية الصخر) 1(

وضعت فى سم، 1وتاد من الصلب قطرها أب عمال تثبيتأكان البد من اجراء  ،)سم عرض2 اتساعها

  .بايبوكسى للتجميع فجواتثم ملئت ال ،سم60الجدار حتى عمق 

بخليط من راتنج ايبوكسى  ،حالتهمعلى  بناءً  ،من الجدران سفلأللجزء اتم تقوية ا. تقوية عامة )2(

 سواء( شقوق التصدعات فى سائل يبوكسىإراتنج  حقنكما  .الرشو  استخدم الخليط بالحقنثم  .ماءو 

  .ترققتلمونة التى تفتت و لتقوية او  )الحقنرش و بالفُ 
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فى  من مقبرة حرى مرسومةمناظر تحمل وكتل كسرات خزنت فيما مضى  .تجميع الكسرات) 3(

وتاد من أبأماكنهم فى  تهموتثبيوضعهم ب ،صليةألماكنهم اأفى تنوى البعثة عرض تلك الكتل و صناديق، 

ماكن األ، ستسد مكان الكسراتمن  التأكدبعد . غراءر بى سطح الصخعلمباشرة  لصقهمالصلب أو 

 الرأسى سطحالسم تحت 1مستوى حتى لء تم، و 1:3بنسبة ل بمونة من جير مائى ورمابهم المحيطة 

العام  من المخطط إجراء ذلك ،الصخر بلونة تجانسميلى ذلك وضع طبقة أخيرة من مونة . لجدارل

  ).2018( المقبل

  )TT11(جحوتى مقصورة مقبرةلحمائية / عمال معماريةأ

يسر من الفناء، الذى يحمل ألجزء من الجدار او  )TT11(جحوتىمقبرة  -مقصورة كانت واجهة      

حجار أجدار من ال يتكون. 1909عام ثار آلهيئة ا شيدتهبناء حامى  عليه، نقوش ومناظر زخرفية

البعثة  جددت 2002فى عام و . سمنتأعليها طبقة من  عوارض من الخشبو لواح أسقف من و 

  .لهذا البناء الحامى ىالباب الحديدسبانية إلا

ببناء جديد صمم ليحمى المناظر دون سبانية السقف القديم إلالبعثة ا استبدلت 2017فى عام       

رؤية واجهة مقصورة مقبرة  ول مرةأل امكنم ، بو التالى أصبحالسقف القديم يلز إ و . عليهم االرتكاز

  .م.ق 1470حوالى  ات تشييدهوق اشكلهعادت لو  ،من قرن التى ظلت مغطاة ألكثرجحوتى 

على من السابق لحماية النقوش أالواجهة و  منتر الجديد على بعد نصف م امىالحالبناء شيد        

 صخر الواجهةو  امىكربونات بين الغطاء الحى وضعت لوحات من بولكما  .عليهم تكازر االبدون 

ضاءة إواح كأللتلك اتعمل . بالنفاذ إلى داخل المقبرة شعة الشمسأل حتى يسمح، الجانبية للفناءوالجدران 

صبحت مناظر الواجهة أ بالتالى. المدخلى واجهة المقبرة و عل خارجىالفراغ بال إحساس ىتضفطبيعية و 

  .لواح البولى كربوناتأ فضلبطبيعيا مضاءة 

 .مقبرة جحوتى لمقصورةالجديد  امىلبناء الحاجديد عند مدخل حديد كما وضع باب     
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   النقوش دراسة

كسرات تحمل على دراسة  تركز و خالل الموسم الحالى اهتماما خاصا  النقوش أولت البعثة      

كما . ، ثم محاولة إعادة تحديد أماكنهم على الجدرانسم الماضيةامو الخالل  عليهمنقوش عثر و  زخارف

، )TT11(مقصورة مقبرة جحوتى التى تخص السقف المنهار لحجرة دفن تقدم العمل فى تجميع الكسرات

  .من كتاب الموتى تعاويذالمزخرفة بو 

/ ةبعة عشر اسرة السألخر اآلكفان تعود أيضا على أالجنائزية  مناظرمثل تلك ال أمكن التعرف على      

المواسم فى كلهم عنهم كشف  لى بردى يعود لعصر االنتقال الثالث،عو  ةعشر سرة الثامنةألوائل اأو 

 تفى حالة شظوية، لهذا كانأو عثر على تلك القطع المنقوشة ممزقة ". 10قطاع " السابقة، فيما يسمى

 ستأمكن إعادة تجميع عدد خيرا، أ .صلىألا اللوصول إلى شكلها هترميمتستلزم النقوش دراسة مهمة 

لى إتعود الكرتوناج . 2016ل موسم خال SE 165فى بئر الحجرة الجنائزية عليهم معا عثر كرتوناج 

ملونة مع عناصر  مناظر عليهاقربائهم، أو أمون آعضاء من كهنة أ خصتو ، ينعشر الو  سرة الثانيةألا

  .زخرفية جنائزية

  آدميةدراسة مومياوات حيوانية و 

- من المقبرة رقم   SU260, SU 82J and SU 82K(حجرات متعددةفى لى الحفائر إضافة إ      

جرت البعثة دراسة أ، )12TT(من مقصورة مقبرة حرى SU 270 and SU 275، و -399

  . مبهللمومياوات التى كشفت 

      :التى تم التعرف عليهمنواع الحيوانات أفيما يلى 

  طيور

Threskiornis aethiopicus )حدث :أعمار مختلفة منالمقدسة،  أبى منجلطيور  -)لبيةغا، 

  .كبار ،اببش

Plegadis facinellus )قليل عدد( –Glossy ibisأيبس ، . 




