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11المقبرة الطیبیة (النجا راع أبو بذ 1سبانیةإلالبعثة ا -12(     

 الموسم السابع عشر

 تقریر مبدئى 

-ینایر  16 2018فبرایر  24  

مقدمة  

لنھایة الشمالیة الغربى عند ا تل یرتفع على البرھو االسم الحدیث ل( أو دراع أبو النجا)بو النجا أراع ذ    
سبانیة عند سفح تل المنطقة إبعثة مدینة األقصر الحدیثة. تعمل مع حالیا تتطابق وینة طیبة القدیمة، جبانة مدل

حرى مقاصیر منقورة فى الصخر لجحوتى وحول ، داخل و2002لنجا منذ ینایر عام بو اأراع لذ الوسطى
)11TT، 12TT.(  

تھ الملك خلیفبما مات فى ظل تحت حكم الملك أحمس، ور ،سرة الثامنة عشرةاش حرى بدایة األع      
   نحتب األول. ربما كان یرتبط بالعائلة المالكة من خالل والدتھ، أحمس، التى یشار إلیھا فى مزار ابنھاأم
لمشرف على صوامع غالل أم الملك اللقب االدارى اتشیر نصوص مقبرتھ إلیھ بلملك". زینة (؟) ابـ"
عح إالملكة حكمت  بالعائلة المالكة. تھقراببصلة  منصبال یرتبط ھذاإعح حوتب". ربما “الزوجة الملكیة و

لجدران الداخلیة ایزین سرة الثامنة عشرة. ألبدایة ا ن عاماعشری تربو علىك لفترة كملفى الواقع  حوتب
تعتبر واحدة من أفضل مقاصیر المقابر جیدة جدا، ومناظر بارزة بالكامل ، 12مقبرة رقم  ،لمزاره الجنائزى
ق.م. 1510والمحفوظة من ھذه الفترة الزمنیة، حوالى القالئل المزینة   

 ل فى ذروة مھنتھ االداریة ككاتبعمق.م. 1460تقریبا، حوالى  حرى بخمسین عامابعد  جحوتىعاش        
ً على الخزانة" للملكة حتشبسوت، عمال المعادن نفذھا الحرفیون ویالتى  "مشرفا على األعمالو"، "مشرفا

كان جحوتى أیضا "مشرفا على  لنفس الفترة الزمنیة تقریبا مثل الملكة إعح حوتب. كملكیضا التى حكمت أ
النیل. مام الجانب اآلخر لنھر ألى الیمین ط بمعبد آمون فى الكرنك، الواقع إمنصب یرتب وھذا مواشى آمون"،

																																																													
ر المصریة، د. شكر : كان المجلس األعلى لآلثار  متعاونا جدا بكل السبل، و تنحن نشعر باالمتنان  لوزیر اآلثار ،د. خالد العنانى، ورئیس قطاع اآلثا 1

لطات المسؤولة عن مصطفى وزیرى، ود. محمد إسماعیل خالد ، مدیر البعثات األجنبیة واللجنة الدائمة. و فى األقصر، كما ھو الحال دوما كانت  الس
العزیز، و المجلس األعلى لآلثار متعاونة جدا، وبصفة خاصة  مدیر عام آثار مصر العلیا، أ/ محمد عبد العزیز. ومدیر عام  آثار األقصرأ/طلعت عبد 

بي/ رمضان أحمد على.مدیر عام البر الغربي أ /فتحى یاسین، ومدیر القرنة بالبر الغربي/ بھاء عبد الجابر، ومدیر البعثات بالبر الغر  
ھ  من جھد.رافق البعثة من المجلس األعلى لآلثار  المفتش / أحمد الطیب، الذى كان دوما  ملتزما ونشیطا و متعاون جدا ، ونحن ممتنون جدا لما بذل  

قة جیدة جدا، وإحساسھ العمیق باآلثار رافق البعثة الریس على فاروق، مثل المواسم السابقة ، كان لھ دور ھام فى نجاح عملنا.  وتنظیم العمال بطری
وصیانة القطع والألبنیة المكتشفة . فشكرا لما قدمھ من جھد ساھم فى انجاز اعمال البعثة.   

عامل تقریبا. عملوا بجد واھتمام ، ونحن راضون جدا عن عملھم.  100استخدمت البعثة   
مد یعقوب و محمد أحمد سالم . وھما من االكفاء فى الترمیم . وكانوا ذات  فائدة إنضم  لفریق عمل البعثة مرممین اثنین مصریین ھذا الموسم: مح

–ویتمتعوا بكفاءة  عالیة و شاركوافى تنظیف الواجھة و مدخل مقصورة  الخاصة بجحوتى، وإزالة الطین بعنایة من على السطح و  11المقبرة رقم  
ملء الشقوق وتقویة المناطق المعرضة لالنھیار.  

) 4شركة تكنولوجیا الكومبیوتر، Indra) 3، شركة ھندسیةإسبانیة، Reunidas	Tecnicas) 2) وزارة الثقافة اإلسبانیة،1ل ھذا الموسم:  مول أعما
Palarq .مؤسسة علم المتحجرات و اآلثار ،  
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ألیسر للفناء جزء من الجدار الجانبى اوكذلك الواجھة و 11رقم  جدران مقصورة مقبرتھالمناظر زین ت
الخروج نھارا، أى كتاب الموتى.رات من كتاب فقأیضا بالكامل یزین جدران حجرة دفنھ المفتوح. كما   

راع أبو النجا الحدیثة، وفى العام التالى تقدمنا بطلب لتوسیع دھدمت قریة  2002/2007فى شتاء عام       
، وبدأت 2008ض. تمت الموافقة على الطلب عام رقعة موقعنا مقابل إزالة أكوام الردیم المتبقیة على األر

تركزت الحفائر على المنطقة جنوب غرب فناء  2011البعثة فى تنظیف المنطقة بعد عام. بدأَ من عام 
آبار و" حیث كشف عن عدد من مقاصیر قرابین مشیدة من الطوب اللبن 10" قطاع ـب اشار إلیھیجحوتى، 

 فى القدم،م قد نھبوا عھ. رغم حقیقة أن جمیةرة الثامنة عشرو أوائل األسة أسرة السابعة عشرد إلى األتعودفن 
خالل ھذه الفترة عاشوا طیبیة نخبة / أو من دفنات أفراد من النسیان لھم صلة بالعائلة المالكة و لكن أمكن انقاذ

رجل یدعى نب ابن الملك أحمس، ولسان حال نخن إعح حوتب، وولك إنتف موزا، : ابن الم، منھماالنتقالیة
  . مرسوم وملون بطریقة جیدة دفن فى تابوت ریشى

لحفائر ا  

)، فى ما یسمى 11حفائر جنوب غرب مقصورة مقبرة جحوتى( رقم الاستكملنا خالل ھذا الموسم        
قطوعتین فى ". كان من أھم أھداف ھذا الموسم الحفائر فى الفناء المفتوح المشترك لمقبرتین م10"قطاع

عن من دبش حدیث ناتج م 2 ارتفاعھاإزالة طبقة  من كان البد أوال، .ةرة الثانیة عشرتعودان إلى األسالصخر 
متوسطة الحجم من من من كتل طبقات  ةثم وصلت الحفائر إلى عد .2006اسطبالت القریة عام منازل وھدم 

الكشف عن سبعة آبار لفعل بابار جنائزیة فى المنطقة. تم آسرقات  ة عناتجمواد نبمختلطة  الحجر الجیرى
جدیدة فى المنطقة، موزعة حول فناء مقابر الدولة الوسطى.   

عمقھ و م، 2,62x 0,97بعاد فوھتھ أتبلغ  ،UE 1173بار رقم آلا إحدىفى ھذا الموسم حفائر التمت        
م. توجد فجوة 1,50ارتفاعھا م، و2,85x 2.75تبلغ أبعادھا باتجاه جنوب/ شرق، . تفتح حجرة الدفن 4,05

كان البئر منھوبا،  م عمق، لیوضع فیھا التابوت.0,80و م،2,10x 0,75بعادھا أ الحجرة صخرأرضیة فى 
ھى القطعة ورضیة أمام مدخل حجرة الدفن، ألعلى ا ةسرة السابعة عشرأللكن عثر على لوحة صغیرة تعود ل

 یدشُ  ریخ البئر.یمكن استخدامھا لتأصلى، وألصاحب المقبرة الى العتاد الجنائزى لإالتى یمكن نسبتھا  حیدةالو
ربما لتسھیل نھب حجرة  ،م0,40فوق رمال سمكھا  قاع البئر بطول م1,10جدار من الطوب اللبن ارتفاعھ

حجار، األالرمال وبحوى مواد قلیلة مختلطة ن المقبرة قد نھبت. كان حشو البئر یألى إ ربما إشارة، والدفن
من المرجح فخرى ألالست اأما اآلبار العشرین. ة وحادیألسرة الاتعود إلى تشمل بعض كسرات من توابیت 

لى إالزمنى یحتاج  سلسل، لكن ھذا التةسرة الثامنة عشرأوائل األأو  ةعة عشرألسرة السابیضا لأ ونعودأنھم ی
تنقیبھم الموسم المقبل. عدب حقیقت  

 تعود ألزمنھ تنوع كبیر من قطع على ، آلنا ظاھرة للعیان آبارفى منطقة فوھات  ثناء الحفائرأعثر        
وب نص إدارى مكت حجر الجیرى علیھاأ) اوستراكا من ال :المكتشفة قطعتلك ال وفیما یلى أھم. ةمختلف

ثالثة صفوف اكا من الحجر الجیرى علیھا راوست ب) لى الدولة الحدیثة.بالھیراطیقى بحبر أسود، یعود إ
ة من طین المرل، لھا عنق متموج وزخارف قنین .ج)محددین باألسود یعملونأشخاص صور مناظر تل

جرام من حبوب شعیر فى حالة حفظ جیدة،  45,9حتوى على ت، وةسرة السابعة عشرألعود ل، تمحفورة
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تمثال د)  تزوید المتوفى ببیرة طازجة فى العالم اآلخر. بھدفن لعمل جعة حلوة، وبلحتین، وھما مكونان ھاما
كفان صغیرة یة وأوارق نباتبأ ألمامى، وملفوفسود على الجانب اأمكتوب بحبر  اسم صاحبھ أوشابتى علیھ

محفور بالبارز خرطوش  علیھامن الحجر الجیرى  ةه) كسر داخل تابوت من الطین. من الكتان وموضوع
. ةسرة السابعة عشرألالغطاء مفقود)، ربما من ات صغیر لرضیع(و) تابو الحمس نفرتارى.  

بدایة  على مواشى آمون ینمشرفوكبیر مون آ قھرمانشابتى تخص توتویا، كبیر أوعلى عدة تماثیل عثر       
كلھم مھشمین كانوا ن من فیانس أبیض. اثنان مصنوعاو الملونین . معظمھم من الطةسرة التاسعة عشرألا

أنھ  یشار إلیھ، الذى محیت بتى أیضا منقوشین باسم نبوشان من األعثر على نفس ھذین النموذجی. عن عمد
واضحة. بسبب كمیة غیر  امازالت العالقة بینھملكن مشرفین على مواشى آمون. آمون وكبیر  قھرمانكبیر 

مقبرتھ  وجود لك علىربما یستدل من ذویحمل اسم توتویا،  تماثیل األوشابتى والطوب اللبن الذى عثر علیھ
."10 قطاع"فى فى موقعنا،   

نھایة عند ، وفى الصخرن المنقورتیالوسطى  مقبرتى الدولةأمام إلى الصخرة األم لم تصل الحفائر       
 ھا حفائر الموسم القادم، معتتم فیس ،حتى الفناءتغطى المدخل من رمال سم  1,35 ھناكما زال  نالموسم كا

المقابر  إحدىعند مدخل  ناءالف فىنھینا الحفائر حول حدیقة صغیرة تقع أت فى المنطقة. دبار جنائزیة تحدآ
 Kernoiثالثة أوانى ، تشمل ھنا سرة الثانیة عشرةألا فخار عثر على كثیر من، حیث المنقورة فى الصخر

  أحجام مختلفة. من

، مغلقا بطوب UE 1018 الحدیقة،مرتبط بة المنقورة فى الصخر المقبرالمؤدى إلى مدخل الكان       
تقع  ھالمقبرة، لكنأرضیة صخر اال تستقر السدة فوق  طبقة من مونة بیضاء.ه كسوتسم) 30x 16x 8لبن(

كنھا شیدت عندما ل األول لمقبرةاتشیر إلى أنھا ال تنتمى لصاحب  تحتھام، مع سلسلة من طبقات 0,40 ـفوقھا ب
الغلق الثانى  عادة فتحھا. یرتبطإوسط للمقبرة بعد ألالدھلیز ا لىإحجار صغیرة الحجم أانزلقت الرمال و

العالقة االرتباط وھذا یبدو أن الحدیقة. بالتالى مع التى ترتبط ، وخارج المدخلبتبلیطة من مونة فعلیا للمقبرة
مستخدم یضا، لكن األول ألمقبرة ا مالك خصن الحدیقة ال تألى تشیر إالحدیقة والتبلیطة و، بین غلق المقبرة

، یعود الفخار المكتشف واقعیاجدا.  طویالً ن یكون الفارق الزمنى بین المستخدمیلیس بالضرورة أن  .آخر
ن المقبرة شیدت ألى إ اشیرلى أوئل األسرة الثانیة عشرة، مداخل المقبرة وحول الحدیقة بشكل منتظم إ

فیما یمكن غلقت مرة أخرى خالل سنوات قلیلة، أثم  ،أعید استخدامھاو، ثم فتحت أغلقتثم  ،واستخدمت
أشبھ بمجمع الزمنیة. یجب أن نضع فى االعتبار أن المقابر المنقورة فى الصخر كانت  نفس الفترة اعتباره

. غیر أنھ خالل تلك كانت تفتح وتغلق مرة بعد مرة الھذ، قبل العدید من أفراد عائلة واحدةتستخدم من آلھة 
جزء من الدھلیز الفناء المفتوح و ملء جزئیاالزمن، ربما حدث أكثر من فیضان، الفترات القصیرة من 

  ما یقرب من نصف متر من رمال ودبش. بلمقبرة وسط لألا

أنھم المقبرة المنقورة فى الصخر، لكن من المؤكد  مستخدمىد ھویة یحد دلیل مكتوبن آلحتى االیوجد       
من كھنة مرموقین فى معبد  بعضد بعد ألف عام أعاأوائل األسرة الثانیة عشرة. عاشت طیبیة نخبة  منكانوا 

   قطعة األوصالمومیاواتھم معثر على  لألسف،. لكن استخدام المقبرة آمون خالل األسرة الثانیة والعشرین
لمومیاوات أساور من الجلد علیھا كان لمعلومات. امة وھمع ذلك یمكن استرجاع بعض مواد و ،بشكل سىء
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ة مثبتة المكسورة بلوحة معدنیالبشریة منظر للملك أوسركون یقدم قرابین آللھة مختلفة. تحتفظ إحدى الجذوع 
بما تكون اللوحة ر حشاء.نزع األلمن الجسد مفتوح فى الجانب األیمن شق بمسحات من الراتنج على 

" أو "عین حورس" محفورة عین أوجات"، تزینھاقد ركنینمصنوعة من الرصاص وھى مستطیلة الشكل وتف
الجسد.  من دخولتمیمة لمنع الشر ھى على جانب، و  

، عثر مكان القلب على حفنة من رمال صفراء أو مغرة، عثر فوقھم على قطعانسان آخر مُ ھناك جذع       
ع كانت . كل ھذه القطفیانسإللھ، وقطعتین من ، فى الغالب غیرة تتكون من ثمانى لوحات صغیرةقالدة ص

: مة ھیروغلیفیة ترتبط بحفظ الجسدرمز أو عالمنقوش على أحد جوانبھا ن كل واحدة تمائم للحمایة، بما أ
حزام/ أو والتیت وثعبان جد، قالدة مینات، وجعران، وعقاب( إلھة)، وجات، وعین أوعمود جد، والقلب، 

مشبك إیزیس.  

قطع أخرى علیھا اسم ولقب صاحبھا غسیل، وعدة قطع علیھا عالمة  على، المكتشفضمن الكتان عثر      
. 33عام إلى  13 عام. تتراوح التواریخ المكتوبة من بعینھلملك ذكر سف بدون أى أللكن لتاریخ العام، و
تماثیل أوشابتى من فیانس الذى عثرنا لھ أیضا على بضع ، واعب"" كاھنأمنحوتب  خصوایبدو أن كلھم یو

یرتدى  علیھما شكل كبیر یمثل أوزیریس واقفا ملون بلون أحمر،تقریبا على كفنین كاملین أزرق. كما عثرنا 
باھت جدا، لكن بمعاونة  االنقش المرافق لھمو نشكلی، الحنو. لألسف تاج ى اآلخرتف وفإحداھما تاج أ فى

األب اإللھى لى كال الكفنین "یذكر النقش عقرائتھم إلى حد كبیر. ربما یمكن إعادة بنائھم و DStretecبرنامج 
ا على تماثیل أوشابتى تحمل اسم یضأ. عثر "منت دىبا"خر باسم ، واآل"من نسي"رف باسم عَ مون، االول یُ آل
فن ثالث من الكتان فى حالة شظویة، علیھ شكل ألوزیریس جالسا على عرش عثر على ككما  ."دى منتبا"

  . "أوسرحات"ص كاھن الواعب المدعو النویذكر 

مواد أثریة لمقبرة المنقورة فى الصخر ملیئا بالردیم حتى السقف تقریبا. كشف عن ألوسط لكان الدھلیز ا       
لقائھا إ بفعل منتشرة بطریقة عشوائیة، أرضیة الصخرسرة الثانیة عشرة فى طبقة الردیم التى تعلو ألتعود ل

، وانى فخار كاملةتوابیت وصنادیق، وأن استعادة كسرات خشبیة من مكللمقبرة. أألوائل اللصوص امن قبل 
ة فى الخارج حول الحدیق مثل ما عثر علیھ تسلسل الزمنىلوتعود لنفس ا، االشكالتحمل نفس الصفات و

الجنائزیة.  

 مقصورة مقبرةقبرة الواقعة الى الشمال الشرقى من مقصورة الم حفائر أیضا داخل جرت       
تقدم  عتقریبا. مملیئا بالردیم حتى السقف ، 176، وUE 175لىإقسم ألوسط م). كان الدھلیز اTT12(حرى

غلبھم ألطفال رضع، أسفل، عثر على عدد من مومیاوات آدمیة من العصر الرومانى. ألى والتعمق إالحفائر 
 لقواأ یبدو أنھم سارجم من ماعدا قلیلزى، ائاد جنوبدون توابیت أو أى عترض بدون نظام، ألملقون على ا
مخربش عن بین المقبرتین. كشف  فى السقف تربط فجوةمن خالل  على التلأالمقبرة مباشرة من  من أعلى

المعاد كشفھا  ، مكتوب على جدران مقصورة المقبرة ھذهم 2ـالقرن المن  ،الدیموطیقیة یعود لتاریخ مبكرب
جدران كانت مقصورة مقبرة حرى. ین كتبوا على جدران كتاب الذال، كتبھ نفس الكاتب أو مجموعة حدیثا

ة تقریبا. مرئیغیر أصبحت المخربشات بالتالى استخدمت الضاءة المقبرة ونیران  مسودة بفعل دخانالمقبرة 
. DStretchباستخدام برنامج ربما یمكن قراءة المخربش خرى أمرة   
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المشرف على النساجین نھایة األسرة الثامنة ، "ىنا أیضاعن كسرات من تمثال جالس لـ "آكشف ھ       
خالل فجوتین كبیرتین  من  UE175و UE 176مع  وتتصلأعلى، مقبرتھ واحدة من مقبرتین تقعان  عشرة.

محطم على ثر على إناء من طین المرل عُ فى الطبقة السفلى من الردیم الذى یملء الدھلیز، فى السقف. 
تاریخ المقبرة  یؤكد أن ألنھ امغزا ھامھذا الحشو یمثل . الثانیة عشرةیعود إلى األسرة أرضیة الصخر 

وسط لمقصورة ألن الدھلیز اأ الجدال القائمیسھم فى ، وألسرة الثانیة عشرةى اإلیعود فى الصخر المنقورة 
ول من نقر فى ھذه الفترة. أمقبرة حرى كان   

 

 

دراسات  

  اتات القدیمة دراسة النب

 سرة الثانیة عشرةألالحدیقة الجنائزیة ل دراسة علىن فى النباتات القدیمة فریق من ثالثة متخصصی نفذ       
معمل المعھد العلمى الفرنسى  إلى رسلتأنباتات، لى البذور وجمع عینات من بقایا ع، للتعرف بصفة خاصة

ران بجد محاطة ھى م، و 3x 2,25الحدیقة تبلغ . عند نھایة الموسملتحلیلھا  IFAOآلثار الشرقیة بالقاھرة ل
ة كل مربع حوالى تبلغ مساح، مربع 23 شبكة مكونة من لىإ. الحدیقة مقسمة مكسو بمونةمن طوب لبن 

م؛ 0,20x 0,65و ،م0,40x 0,30أبعادھما ل مختلفة: مستطیلیناشكاذات مساحات  باإلضافة إلىم، 0,30
 انم تقع0,32و 0,35بعادھماألھما حواف مستدیرة،  مساحتین مربعتینوم؛ 1,08x 0,67 أكبرة نطقمو

بنیت نظراً ألنھا أرضیة الفناء، م فوق صخر 0,55تعلو الحدیقة حوالى على مستوى أعلى. منتصف الحدیقة و
 ً  اتمربعشكلت . ھذه الظروف متتابعة غزیرة وریاحأمطار  حملتھاحجار برمال وأ عندما كان الفناء ملیئا

حفظ حالة ببقایا بذور نباتیة فى كثیر من المربعات تحتفظ بتربة خصبة وداكنة.  ملیئةعمق م 0,40حوالى 
استعادة من  المتخصصون فى النباتات القدیمة تمكن ف عام مضت.آالربعة أنواع كانت تزرع منذ أل جیدة
.الفخار منوحاویات مختلفة االشكال داخل أوعیة تحلیل بقایا نباتیة عثر علیھم فى مناطق أخرى من الموقع و  

ثارآلجیولوجیا ا  

حدثت فى  سیولفى الفناء المفتوح حول الحدیقة آثار  الواضحةالحفائر  قطاعاتتحفظ استراتجرافیة       
الحصى یلقى تحلیل الرسوبیات والرمال وربما . ق.م 1500ق.م و 2000یة فى الفترة بین عام الجبانة الطیب
ى الفناء مع مرور علرقیقة رمال طبقات  حیث ترسبتمصر. المناخ القدیم فى ھذه المنطقة من  الضوء على
ى حفظ ساعدت علبالتالى و الحدیقة تغطیة إلىفى نھایة األمر أدت  ریاحھبوب و، سیولمیاه الوقت بفعل 

مقصورة من الطوب اللبن  ألسرة السابعة عشرة وتشییدعادة استخدام المنطقة فى اإعند ة. جیدفى حالة  بذورال
سرة األ ة بالواجھة الصخریة بین مدخلى مقبرتین منقورتین فى الصخر منثالثة لوحات جنائزیة ملحق تضم

لم تتضرر. مغطاة ومحمیة بالرمال وبالفعل ، كانت الحدیقة  الثانیة عشرة  

   قدیمةحیوانات 
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ت الموسم السابق فى ثعابین كشفغربان و عظام حیوانات ومومیاوات، مع التركیز علىالبعثة درست       
التى تعلو الحجرة الداخلیة لمقصورة مقبرة جحوتى. )UE 194(مقبرة لمقصورة  حجرات الدفن  

النقوش   

الثانیة لى األسرة من الكرتوناج یعود إالنقوش ھذا الموسم على ثالث مواد: تابوت دراسة ركزت        
ة والعشرین، وكتاب الموتى مكتوب على جدران حادیمن األسرة الكتاب الموتى  بردیة علیھوالعشرین، و

 10 قطاعفى الو البردى كرتوناج الاألسرة الثامنة عشرة. عثر على  من دفن مقصورة جحوتىوسقف حجرة 
.2016موسم خالل   

  2017حجرتھ الجنائزیة موسم و UE 165ت إعادة بناء الكرتوناج المكتشف فى البئر الجنائزى بدأ       
خص الخادم فى معبد ی ،)1353رقم تسجیل مع التركیز على أفضل كرتوناج اكتماال( 2018 استمرت موسمو

، "ساعنخ بادى ست"منزل السیدة و ، الذى حمل نفس اللقب مثل ابنھ،"بادى ست"، ابن "نفى باست"أمون 
صقر برأس كبش محاط لكرتوناج یزین السطح األمامى ل. "عنخ"جدخونسو ایوف آلمون ابنة الكاھن الرابع 

اإللھتین إیزیس ونفتیس بیدوس، على جانبیھ ألصقر ینشر جناحیھ فوق رمز ألربعة، ووالد حورس ابأ
ریشتان من  كبیر فوق عقدة إیزیس، یعلوه عمود جدخلفیة الكرتوناج  یزینحدأتین( شاراتھما). و، مجنحتین

لكن ، اللصوص القدماء بفعلوناج محطمة إلى قطع أن الكرتورایوس. رغم أریش نعام فوق قرون كبش مع 
.رائعة لوان فى حالة حفظ ألا مازالت  

الموسم بناء قاعدة بمواد تم ھذا سرات الكرتوناج على سطح مستوى. تم تجمیع ك ،2017فى موسم        
ولصقت  ،القاعدةجزاء الصغیرة  فوق ھذه ألا جمیعتم تاألصلى للمومیاء. تابوت القیاسات  بنفسثابتة خاملة و

ألمامى و ابیس من النایلون. تم تركیب الجزء اببد ثبت الكل ثم، معا باستخدام مادة الصقة من السلیولوز
لتسھیل التوثیق ة الجانبین فى نفس الوقت وحتى یمكن مشاھد كال على حده،المومیاء  تابوتلى الخلف

التصویرى.   

من  ."تانجمى"لمغنیة آمون  2)5242تى( رقم التسجیل ورق بردى مزخرفة بكتاب المو ترمیم انتھى      
فى حالة فقط وھى أجزاء  ة، لكن لم یبقى منھا سوى ثالثالبردى كانت طویلة جدا فى القدم المؤكد أن لفة

ما یسمى" حقول إیارو") وتعویذة رقم (110وتعویذة رقم ألوزیریس متوج،  ة األولىصورالشظویة: 
مبدئى تخطیط عید بناء ألصلى، وإوضعت فى مكانھم االكسرات و قویتعالم اآلخر). صور تالل ال(ت149

النصوص. و للمناظر  

بتعاویذ من  مزینة، )TT11(جحوتىدفن غرفة من أسطح  سقطت كسراتأخیرا، انتھت عملیة تجمیع       
لم یكن ھناك ، القدیمةعصور اركان السقف التى سقطت فى ال وتى. تنتمى أغلب الكسرات الى أحدكتاب الم
كتابة ما تقرر توسیع الحجرة بعد انتھاء تملیط الحجرة وما عندن ھدخص جداریتكسرات بضعة  سوى

من كتاب  82جزء من الفصل  علیھجیرى على كتلة كبیرة من حجر ھذا الموسم عثر مع ذلك  الجدران تماما.
المتوقع یفتح مباشرة. ھذا الكشف غیر  فناءهالمؤدى لمدخل الخارج 10قطاع فى حفائر جحوتى لالموتى 

																																																													
رمم البردیة  بریجت لیتش  المرممة السابقة بالمتحف البریطانى. 	2  
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فناء المفتوح الالمؤدى إلى مدخل المام أستستمر الحفائر  فى المنطقة، لھذا جود مزید من كسراتمكانیة وإ
من حجرة دفنھ.آتیة كتاب الموتى عمدة ألعثور على مزید من كتل حجر جیرى تحمل آملین الجحوتى،   

الصیانة  

   )TT 11مقصورة مقبرة جحوتى( 

المؤدى لمقصورة مقبرة جحوتى. استلزم مدخل لالجدران الجانبیة للواجھة وعلى االصیانة عمال أتركزت      
ناء الحفائر فى الفناء ثأ العثور علیھممدخل تم باب  كسرات مناظر على عضاداتإعادة تثبیت الصیانة تدخل 

أسطح الجدران لى تنظیف كل إ. باإلضافة بواسطة متخصصى النقوش بالضبطقد تحدد مكانھم المفتوح وكان 
األسطح . قویت 3 :1رمل بنسبة منطقة المدخل بطرق میكانیكیة وملئت الصدوع بمونة من جیر و وأرضیة
( % فى محلول شامل4مذاب بنسبة ، B-72لتمثال الشمالى لجحوتى باستخدام بارالوید ونقوش ا الملونة

ستخدام طبقة أخیرة من مونة جیر معالجة أسطح الجدران با تنتھاخیرا، . أمحلول یستخدم لكل المحالیل)
طبقة رقیقة من حیبة مع راتنج فینیل.و  

)TT 12مقصورة مقبرة حرى(   

استلزم ذلك الخطوات التالیة: ة مقبرة حرى على الجدار األیمن ومال الترمیم فى مقصورعتركزت أ        

العمل بمراجعة عامة للتقویة التى تمت خالل الموسم السابق. نظرا لسوء حالة الجزء  أبد تقویة عامة. .1
الرش.بالحقن و ،خلیط من راتنج اكریلیك وماءتقویتھ باستخدام تم ویمن، ألسفل للجدار األا  

یتم . تم تحدید المكان األصلى لعدة كسرات فى مراجعة جدیدة للكسرات التى لم كسرات إعادة تجمیع .2
وتاد أتثبیتھم فى مكانھم مؤقتا بتلك الكسرات تم تسویتھم، ووضعھم وتجمیع إلعادة تجمیعھم الموسم السابق. 

غراء.على سطح الصخر باستخدام  و لصقھم مباشرة أمن الصلب   

طقة المحیطة بمونة من جیر مائى المن كسى، یتم صحیح للكسرة. بعد التأكد من المكان الملء بمونة مائیة .3
تجمیع الادة من إعثم وضع الطبقة األخیرة سم تحت سطح الجدار. 1 مستوى ملئھا حتى ثم، 3 :1رمل بنسبة و

العام المقبل.  مونة ملونة بلون الصخرباسخدام   

القطع األثریة  

قطع معدینة   

 ، ملتصقة معامن ثمانى لویحاتدة صغیرة تتكون على قالداخل جزع مومیاء آدمیة مكسورة  عثر      
. ثم فصلت اللویحات الراتنجصلى بتلیین أل( انظر أعلى). تم استخراجھم من مكانھم امغطاة براتنج أسودو

 صفر، ربماأمعدن ات الثمانى مصنوعة من شرائح من ویحلنظفت واحدة تلو األخرى على حدة. الالثمانى و
النھایة ھم معا  فى تجمعصغیرة حلقة  ھناك. 0,03سمكھا سم و1,2x 0,9 ذھب، مقاسات كل واحدة تبلغ

خیط فیھ حبات خرز صغیرة من الفیانس تشكل القالدة. كل لویحة لھا وحدة  من خاللھایمر التى ، العلیا
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مع نھایة الموسم نقلت القالدة إلى مخزن منزل كارتر إحدى جوانبھا باستخدام مخرز. زخرفیة محفورة على 
.سجلتو  

الشق  بعنایة فوق ةحة معدنیة موضوعیعلى لو األوصالقطعة معثر فى جذع مومیاء آدمیة ثانیة       
لفائف الكتان بطبقة سمیكة من ، كانت ملتصقة بالجلد باألمعاء من البطن( انظر أعلى)خراج إلالجانبى 
مثقوبة و سم، 5,4x 7,20x 0,1مستطیلة  قیاسھا  قطعةة عن راھى عبیحة ونظفت. واللو أستخرجتالراتنج. 

. لم یتم تحدید المعدن على إحدى جانبیھا عنصر زخرفى محفوریوجد . ثنان منھماا فقدانفى كل ركن، رغم 
مع نھایة الموسم نقلت القطعة . عدنى ذات مكونات عالیھ من الرصاصم ط، لكن یبدو أنھ رصاص أو خلیبعد

سجلت.إلى مخزن منزل كارتر و  

  الكتان

إلى األسرة الثانیة عود تاریخھا ربما یوكتان ة من منسوجات ربما مصنوعة من على مجموعة كبیرعثر       
وترتبط ، 10قطاع ، فى معادة االستخدامسرة الثانیة عشرة ألداخل مقبرة منقورة فى الصخر من اوالعشرین 

وعتاد جنائزى األوصال ة قطع. كانوا جزء من مجموعة كبیرة من مومیاوات آدمیة مبالحدیقة الجنائزیة
، على كتانمن الحجم  شذرات صغیرة  9مستطیلة و قطع 4أكفان، و 6قمصان، و 6بارة عن مھشم. وھم ع

محدد بحبر أحمر.  وزیریسأل/ أو شكل كبیر ونقوش مختصرة و، األقل. یحمل الجمیع عالمات غسیل مختلفة
 ،الفردو ،الصیانة الترطیب كانت المنسوجات فى حالة حفظ سیئة، ومجعدة ومسودة وصلبة. شمل عالج

شاف. ثم سجلت العناصر الزخرفیة والنقوش. ثم لفت كل قطعة على حدة فى ورق ن والتجفیف بین ورقتي
   بطاقتھا.   مع فى حاویة منفردة خاص ووضعت

  

 


