
1 
 

 (TT 11-21بدراع أبو النجا) 1سبانيةإلبعثة اال

19ـالموسم ال  

فبراير 22–يناير  14  

2019 

مقدمة   

ديث للتل المرتفع على البر الغربى عند النهاية الشمالية للجبانة المرتبطة بمدينة هو االسم الح، راع  أبو النجاذ

سبانية عند سفح المنطقة إلتعمل البعثة ا األقصر الحديثة حيثمدينة مكانيا مع  تتفقطيبة القديمة، والتى 

، داخل وحول مقاصير المقابر المنحوتة فى الصخر 2002الوسطى لمنطقة ذراع أبو النجا، منذ يناير عام 

 (.12ورقم 11لجحوتى وحرى)مقبرة طيبية رقم 

لك أمونحتب لفه الم، عاش بداية األسرة الثامنة عشرة، إبان حكم الملك أحمس وربما مات إبان حكم خ  حرى

ـ ـــى مزار ابنها بـن خالل أمه، أحمس، والتى أشير إليها فــربما كان له صلة قرابة بالعائلة المالكة مواألول. 

اإلدارى فى مقصورة مقبرته بأنه"المشرف على صوامع غالل أم  " زينة الملك)؟(". جاء ذكر لقب حرى

وثيقة الصلة بما أن الملكة إعحوتب حكمت فعليا كملك  تهوالزوجة الملكية إعحوتب". ربما تكون وظيفالملك 

مؤخرا خالل حملته ضد الهكسوس فى الدلتا و ، عندما كان ابنها ما زال طفال ثم لما يقرب من عشرين عاما

إلى النوبه. كانت الجدران الداخلية لمزاره الجنائزى مزينة بالكامل بمناظر ذات جودة عالية، وتعتبر واحدة 

 ق.م. 1510صير المقابر القليلة المحفوظة من هذه الفترة، أى حوالى عام من أفضل مقا

                                                           
)مدير ثانى(؛ مدير عام آثار مصر العليا :د. محمد يحى عويضة،  Iglesias-a DiazíDr.Luc)مدير الموقع(، náM.Gal éDr.Josتكونت البعثة من:  1

ت األثرية بالبر ؛ مدير آثار األقصر: قذافى عبد الرحيم؛ مدير آثار البر الغربى: فتحى ياسين، مدير البر الغربى، قنا: بهاء عبد الجابر، ومدير البعثا
 على، ومفتش  الموقغ:أحمد الطيب، والريس على فاروق القفطاوى. الغربى: رمضان أحمد

ثار المصرية د. شكر : كان المجلس األعلى لآلثار متعاونا للغاية فى كل شىء، ونحن ممتنون للغاية لوزير الدولة لآلثار د. خالد العنانى، ومدير عام اآل
األجنبية. وفى األقصر، كما يحدث كل عام، كانت السلطات المسؤولة من المجلس  مصطفى وزيرى، ود. نشوى جابر، مدير اللجنة الدائمة والبعثات

ين مدير األعلى لآلثار متعاونة للغاية وخاصة محمد يحى عويضة مدير عام آثار مصر العليا؛ ومدير عام آثار األقصر قذافى عبد الرحيم؛ وفتحى ياس
 ى ،والقرنة؛ ورمضان أحمد على مدير جميع البعثات على البر الغربى.آثار  البر الغربى؛ وبهاء عبد الجابر مدير البر الغرب

 حقا.  كان لدينا هذا الموسم أحمد الطيب  كمفتش من المجلس األعلى لآلثار . الذى كان فى نفس الوقت صارما و يقظا ومتعاونا.  ونحن ممتنون له
اما فى نجاح عملنا. حيث تولى تنظيم العمال بشكل جيد جدا لما لديه من حساسية كما لعب الريس على فاروق القفطاوى مثل السنوات السابقة ، دورا ه

 كبيرة لعلم اآلثار ولحفظ اآلثار التى يعثر عليها واألبنية. وبفضل مشاركته وجهده تمكنا من تحقيق أهدافنا.
 عامل، عملوا بجد وبعناية كبيرة ونحن راضون جدا عن عملهم. 100وظفنا حوالى 
يق العمل هذا الموسم ثالثة مرممين مصريين، هم: سهام سهرى برشاوى وعبد العظيم حسين محمد حسان  وفاطمة الزهراء محمد. كانوا انضم إلى فر

 ممتازين ومحترفين وأكثر كفاءة .
( 4، شركة هندسية إسبانية،) Tecnicas Reunidas(3( وزارة البحث واالبتكار اإلسبانية،)2( وزارة الثقافة اإلسبانية،)1مول أعمال الموسم الميدانى)

 لعلم الحفريات واآلثار.  Balarqمؤسسة 
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ق.م. واحتل مركزا مرموقا  1460ش بعده بما  يقرب من خمسين عاما، حوالى ، فقد عاجحوتىأما       

"المشرف على الخزانة" و" المشرف على األعمال" التى  شغل منصبفقد خالل فترة عمله اإلدارى ككاتب، 

الملكة إعحوتب. كما  ، التى حكمت كملك نفس فترة حكمعمال المعادن للملكة حتشبسوت"فيون والحر "نفذها

منصب ربطه بمعبد آمون فى الكرنك، الواقع على ال، وهذا كان جحوتى "مشرف على مواشى آمون" أيضا

جزء من الجدار واجهة مقبرته أيضا مزينة بمناظر وو بل الجانب اآلخر للنيل. كانت جدران مقصورة مقبرته

بالكامل بكتاب الخروج نهارا، والمعروف بكتاب جدران حجرة دفنه مغطاة  كما أن  الجانبى األيسر للفناء.

 الموتى.

ُهدمت قرية ذراع أبو النجا الحديثة، وفى العام التالى تقدمنا بطلب إلى 2006/2007فى شتاء عام        

الموافقة  تمت 2008عامثم فى األرض.  على الرديم الملقاة اموزارة اآلثار لتوسيع موقعنا مقابل إزالة أكو

فى المنطقة جنوب غرب فناء 2011الحفائر عام  بدأت. العمل فى تنظيف المنطقة بعد عام على الطلب وبدأ

مقاصير قرابين من طوب كشف منذ هذا التاريخ عن عدد من حيث ، "10قطاع  جحوتى، والمشار إليها بـ"

ق.م. رغم حقيقة كونهم نهبوا كلهم فى القدم،  1600تعود إلى األسرة السابعة عشرة، حوالى  لبن وآبار دفن

 القطع المنقوشة  فمن خالليمكن العثور عليها،  ثاث الجنائزى األصلىألمن الكن ما زال هناك قليل من قطع 

من  هذه خالل فترة االنتقالنستطيع انقاذ بعض أعضاء من العائلة المالكة و/ أو الطبقة الراقية من طيبة قد 

فن رجل يدعى نب د   نتف موسى، وابن الملك أحمس، ولسان حال نخن أح حوتب، أوالنسيان، مثل ابن الملك إ

 فى تابوت ريشى مرسوم بشكل جيد.

 الحفائر 

ى علأالشمال الغربى، باتجاه حوالى عشرين متر بللموقع  يةثانقت وزارة اآلثار هذا العام على توسعة واف      

، لكن 2006دم عام نقاض منزل هُ تضم المنطقة أ. (TT 11-12مقصورة حرى)التل فوق مقصورة جحوتى و

رة األم التى شيد فوقها المنزل. تولت الوصول إلى الصخلم تزال األنقاض أبدا. يتمثل هدفنا األساسى هنا فى 

مقبرة جحوتى، بهذه الطريقة سنمنع تى مقصورة سفل حى أإلفح التل قاض المتراكمة على سإزالة األنالبعثة 

 ثار فى حالة هطول أمطار.حدوث أضرار جسيمة على اآل

على الجانب "11القطاع المجاور المسمى"قطاع و 10ر إلى الجنوب الشرقى للقطاع وسعت منطقة الحفائ       

مستوى منطقة  م فوق4يبلغ مستوى األرضية هنا ، حيث اآلخر من الموقع، أمام فناء مقصورة مقبرة جحوتى

إللقاء ، كمكان 2م200. استخدم الجزء األكبر من هذه المنطقة التى تغطى أكثر من 11و 10الحفائر فى قطاع 
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م 1,80تبلغ ةعميقحفرة هكذا بدأنا بتنظيف وفى الطرف الشمالى لقرية ذراع أبو النجا. الواقعة المنازل  قمامة

مختلطة بقطع بالستيكية مكسورة  ةمتحلل حشائشيرة من حديثة تتكون فى الغالب من كمية كبمليئة بقمامة 

عة بواسطة متاجر قريبة. ومصنمجموعة متنوعة من هدايا تذكارية ، وأقمشة ممزقة ومعطوبةوأجهزة منزلية 

وشابتى من تمثالين أءة وغير مقروقماع جنائزية على زوجين من أفقط، ألخيرة من الموسم عثرنا فى األيام ا

 ربما تخص توتويا. ،الرعامسةالطين من عصر 

قرابين مشيدة من طوب قاصير معمارية ألربع مإجراء دراسة وسم كانت إحدى المهام المخططة لهذا الم      

لتصميم وتقنية متشابهه، لكن  وفقاهم مشيدين شفت حتى اآلن فى الموقع. وك ةلبن تعود لألسرة السابعة عشر

 6Bالواقع فى مربع بئر الدفنو UE1010ة الخاصة. كشف أثناء توثيق المقصور سماتهلكل واحد منهم 

الجانب على بئر لفوهة اله الجانبية حافللبن لالطوب الأسفل  تابوت خشبى صغيرعن خريطة(، ل)انظر ا

جيدا  غير مثبتوغطاء فوقه، م وكان ما يزال مغلقا ب1x 0,22x 0,16 التابوت . أبعادالجنوبى/الشرقى

به خمسة ثقوب ، ومعاد االستخداملوح الغطاء  يبدو أنقليال و قوسطرف الرأس م. وسيلةأى بالصندوق ب

يوجد فى أحد الثقوب عند  ة فى منتصف مستطيل لونه مختلف عن بقية اللوح.مثقوب دائرية بطول كل جانب

التابوت من خالل السياق األثرى ، كما لوكان يستخدم كمقبض. يمكن تأريخ خاللهطرف الرأس طوق حبل يمر 

كان م و0,91غ طول التابوت من الداخل ق.م. يبل 1550، حوالىةإلى األسرة السابعة عشرواالستراتجرافى 

عام فى حالة حفظ سيئة  12و9بين ويرقد فوقه مومياء طفل يتراوح عمره  مغطى بقطعة قماش من الكتان.

  مغطى جزئيا بالركام.و

 

 IIقطاع  

". 11رقمت بـ "قطاعو( الموسم السابق، TT 11) فناء مقصورة مقبرة جحوتىأمام  أ تنقيب المنطقة بد        

عثر ق.م(. 1600)حوالى ةيعود لألسرة السابعة عشرولبن كان البناء الرئيسى المكتشف وقتئذ مشيد من طوب 

، تخصهم صغيرةخشبية  توابيتنماذج وشرق على ستة تماثيل أوشابتى على بعد مسافة قصيرة إلى شمال/

سابير.عثر خالل الموسم الحالى على تابوت صغير  –احد منهم يحمل اسم أحمس ، وأغلبهم يحمل اسم أحمس

حوله،  رفيع حبليحتفظ برضية المقصورة وقصورة، ملقى مستويا على أمن الطين إلى جنوب/ شرق الم

 24,5x 12x أبعادهأبيض، وتبلغ  طالءبالغطاء. كان التابوت الطينى مكسى لالمساك بكليهما الصندوق و

ربعة ملفوف بأ بى صغير على شكل مومياءسم. عثر بداخله على تمثال خش20,2x 9x 4داخله سم، و14,5
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وله ُرقعة بعناية  منحوتاألوشابتى شريطين من الكتان مربوطين بالرقبة والكاحلين. كان ثم ، من الكتانلفائف 

 لفائف"اوزيريس، جحوتى". واحدة من  إلى اسم المالك ةمشير رأسيا، هيراطيقىالبمكتوبة بالحبر األسود 

ائعا خالل األسرة السابعة عشرة وأوائل األسرة . كان اسم جحوتى شة، لكن مكتوبة أفقيان لها نفس الُرقعالكتا

 ق.م. 1600عود المجموعة إلى األسرة السابعة عشرة، حوالى الثامنة عشرة. ربما ت

يتكون من خمسة مداميك من طوب لبن كشفت الحفائر إلى شمال/شرق المقصورة عن جزء من جدار        

يوجد فى الجانب الداخلى ألحد  الدفن.  بئرسم عندالجانب الداخلى للجدار ويحيط ب40سم و 30يصل ارتفاعه 

 أبيض.  بطالء مكسوةمغطاة بطبقة من مونة وية وتمس، ية األصلية محفوظااألركان جزء من األرض

ألواح جموعات من أوانى فخارية مهشمة، وطوب لبن عن عدة م ط المشيد منكشف خارج السور المحي       

سرة الثالثة عشرة، القدامى. يعود بعض الفخار إلى األ حبال ومواد أخرى ألقاها اللصوصتابوت خشبى، و

فى  . كشفت الحفائرد إلى هذه الفترةن يكون هناك أثر أو دفنة تعويشير  إلى أنه فى مكان قريب يجب أمما 

مثيرة لالهتمام من بينها عن مواد الطوب اللبن مقصورة إلى شمال/ شرق  طبقات رقائق حجر جيرى متراكم

تمثال أوشابتى من التراكوتا ، و، ربما تعود إلى األسرة السابعة عشرةة الحجمزوج من صنادل جلدية صغير

 عود لعصر الرعامسة.أفقى هيراطيقى على الصدر، ربما ي نقشة جدا وذات مالمح وجه مميز

بطريقة بليغة  عبر، ت1895بين على قصاصات من جريدة تعود إلى عام ارعثر بالقرب من مقصورة الق        

تى تمثال أوشابوقرابين، الظلت دون تغيير منذ العصور القديمة)أى، مقصورة  بجوار منطقةوجودهم جدا 

 .19لـحتى الصخرة األم نهاية القرن ا وأن هذا المكان جرى تنقيبهت جحوتى(، ألحمس ونموذج لتابو

مقصورة القرابين وقرب تل  شرقالسياق، إلى شمال/ تابوت خشبى ما زال مغلقا فى هذا عثر على          

نه ترك ملقى على أ موضوعا على األرض بدون حماية فوقه. رغم السياق، يبدو صغير من غنائم اللصوص،

 أن اللصوص الناهبون للمنطقة لم يفتحوه.للنظر  األرض بعناية، ومن الملفت

من قطع خشبية صغيرة  صنعتمن جذع شجرة واحدة، مع إصالحات طفيفة  صنوعكان التابوت م        

نا م. يذكر1,75x 0,33 أبعادهلغ سطحه الخارجى)باستثناء الظهر(. يتيغطى  أبيضأخفيت الحقا تحت طالء 

محاط بغطاء رأس  ثلثموجه صغير وله كبير الحجم: الرأس بتمثال أوشابتى  بهالذى نحتت  االسلوبالشكل و

، حوالى ةلى األسرة السابعة عشرين فوق الكتفين حتى الصدر. يعود تاريخه إبارز مع جزئين مسطحين متدلي

يث كان يرقد حبسبب الرطوبة، فى الظهر، صغيرتين ، مع حفرتين هو فى حالة حفظ جيدةق.م. و1600

  .التابوت
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ى، )أ وسمكهطرف الصندوق متقوس، ووتاد على كل جانب. ان الغطاء مثبت بالصندوق بثالثة أك       

من ، يوجد فى التابوت مومياء المرأة تبلغ الجزء المالمس للغطاء( ملون بلون أحمر، كإجراء سحرى/ وقائى

ضعت وسادة من الكتان وو، على جانبها األيمن رقدوكانت تم ارتفاع، 1,55عام، طولها حوالى 15/16العمر 

ة فائف الكتان ممزقت لكانوكانت المومياء فى حالة سيئة،  فى وضعه. البقاء الجسد جانب التابوتبين بطنها و

 العظام مفككة.وبها ثقوب، ومنفصلة عن الجسد و

. مع األخذ فى الشخصية ةالزينترتدى العديد من ة على المومياء أنها كانت شعة السينيأظهرت األ       

زالة إ، تابعنا بعناية فائقة ودقة المأخوذةبأعادة ترتيب صور األشعة السينية واالعتبار الحالة السيئة للمومياء، 

صغير حلزونى. أحد قرط  كل ثقب انت األذن اليسرى مثقوبة مرتين ويوجد فى القطع التى سبق تحريها. ك

 ،كانت ترتدى أيضا خاتما فى كل يدحفظا مصنوع من رقائق من الذهب. كما ، األفضل لقرطين االثنينا

 ةطار معدنى ومربوطبيضاوية زجاجية زرقاء مركبة فى إ يتكون من قطعإحداهما مصنوع من العظم واآلخر 

 ة.إلصبع بسلسلة مستديربا

لكن وضعوا معا كحفنة من العنق،  ال يتدلواالجسم.  على مختلفة عقودأربع فضال عن ذلك، تركت         

ة مزقم، محفوظة جيدا وترتيبه األصلى ومنظما معا بخيوطظل الخرز فى فوق الصدر قبل لفها بلفائف الكتان. 

سم 62بع ثقوب. أحد العقود طوله أر به. ربطت القالدات األربع معا بمشبك من الفيانس فقط ماكن قليلةفى أ

سم، من خرز من فيانس أزرق داكن 70طوله هناك  عقد آخر زجاج. خرز أخضر من فيانس ومصنوع من و

معا بكل الخيوط المضفرة  من خرز من الفيانس مربوط صفوفدة العقد الثالث مصنوع من ع وفاتح بالتناوب.

من قطعة  74ومصنوع من سم طول 61ولونا  تنميقاكثر العقود حلقة عند كال الطرفين. يبلغ طول أ داخل

مواد أخرى لم تحدد بعد. كان فيانس ويست وعقيق وعنبر وزجاج أزرق، وكوارتز ومجمع معا من اماثخرز 

 خمس تمائم مصغرة من الفيانس.مختلفة تشمل جعرانين، وصقر/حورس، و ذات أشكالالخرز 

 10قطاع  

، تقع إلى جنوب/شرق الفناء ةتعود لألسرة السابعة عشردفن جرى خالل الموسم الحالى التنقيب فى آبار       

الل ، شيد أمام إحداهما حديقة جناائزية خمنقورتان فى الصخر من الدولة الوسطى الذى تشترك فيه مقبرتان

 بالرديم مرة أو أكثر من مرة.، ثم ملئت بار فى القدمنهبت كل اآلاألسرة الثانية عشرة. فتحت و
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ء تملم والرديبمختلطة من ضمن المواد التى عثر عليها  م فقط.2,55يبلغ عمقه ، UE 1159  الدفنئر ب   

على ماشية  ينالمشرفكبير ، و(senior steward)آمون كهرمانكبير الذى كان البئر أوشابتى لتوتويا، 

ملون، وهو عينة ى منحوت بعناية شديدة من الخشب وحد تماثيل األوشابتمون إبان حكم رمسيس الثانى. كان أآ

الموسم السابق. عثر عليهم هذا الموسم وأكثر من مائة تمثال أوشابتى من الطين تخص توتويا ائية من بين استثن

كتب أبيض من الداخل. الخارج و منت خشبى ملون باألسود عدة كسرات من تابو فضال عن ذلك، عثر على

الكتابة  ية. يبدو أن طريقةفى خطوط أفق هيروغليفيحبر أسود ونقش نص جنائزى بعلى الجانب الداخلى، 

 مع عصر االنتقال الثانى. تتوافق

، لكن مازال يوجد فى الجزء الخلفى من حجرة قديما فى العصورنهب  م.5يبلغ عمقه ، UE 1073 دفنبئر ال

 داكن لونمع بين جتو األلياف هى القنب،  ، مصنوع من نبات.من ثالث شرائط من نسيجمتجعدة الدفن كتلة 

بلغ بواسطة المرممين وتسويتها ين. بعد فردها الطرف نهاية كالع أهداب مضفرة بشكل جيد تغلق ، مفاتحو

  غير واضح فيما كانت تستخدم.لهذا هى قطع غير شائعة م. و0.20أمتار وعرضها  8طول كل منها 

فوهة أن يبدو  ةالمعروف المعايير بناًءا علىم. 1,40عند عمقمنه نتهاء ترك دون اإل UE 1163جنائزى بئر 

رفعت حافة أعيد فتح البئر بواسطة اللصوص، وسم. ربما 37x 17 x 12/13بعاده أبطوب لبن شيدت البئر 

نفس حجم  األخيرالطوب  .رابطة بدون مونةسم، و30x 16 x 9، أبعاده حجم مختلفالبئر بطوب لبن ذات 

. ربما أخذهم اللصوص من هنا 11اعورة الموجودة فى القطفى مقصورة القرابين المجا ذلك المستخدمنوع و

ن حقيقة التخلى عن البئر حال، فإ يةيبة أمل أكثر منا. على أوربما شعروا بخ؛ داخل البئر لتسهيل وصولهم

األبنية، التى اليمكن إدراكها  هذهمثل قبل اكتماله تتيح فرصة معرفة بعض التفاصيل المتعلقة بمراحل بناء 

 بسهولة عند االنتهاء من العمل.

يحوى كمية كبيرة من فخار مهشم أكثر من أى بئر هب فى القدم وم. نُ 4,5يبلغ عمقه  ،UE  1192دفن بئر 

شمال/غرب ربما كانت األولى والرئيسية التى  باتجاهدة ، واحنطقة. توجد حجرتان للدفن فى قاعهآخر فى الم

تجويف  وسطهاخر. يوجد فى اآلرضيتها هو نفس مستوى قاع البئر وأكبر قليال من البئر مستوى أ ،عدتأ

جنوب/شرق وترتفع أرضيتها  باتجاهالثانية فسم، ليناسب تابوت خشبى. أما حجرة الدفن 1,20بعمقمستطيل 

للجدار األيمن،  على جسد آدمى موازياعثر  م من الرديم داخلها.0,40بها م، وكان 0,40عن قاع البئر 

ة غطاء معصم يوجد داخل الحقيبكان مع ساتر عورة من الجلد.  حقيبة جلدية،توجد بالقرب من القدمين و

 ، ويحتفظ حتى بخيوط لربطه بالذراع.مصنوع من جلد غير مدبوغ  الجودة متميزلرامى 
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ى مرة أخرى برديم فسم السابق. رغم حقيقة كونه نهب وملء الموب فيه جرى التنقي UE 1172دفن  بئر  

عثر زخرفة محفورة، من جلد لونه أحمر محفوظ جيدا عليه من صنادل  العصور القديمة، عثرنا على زوج

 ةالسابع ألسرةالمجموعتان تعودان إلى ا ،بخيطبيضاء مربوطة معا زوج من كرات جلد على  أسفلهم

ن بدال من وجد حجرة دفن. لكم ، وال ت4,23ء. يبلغ عمق البئر هما بالفعل استثناق.م( و 1600ة)حوالىعشر

ترتبط بمقبرة كبيرة منقورة فى الصخر تعود إلى  من قاعه،الركن الجنوبى/الشرقى كبيرة فى  ذلك توجد حفرة

حجم  يبلغكمكان لدفن ما يقرب من مائة جثة.  17ـفى األسرة ال خدامهأعيد استو -12أوائل /11األسرة 

ن كانت احتمالية أفى الموقع. إذا  هى أكبر من حفر اللصوص التى فتحت فى آبار أخرىم، و2x 1,20الحفرة

قدم منقورة بئر امتد بالصدفة إلى مقبرة أالفجوة فتحت بفعل اللصوص قد تركت جانبا، ثم، يبدو أنه عند حفر ال

فتح حجرة الدفن فى الطرف اآلخر للبئر، تقرر استخدام جزء من و بدال من تغيير التخطيطوفى الصخر. 

إلى المقبرة  UE 1172د ذلك استمرار الحفائر فى البئرالمقبرة كحجرة دفنها. تبعا لهذه الفرضية، تقرر بع

  ر ذاته.برة، كانت مشغولة غالبا بالبئلمقفى الواقع إلى حجرة جانبية ل بئريمتد الالسابقة. و

الدولة  تعود إلىيبلغ عمق هذا البئر"الثانى"، الذى كان فى األصل جزء من مقبرة منقورة فى الصخر         

ما قبلها. من و 17ـمن األسرة ال غالبا مثيرة لالهتمام داخله،ر على عدد من مواد م عمق. عث2,29سطىالو

( تمثال 2.من تلك الحمراءحفظا  ة وأقلجود أقل رغم كونهم( زوج من صنادل جلدية، 1:، ما يلىضمنهم

 [نت، ابن رع، إ ]... ["اإلله الصالح، سيدـمسندان للرأس، أحدهما عليه نقش ل( 3أوشابتى غير منقوش. 

( جعبة 4" ) ]... [بداية النقش الثانى:"منحة يمنحها الملك و)أيضا( حتحورعلى الجانب اآلخر "، و ]إف...

القطع عدد ونوعية لفت للنظرق.م. من الم1600عود إلى عصر االنتقال الثانى، حوالىصنوعة من الجلد، تم

رسم ، بطالء أبيض مطلىبوت من الطين نموذج لتا (5الموسم السابق.)الجلدية التى عثر عليهم هذا الموسم و

 نفتيس عند الرأس والقدمينيزيس وأشكال أل، وبينإحدى الجانمن عين أوجات بحبر أسود على فوقه زوج 

تابوت مصنوع من الخشب، عليه اسم نموذج ل( غطاء 6.)مكتوب باليد  هيروغليفيرسمت بطريقة تشبه 

من فيانس وأحجار  لعقد متعدد األلوان صنعخرز  (8البرونز.)رأس سهم من  (7سود.)أحمس مكتوب بحبر أ

  شبه كريمة.

بيرة تعود إلى الدولة الوسطى، ربما نقلهم اللصوص من  جرار عثر عند قاع البئر على زوجين من      

لى حجرة الدفن زوجان دنى من الرديم الذى يسد المدخل إعند المستوى األ يبدو ظاهرا، ياواقعة الدفن. حجر

س رديم وكسرات من نفبعض الشىء بمن جرار بيرة كاملة من الدولة الوسطى. كانت حجرة الدفن مملؤة 

انت فى األصل جزء من كشجرة خشبية من الدولة الوسطى  ينطبق هذا على القطعة خارج وداخل الحجرة. 
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لم  عندما أعيد بنائها تقريبا بالكامل، حتى جيرى، التىوحة مرسومة من حجر نموذج مصغر، أو كسرات ل

 .يجب استئنافها فى الموسم القادمحجرة الدفن و تنتهى حفائر

يدعى المالك وزوجته، وصويرى التالمنظر  ويظهرسم، 49x 35x 5,5بعاد اللوحة تبلغ أ        

مصورا  اآلخر ربما ابنه األكبر،مام مائدة قرابين مكدسة بالطعام. يوجد على الجانب أ يقفان(،  Retjetرتيت)

النقش ، ىيمسك زهرة لوتس كبيرة فى يده. يوجد فوق المنظر التصويروقرابين يتلو صيغة  فمه مفتوحاو

يبدو أن دو أنها تتبع الترتيب التقليدى وألن الكلمات ال يب فقيين، من الصعب  قراءتهى صفين أف الرئيسى منظم

لصور التى تصاحب األشكال ى السطر العلوى.عالوة على ذلك، فإن اليس عليبدأ فى السطر الثانى و النص

يمكن تأريخ ربما مختلفة.  مرشحاتب DStretch، حتى باستخدام برنامج تفسيرها صعببالتالى يباهتة و

 .سلوب وطريقة الكتابة القديمةإعلى ا اعتمادً 13أو الـ  12إلى األسرة الـاللوحة 

 UE 275دهليز تحت األرض

ارتفاع على  ةمقبرة آى، الواقعدفن بئر شمال/شرق بإلى  (TT 12ترتبط المقبرة الموازية لمقبرة حرى)       

ى لمخربش ديوطيق استنادا"مقاصير اآللهة"  إلى أن الدهليز تحت األرض يؤدىواضحا التل. يبدو  فوقم 2

عثر ق.م. تتبع الحفائر فى هذه المنطقة فى الواقع المخربش الديموطيقى و 2كتب على الجدران فى القرن الـ

مانية مثيرة، مثل تميمة من الفيانس لإلله بس، أو جرة ورعلى مواد بطلمية واآللهة"، فى الطريق إلى"مقاصر

 260، أو سرة الثامنة عشرةجنائزية من األمثل أقماع  ،كاملة. كما عثر أيضا على مواد مبكرة مختلطة بالدبش

 ق.م.1000حوالى  سرة الحادية عشرة،لكاهن آمون يسمى حور، يعود إلى األتمثال أوشابتى 

 دراسة النقوش 

فى محاولة لنقل حتى القيمة الفنية للمناظر. جرى ، (TT 11جدران مقبرة جحوتى بالتفصيل) رسم تم      

النقوش فى  تولى المتخصصونعالية الدقة للجدار.   orto-photoفوق   IPadتتبع الرسومات أوال على

إلى  الجدار لتجنب الوقوع فى أى خطأ بسبب الضوء الجانبى للصورة الذى ربما يؤدى مماتتبع الرسومات أ

و تغير شكل العالمات أو األشكال. ثم تالى إنتاج ظالل قد تخفى تفاصيل أبالمع الشقوق واختالط الخطوط 

سطح مختلفة من التعديالت لاألنواع الللمناظر وضافة ظالل معيارية فى الكومبيوتر بإالرسوم األولية  أكملت

هناك خطوة مهمة فى العملية لكل نوع مختلف من المعلومات. الجدار باستخدام طبقة مختلفة فى الفوتوشوب 

، العام الماضىالتى جرى تتبعها فى مراجعة الرسومات  تولى المتخصصون فى النقوش لهذا ، وهى المقارنة

 خالل هذا الموسم.
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 الفخار 

فى معظم تكون ، التسلسل الزمنىوانى فخارية من مختلف األنواع وأمن  عدد كبيرعلى كل موسم  نعثر       

مساعدة ثالث عمال ثالث متخصصين وب ضم لمتخصصى الفخارانالحاالت فى حالة شظوية جدا. لهذا السبب، 

خار يعود إلى كان. عثرنا هذا الموسم ألول مرة على فاألوانى بقدر اإلمتجميع الفخار وإعادة  لتجميع كسرات

، ضمن 10ى الصخرة األم فى قطاعملقون عل"سالطين ميدوم"،  بـ لك طراز ما يعرفالدولة القديمة، بما فى ذ

 شمال/شرق حديقة الدولة الوسطى.دفن إلى بار الآ

على اكتشاف عديد من جرار بيرة من الدولة الوسطى أسفل  ية أخرى، البد من التأكيد أيضامن ناح        

 آخرين هذا الموسم.رسم وبعضهم محفوظ كامال، فى حين أعيد تجميع  .UE 1172البئر"الثانى" على

 

 الطبوغرافيا

اج خرائط نتإلجهاز توتال ستيشن طبوغرافى  Leica Geosystems اعارتناالمواسم السابقة، مثل        

 جغرافي لعمليات التصوير الفتوغرامترى التى التقطت فى جميع أنحاء الموقع.مرجع دقيقة و

 الصيانة والترميم

 مقاصير قرابين  باستخدام سيليكات اإليثيل. و دفنيم أبنية األسرة السابعة عشرة، وآبار ترمجرى تقوية و       

ى الحجرة الداخلية لمقصورة مقبرة تمثال فكوة الصالة المستعرضة وفى تقوية واستمرت أعمال تنظيف و      

التفاصيل تركز االهتمام على و، االنتهاء مقبرة جحوتى على وشك(. ربما يمكن اعتبار ترميم TT 11جحوتى)

 الصغيرة حتى يمكن فتحها للجمهور قريبا.

ة تقوية األرضي تم ا، حيث ليفع( قد انتهى TT 12يمكن اعتبار ترميم مقصورة مقبرة حرى )كما         

التى تقسم مناظر مدت الخطوط  ترميم الجدران.المدخل، وإجراء اللمسات األخيرة من تحسين ، ووالسقف

شكال التى تشكل جزء من لربط األوذلك التى أعيد بنائها مؤخرا،  تحيط بكل تسجيل فوق المناطقالجدار و

 نفس المنظر لكنها حاليا منفصلة بسبب الفجوات.

م لفها فى ورق خالى بعناية ث كشتفة من الحفائرالعناصر المظيف وتقوية تن كما هو الحال كل موسم، تم      

 تخزينها فى صناديق مناسبة.حماض وألمن ا
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 12ـنسخة من الحديقة الجنائزية لألسرة ال 

جرى تقيبها  (ق.م2000)حوالى12ـسرة الحديقة جنائزية تعود لألعن  2017فى فبراير كشفت البعثة         

ب اللبن للبناء. لكن الطوباتية وحللت وتحددت بدقة. جرى تقوية وترميم الطين وبعناية  فائقة وجمعت البقايا الن

البد أن تظل مغطاة والرياح أو األمطار. حديقة ال يمكن تركها معرضة للشمس، وة الهشة للبسبب الطبيع

لمونيوم عازلة حولها ثبتت صفائح أمعدنى وركب فوقها، ومم بناء ب. لهذا السبب، صُ ظ عليها بشكل مناسالحفل

 بالكامل.

وجرى توثيقها وحفظها زية الوحيدة المعروفة من الدولة الوسطى اآلن، بدا لنا مؤسفا أن الحديقة الجنائ      

تصريح رسمى من وزارة حصلنا على ة عن االنظار. كحل بديل، طلبنا وبعيدجيدا حتى اآلن ستظل مخفية و

 حل محل األصل.  ديقة، لتقام فى الموقع وتو فاكسميل للحنتاج نسخة طبق األصل أإلار اآلث

الحديقة بناء فوق ضعت وثم صنعت النسخة فى مدريد وشحنت إلى األقصر مقسمة إلى أربعة أجزاء.         

حد متخصصى ضيفت اللمسات النهائية بالمونة والجص بواسطة أبالراتنج. أ وجرى تثبيتها هاغطتالقديمة و

Factum Arte  الحديقة فى  فوق تثبتجذع الشجرة نفذ بدقة بالغة وحتى النسخة.  واصنع ين الذينالفنانو

 مكانها األصلى. 

ية، مثل رضفة حتى تستقر النسخة فى مستوى األملىء الفناء حيث كانت توجد الحديقة برمال نظي       

ناسب تتمتزج األخيرة وت  أخرى( مدفونة، تحت النسخة التقليد.صلية )مرة األصلية. بالتالى أصبحت الحديقة األ

 تماما مع أبنية أخرى من الطوب اللبن فى المنطقة. 

فاكسميلى. فى حين أن حديقة نسختها أو  ، لكناألصليةدراك أن الحديقة المرئية اآلن ليست من الصعب إ       

قبرة جحوتى لمحتمل للموقع، عند اقترابه من مالزائر ا وسيتمكنما زالت آمنة، محفوظة و 12ـاألسرة ال

 ( الحصول على فكرة عن كيف تبدو هذه الحديقة الفريدة فى سياقها األثرى. 12و 11حرى)رقم و

بالقاهرة وفريقها الموقع وفحصوا النسخة طبق  ARCEزارت الدكتورة لويز برتينى مديرة مكتب        

واس ارنا د. زاهى حز. كما ARCE-AEF 2018 مقدمة ةركبت بفضل منحاألصل للحديقة التى انتجت و

 النتيجة النهائية لنسخة الحديقة. هذا الموسم وأثنى على المبادرة و

      

 


