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: كان المجلس األعلى لآلثار بالقاهرة مفيدا للغاية فى جميع النواحى، لذا فنحن ممتنون لوزير    شكر وتقدير 
الدولة لالثار د/ خالد العنانى، والمديرالعام لآلثار المصرية د/ مصطفى وزيرى، ود. نشوى جابر مديرة اللجنة  

  ثار مفيدة للغاية، آلت المجلس األعلى لالدائمة والبعثات األجنبية. وفى األقصر: كما يحدث كل عام، كانت سلطا
وخاصة محمد يحى عويضه مدير عام آثار مصر العليا؛ وقذافى عبد الرحيم، مدير عام آثار األقصر؛ وفتحى  
مدير   أحمد على،  ورمضان  بالقرنه؛  الغربى  البر  مدير  الجابر،  غبد  الغربى)وبهاء  البر  آثار  مدير  ياسين، 

 . (البعثات األجنبية بالبر الغربى

كان         الذى  سلمان،  المفتش محمود  البعثة  كونه    رافق  الوقت فضال عن  نفس  فى  ويقظا  كثر  أصارما 
 مساعدة وتعاونا، ونحن ممتنون له.  

لتنظيمه         السابقة دورا هاما فى نجاح عملنا.  السنوات  القفطاوى كما فى  الريس على فاروق  كما لعب 
بفضل  ، وذلك  المكتشفة  ألبنيةوالحفاظ على القطع وا  كبيرة لالثار،   للعمال بشكل جيد ولما لديه من حساسية

 مشاركته ومجهوده.  

كثر من راضين  اعامل، عملوا جميعا بجد واجتهاد وبعناية قائقة، ونحن   100استخدمت البعثة حوالى        

االسبانية،   ختراع اال( وزارة البحث و2سبانية،  إلوزارة الثقافة ا  (1: عن عملهم. مول اعمال الموسم الميدانى  

 Tecnicas Reunidas   ،5 )Palarq( الشركة االسبانية الهندسية4( المركز الوطنى االسبانى للبحوث،3

Foundation for palaeonthology and archaeology ،6 )E2IN2 Foundation  نظمة اليكا  أو

 الجيولوجية. 
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الموسم العشرين   

ولى أتقرير   

2021يوليو  1 -مايو 23  

 

 مقدمة  

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

القديمة، والتى   ا مدينة  مكانيا مع    طابق تتطيبة  البعثة  المنطقة  إل األقصرالحديثة حيث تعمل  سبانية عند سفح 

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

 (. 12ورقم 11لجحوتى وحرى)مقبرة طيبية رقم 

الملك أمونحتب    خلفه، عاش بداية األسرة الثامنة عشرة، إبان حكم الملك أحمس وربما مات إبان حكم  حرى

خالل أمه، أحمس، والتى أشير إليها فـى مزار ابنها بــــ  األول. وربما كان له صلة قرابة بالعائلة المالكة مــن  

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

الملك والزوجة الملكية إعحوتب". ربما تكون وظيفته وثيقة الصلة بما أن الملكة إعحوتب حكمت فعليا كملك  

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

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

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

ق.م. واحتل مركزا مرموقا   1460حوالى أى ، فقد عاش بعده بما  يقرب من خمسين عاما، جحوتىأما       

شغل منصب "المشرف على الخزانة" و" المشرف على األعمال"    حيث ككاتب،  خالل فترة عمله اإلدارى  

"الحرفيون وعمال المعادن للملكة حتشبسوت"، التى حكمت كملك نفس فترة حكم الملكة إعحوتب.    التى نفذها 

كما كان جحوتى "مشرف على مواشى آمون" أيضا، وهذا المنصب ربطه بمعبد آمون فى الكرنك، الواقع  

ب اآلخر للنيل. كانت جدران مقصورة مقبرته بل وواجهة مقبرته أيضا مزينة بمناظر وجزء من  على الجان

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

 بكتاب الموتى. 

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

تمت الموافقة    2008عام األرض. ثم فى    على  وزارة اآلثار لتوسيع موقعنا مقابل إزالة أكوام الرديم الملقاة
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فى المنطقة جنوب غرب فناء  2011على الطلب وبدأ العمل فى تنظيف المنطقة بعد عام. بدأت الحفائر عام  

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

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

لكن ما زال هناك قليل من قطع من األثاث الجنائزى األصلى يمكن العثور عليها، فمن خالل القطع المنقوشة   

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

النسيان، مثل ابن الملك إنتف موسى، وابن الملك أحمس، ولسان حال نخن أح حوتب، أو رجل يدعى نب ٌدفن  

 فى تابوت ريشى مرسوم بشكل جيد. 

 11و  10حفائر فى القطاعات 

والقطاع المجاور، المسمى    10الجنوب الشرقى للقطاع    باتجاه سعت منطقة الحفائر خالل هذا الموسم  وُ            

فناء مقصورة  أ"،  11"قطاع  امقبرة  مام  ارتفاع مستوى  يبلغ  م فوق مستوى منطقة  4رضية هنا  ألجحوتى. 

، كمكان  2م200كثر من  اتبلغ  كبر الذى يغطى مساحة  ألاستخدم الجزء اوقد  .  11و   10فى القطاع    حفائرال

 . 2006قاء نفايات منازل كانت موجودة عند النهاية الشمالية لقرية ذراع أبو النجا وهدمت عام إلل

غلب القطع  أ ، وتتكون من تربة داكنة اللون، و1000طباقية  الوحدة  لرفت طبقة النفايات الحديثة باعُ            

اد  وقريبة، وم التجارية  المحالت  ال، وكسرات من الباستر ترتبط ببالستيكيةالتى عثر عليها فيها عبارة عن قطع  

تربية الماشية. لم تزال هذه الطبقة بالكامل هذا الموسم، ومازالت واضحة    حظائر مثل القش، المرتبط ب  - عضوية

 .    Z  96حتى   99Zو   96Aحتى   99Aفى المربعات 

رفت بالوحدة  تحت طبقة النفايات الحديثة، عُ   حفائرقة الطبقة جديدة فى الجزء األوسط من منط توجد            

ما ما  أغلبها من رقائق حجر جيرى صغيرة إلى متوسطة الحجم.  أيتكون    أفتح . وتتميز بلون  1001الطباقية  

الدولة الوسطى حتى العصر   المنطقة، فيغطى فترة زمنية واسعة تمتد من  بالفخار الموجود فى هذه  يتعلق 

 الكمية األكبر تعود إلى عصر االنتقال الثانى والدولة الحديثة. المعاصر، رغم أن 

مع كسرات    متوسطة الحجم  ة  تكتلم عن كومة من أحجار    98C-Dو  97C-Dكشف فى المربعات           

الثانى وإيعود أغلب الفخار    فخار كبيرة الحجم وطوب لبن.  أوائل الدولة الحديثة، وعثر  لى عصر االنتقال 

    . كما عثر على 17جزء من تمثال صغير لرجل جالس يعود إلى األسرة الـ  لىع  98Dبع  فى المر  ابجواره

عثر على جزء  كما  .  2Gو   1Gمس المربعان  يتالحيث  حمس" على صدره  أكا  "من أجل    أوشابتى مكتوب 
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من  من الخشب  من دمية   على الجزء العلوى  ر العثو  ذكرخيرا، البد من  أ. و  99Cمن مومياء قرد فى المربع  

 .  99E، فى المربع 12األسرة الـ

، تتميز  1259خرى هى  أ، عن وحدة طباقية  1001، الوحدة الطباقية99E-97Gكشف فى المربعات          

عثر فى   أقل. ويعود أغلب الفخار إلى عصر االنتقال الثانى والدولة الحديثة.  ىبلون داكن ورقائق حجر جير

سماء عمال مكتوبة  أ قائمة ب  عليها  هذه الطبقة الجديدة على ثالث أوستراكات مكتوبة. واحدة من حجر جيرى، 

بحبر   وأبالهيراطيقية،  اسمين  لشطب  أحمر  حبر  واستخدم  نقطتين  إسود.  وتعود  ضافة  إلى  الوثيقة  حمراء، 

العشرين   بأاألسرة  والعشرين،ـو  الحادية  األسرة  ب  ـعل  داية  المعروفة  الفترة  إلى  األرجح  -Wehemى 

Mesut   . 

االوستراكا الثانية عبارة عن شقفة من الفخارعليها نص جنائزى مكتمل مكتوب فى سطرين، ويوجد         

داخلهم  ، وبفوق قارب   وجدانمقبيين، ربما ي تكوين تصويرى يتكون من بنائين  لعمدة، مصاحبة  أسفله تسع  ا

"رئيس    سمالنص مكتوب با  تابوت. المنظر سمى بمصطلح"حزن".   تحرسان ، مرسومتان كطيور ايزيس ونفتيس

الكاتب يحاول تحويل نص  كان  تصميم تخطيطى لنقوش المقبرة، حيث    الشقفه عليهاأن  أقنان آمون،آى". يبدو  

 ل فى تنفيذ ذلك. هيراطيقى إلى هيروغليفى، وواجه مشاك

رجال يعملون فى  صورتصفوف مناظر،    ةاالوستراكا الثالثة مشهدا للحياة اليومية مقسما إلى ثالث  تظهر         

تصميم تخطيطى لمنظر تصويرى فى المقبرة. هناك  أنها  على األرجح  ويبدو .  وجه االوستراكاورشة على  

"بيت  النص يذكروات هيراطيقية وهيروغليفية.  خلط بين عالمينقش هيراطيقى مكتوب على ظهرها فى أعمدة،  

 وعلى األقل اسمها ينتهى بهاتين الكلمتين(. أنبت) - مرأة تدعى عات وا  آمون"

 كشف فى هذه الطبقة عن عدة تماثيل أوشابتى لتوتويا كما حدث فى الوحدة الطباقية أعلى.          

او كسرات  جزاء  أ، استعادة  11ى القطاع  أهداف الحفائر أمام فناء مقصورة مقبرة جحوتى،  أكان من          

  عثر لموتى(.  ى كتاب اأنهارا)   خروج مكتوبة من حجرة دفن جحوتى، التى كانت مزينة بمقاطع من كتاب ال

 تية من حجرة دفن جحوتى.  آ جزاء عليها آثار كتابة، أهذا الموسم على ثمانى 

سم. وقد  4,57x  4,15بعادها  أغطى منطقة  ي،  2I-2H كشف عن بناء من طوب لبن فى المربعات           

يشير الفخار  كما  ،  18ـ  أو أوائل ال  17ـصلى خالل األسرة الأل شيد البناء ا، حيث  سجل تاريخين لالستخدام

المهشم على األرض)"دكة"( بوضوح. وغير واضح الغرض من البناء تماما، بما أن نصف تخطيطه فقط هو  

م.  يعود االستخدام  3,30x  1,53المساحة الداخلية  كانت  م، و0,90المحفوظ. ويبدو أنه كان له مدخل يبلغ
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له سدادة  مبخرة. استخدم    كبير ما زال قائماكما يشير إلى ذلك بوضوح إناء    ،27ـ سرة الألالثانى للمنطقة إلى ا

نه يمتد  أطوب لبن أصغر حجما للبناء المتأخر عن ذلك البناء األصلى. وتخطيطه لألسف، غير معروف، بما 

 .  امتيازنا خلف الحدود الحالية لمنطة 

 1172حجرة دفن البئر الجنائزى وحدة طباقية 

بار الجنائزية، لمدة أسبوع واحد فقط، محاولين توخى الحذر  آلجرى العمل هذا الموسم فقط داخل أحد ا       

ا المغلقة. ألقدر  المناطق  فى  العمل  بقدراألمكان  تجنبنا  لهذا  كورونا"،  فيروس  حالة  مع"  استأنفت    مكان 

الموسم السابق. يقع البئر    أ العمل فيه كان بد و،  1254فى بئر جنائزى وحدة طباقية    وانتهت هذا الموسمالحفائر 

تبلغ  والتى    ،  بشكل كامل"، وقد انتهت الحفائر فى حجرة الدفن هذا الموسم  10لمنطقة الجنوبية للقطاع  فى ا

ربما نحتت هذه    عظام بشرية. و   وبقايا فخار  م، وكانت مليئة بالرديم، 1,28رتفاع  ا م ، و2,45x2,10 ها بعاد أ

. بالتالى فالطبقة  18/ اوائل الـ17خرا خالل األسرة الـ أ الحجرة خالل الدولة الوسطى، لكن أعيد استخدامها مت

   مواد ثقافية تعود للدولة الوسطى.ب  1253لسفلى تتوافق مع وحدة طباقية  ا

عثر فى حجرة الدفن على عدة خرزات من عقد مصنوع من أحجار نصف كريمة، وصندوق خشبى        

ى خلفية صفراء،  كما عثر على جرتين  تابوت عليه منظر لإللهة إيزيس مرسومة عل من  صغير،  ولوح  

كبيرتين عند مدخل حجرة الدفن، تشبهان فى الطراز تلك التى عثر عليهم خالل الموسم السابق عند قاع البئر،  

رضية على تابوت خشبى مستطيل.  ألخمس جرار. وأخيرا، كشف على ا بالتالى يبلغ عدد الجرارالمكتشفة  

 بما فى ذلك الجرار.  12ـوتعود المواد األثرية إلى األسرة ال

 النقوش

( فى الحجرة الداخلية والممر و  TT 11دراسة الرقمية للنقوش فى مقصورة مقبرة جحوتى) التركزت          

منهاج دراسة النقوش لشيكاغو  لنقوش، باتباع  افى التسجيل الرقمى للمناظر و  أدرجت   الصالة المستعرضة. وقد 

الشرقى   للمعهد  النقوش  المختلفة  هاوس)مسح  العناصر  تحديد  فى  األولى  الخطوة  تمثلت  لجامعة شيكاغو(. 

التقنيات) تسجيلها:  وبارزة،  نقوش  المطلوب  تصحيح(،  عناصو غائرة  أحجار  أبواب،  معمارية)إطارات  ر 

باهتة)بالماء، والنار، والرياح، واألمالح(،  و  مناطق متضررةوفجوات،  وتعديالت حديثة)جص، أسمنت(،  و

ونقوش  طوعة مق  نقوش وشكال  أ أشكال  وغيرها(،  العمارنة  وبعد  حتشبسوت،  عصر  بعد  قطعها)ما  ،  أعيد 

   ضافية)لون، نموذج، مخربش ديموطيقى( وترميمات قديمة.إ ل وتفاصي
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للحصول على صور مصححة،    ©Photo scan ـ صورمتعددة للجدران ثم الحقا دمجت معا ب  التقطت         

فى المقبرة باستخدام    ©iPadولية باستخدم  أ تم عمل رسومات  كما  استخدمت الحقا فى عمليات الرسم كنموذج.  

Procreat©   الرسم األولى الحقا بالكمبيوتر باستخدام    كتمل . االفعلية  لمراجعة الصور مباشرة مع الجدارن

مختلفة لكل نوع من تعديالت    وتراكيب   ،مناظرية للإضافة ظالل قياسو،    Adobe Photoshopبرنامج  

  تولى خطوة مهمة فى العملية:    المقارنةوتعد  ،  نشاء طبقات مختلفة لكل نوع مختلف من المعلومات إالجدار. يتم  

اثنين   بواسطة  متخصصين  الرسوم  تلك  مراجعة  الموسم  هذا  وجرى  السابق،  الموسم  الرسومات  تتبع 

   ق العمل. من فري النقوشمتخصصين اثنين فى 

ت هذه  دأ، وقد ب  Adobe Photoshopالرقمى ببرنامج    تحبير الخيرة من العمل  ألالمرحلة ا   استلزمت       

 المرحلة بالفعل، وتحددت القواعد االرشادية للنشر العلمى فى المستقبل. 

 طبوغرافيا 

الحال  كما          السابقة،  هو  المواسم    Total Stationجهاز    Leica Geosystems  ارتناعأ فى 

Topographical    فى جميع أنحاء الموقع.  فوتوجرامترية  مراجع جغرافية  ، وقد أخذت  النتاج خرائط دقيقة

بار  آلمقاصير المقابر وا جميع  ، لتسجيل   BLK360كما أتيحت لنا الفرصة الستخدام ماسح ضوئى ليزرى 

بنية وتقدم الحفائر باستخدام  أل نتهاء من توثيق اإل ا، و11و  10ات  إضافة إلى تقدم الحفائر فى القطاع  ،  الجنائزية

 لتصويرى. اللمسح  شامل

 الصيانة والترميم 

وذلك بسبب   ،TT 11-12داخل مقصورة مقبرة جحوتى وحرى هذا الموسم  لم تجرى أى أعمال ترميم       

حالة فيروس كورونا، تجنبا لعدم وجود عدد من األفراد فى أماكن مغلقة. وستستأنف أعمال الترميم لجدران  

 المقبرة الموسم المقبل. 

لكن تولى أحد مرممى البعثة بتنظيف وتقوية المنطقة المزخرفة المحفوظة فى مقصورة مقبرة باكى،         

ذاتية. كما    ةصغيرة لكن تحوى جزء من نقش سير   ة. وهى منطقTT12الى الشمال الشرقى من مقبرة حرى 

لى الجنوب الشرقى من فناء مقصورة  إيضا تنظيف وتقوية بقايا قليلة من مقبرة مكتشفة حديثا أتولت المرممة 

 .   TT11مقبرة حجوتى 
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 LEDوذلك بتغيير مصابيح    جزاء الداخلية من مقاصير مقبرة حجوتى وحرى.األتحسنت اإلضاءة فى          

   أكثر مالئمة واختبار تغيير اتجاه الضوء بعناية إلبراز النقوش  قدر اإلمكان.بأخرى 

وما هو    قديمما هو  ومراعاة توضيح كما جرى ترميم فتحات كل اآلبار الجنائزية بطوب لبن جديد،         

 أغلقت الفتحات بشبكة من الحديد. ، ثم جديد 

غلفت و حفظت  و وكما هو الحال كل موسم، جرى تنظيف وتقوية القطع التى عثر عليها فى الحفائر         

 ض وخزنت فى صناديق مناسبة. ا حمألفى ورق خالى من ا 


