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 الجبل بتونة بیتوزیروس جبانة

 2018 عام ربیع لموسم النھائي التقریر

 والیة متحف ، المنیا جامعة ،) MoA( اآلثار وزارة التعاون بین( للمرممین المیدانیة المدرسة. 1
 ، ھیلدسھایم في HAWK التطبیقیة العلوم جامعة من بدعم ، ألمانیا/  ھانوفر السفلى ساكسونیا

 .)ألمانیا

 وحفظ اآلثار لعلم والمدرسيالمیدانیة جزًءا من "البرنامج الدولي الصیفي  المدرسة ھذه كانت
 Volkswagen شركة فولكس فاجن قبل من مالیاً  مدعومة وھي ،" الثقافي والتراث الفنون وترمیم

Stiftung ، ألمانیا. 

 .Prof. Dr  زیدوف –ریدل  نیكول الدكتورة األستاذة ذكرى في المیدانیة المدرسة ھذه عقدنا
Nicole Riedl-Siedow فقد ، المفاجئة لوفاتھا ونظرا. 2017أغسطس  في المنیة وافتھا والتي 

 األلمان الطالب أن في أیضا السبب ھو ھذا وكان. 2018 فبرایر حتى المیدانیة المدرسة ھذه تأجلت
 .بعد المشاركة لم یتمكنوا من لألسف

 

 :المیدانیة المدرسة أعضاء. 1

 )المنیا جامعة( منسق -متخصص ترمیم  ، إبراھیم علي محمد حسین/  د.أ

 Dr. Silvia Prell  )ومنسق مدیر مساعد( المصریات علم في أخصائیة ، بریل د. / سیلفیا 

 Dipl.-Rest. Heike Pfund MA ھایكا بفوند أخصائیة ترمیم (مشرفة) ،

 Dipl.-Rest. Friederike Funkeأخصائیة ترمیم (مشرفة) ،  ، فونك فریدریك

 )أخصائیة ترمیم، وزارة اآلثار( ، مراد راتب إیناس مصطفى

 )اآلثار آثار، وزارة مفتش( ، فھمي عزت عادل ھیثم

 )المنیا جامعة( ، زارع موسى رفیق رضا

 )المنیا جامعة(،  شادى على اسراء ھشام

 )المنیا جامعة( ، صالح خلیل إسحاقمریم 
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 )المنیا جامعة( ، مبارك معروف ممدوح ندى

 )المنیا جامعة( ، ادھم نجالء احمد

 )المنیا جامعة( ، عبده السالم عبد رشا صالح

 )المنیا جامعة( ، أحمد محمد محمود سالي

 )المنیا جامعة( ، الشھید عبد وسیم ولیم

 )وزارة اآلثار( ، مقار مالطي ممدوح بشرى

 )وزارة اآلثار( ، مھران علي محمد صالح

   

 

 

 مقدمة. 2

 اللوحات بعض في أعاله المذكور الفریق عمل ، 2018 ، مارس 11 إلى فبرایر 21 من الفترة في
 نفس في تؤدي كانت والتي ، الجبل تونة في البشریة الجبانة مقابر في باالنقراض المھددة الجداریة

 .الموقع للترمیم في حقلیة مدرسة الوقت
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 في باألقامة لنا وللسماح الموقع لحمایة بالعمل للتصریح) MoA( اآلثار وزارة إلى بالشكر نتوجھ
 .الموقع من بالقرب ستراحةاإل

 ومفتشینا ، الوسطى مصر لترمیم العام المدیر ، حسین شھاب السید/ نشكر ، ذلك على عالوة
 .ودیة األكثر ومساعدتھم تشجیعھم على عادل والسید/ ھیثم مصطفى إیناس السیدة/

 محمد علي، حسین الدكتور/ لألستاذ الطیب التعاون بدون ممكًنا الموقع حمایة على العمل یكن لم
 شكر. المنیا جامعة من وكالھما ، ھاشم إبراھیم محمد /الدكتور األستاذ الجمیلة الفنون كلیة وعمید
 .الكبیر ودعمھ ھتمامھإ على المجد أبو الدین جمال/  الدكتور األستاذ المنیا جامعة لرئیس خاص

 احد على مسقوفة وغیر مسقوفة ، مختلفة مناطق خمسة في المیدانیة المدرسة في المتدربون عمل
 M09 / SE االنتظار غرفة=  GB24 االنتظار غرفة ، GB27  =M9 واجھة ھي : . سواء

 .GB13 / M5 / SS والغرفة األولي األولى الغرفة GB16 = M6 / SS ، وغرفة

 

 الخلفیة. 3

أخصائیة ترمیم  ، Alexandra Winkels   فینكلز ألكسندرا السیدة/ قامت ، 2009 عام في
طبقة الشید  على للحفاظ األولى بالخطوات ، المصریة الجداریة اللوحات خبیرة ، اللوحات الجداریة

 رئیسیةال خطةال لتطویر األولى الخطوة أیًضا ھذه كانت. الموقع في نقراضباإل المھددة الملونة
 .الجداریة للوحات الطارئ للحفظ

 التلف وعلي مظاھر التاریخیة المواد على Winkels وینكلز/  السیدة تعرفت ، 2009 عام في
 لعام النھائي التقریر انظر( GB20 في ھیرموكریتس مقبرة عمود على الحفاظ على وركزت

2009.( 

 مع أكثر الحفظ منھج وطورت بالفریق ریدل نیكول/  الدكتورة األستاذة التحقت ، 2010 عام في
 انظر( التوثیق طریقة وتحدید الجداریة اللوحات فحص تكثیف تم البعثة ھذه في. وینكلز السیدة

 ).2010 لعام النھائي التقریر

 مناسبة التطبیق وطرق الحفظ مواد أن حیث ثبت طبقت من قبل التي التدابیر تقییم تم 2012 عام في
 .الطریقة بنفس ستمراراإل وقد قرر

 لقد. وألمانیا مصر من متدربین مع میدانیة مدارس أربع تنظیم تم 2018 عام وحتى 2012 عام من
 ، وثقافیاً  مھنیاً  ، عدیدة بطرق للتبادل جداً  ناجح نموذج أنھ بید ویداً  جنب إلى جنباً  العمل أثبت

 ..جدد أصدقاء ولتكوین
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 والتدابیر المواد. 4

. الحفظ وطرق مواد على المتدربین إطالع تم ، السابقة البعثات معامالت وتقییم المقابر فحص بعد
 .وبالتالي تم استمرارھا فعالیتھا 2015 و 2014 و 2012 بعثات إجراءات أثبتت لقد

 الطیني للطوب الھیكلي التثبیت التمرین ھذا شمل. جبرا منزل ملحق في المواد المتدربون ختبرإ
 بمونة شید ترمیم الحقن طریق عن الشید المنفصلةقشور طبقة  على والحفاظ ، والمونة الرابطة

 .الموقع ھذا في االحتیاجات لتلبیة مصممة ، مناسبھ

 -M  Klucel M، كلوسیل -E Klucel Eأثیر كلوسیل  السلیلوز على الوصفات كل عتمدتإ وقد
 حمض تم إستخدام إضافیة مادة كماده الصقة إسترجاعیة. ولحقن Tylose MH 10.000 والتیلوز
 .Ludox PX 30 التجاریة العالمة اسم ، المائیة المشتت السیلیكا

 غرفةفي الردھھ (والتأثیر البشري  ، للتلف الجدران فیھا تتعرض التي المناطق في عملنا واصلنا
=  GB27 وواجھھ  GB16 = M6 / SS األولي ، والغرفة GB24  =M9 / SEوغرفھ  )االنتظار

M9 .المقبرة  غلق وتأمین فقط یمكن GB13 = M5 / SS باب بواسطة . 

 في الملون الشید یقع ، األخرى المنازل من العدید في الحال ھو كما الجنائزیة، في ھذه البیوت
 .السقوط خطر ویواجھ الطوب جدران عن منفصلة كثیرة أماكن

 على الطارئ الحفظ تدابیر تطبیق تم السبب ولھذا. التدھور من المزید ھو منع األول ھدفنا كان
 باستخدام بعنایة الجاف التنظیف بعد. التالیة الخطوات في التدابیر تنفیذ تم. المشیدة الجدران جمیع

 بنیة لتوفیر ، أنھا قد تفككت حیث الجدران طوب تقویة یجب كان ، الھواء ومضخات الناعمة الفرش
 األجزاء تثبیت تم ، ذلك بعد. إحتاجتوتم تقویة طبقة التلوین أینما . القادمة للمعالجة صلبة تحتیة

 . طبقة الشید على للحفاظ بطبقة جص الحواف إمداد خالل من طبقة الشید من السائبة

ومونھ ذات  إلي عالج إضافي لتأمینھا . الحقن بمونھ سائلة  المنفصلة طبقات الشید بعضتحتاج 
حبیبات دقیقة (جص) یمكن أن تمأل الفراغات بین طبقة الشید والجدار الطوبي وتثبیت المناطق 

المجوفة  للمساحات واحدة. الجص من وصفتین مختلفتین إستخدام وقد تمالمنفصلة غیر المستقرة. 
 .األكبر للمساحات وواحدة الصغیرة

 حفظ تدابیر لجمیع شامل توثیق تم وقد. ملحقال في والمواد الوصفات قائمة على العثور یمكن
 .الخرائط وعن طریق رسم الفوتوغرافیة الصور طریق وعن ، عن طریق الكتابة الطوارئ

 

 العمل أماكن. 5

1.5 . GB 27 =   M9c بالخارج 
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 األحمر اللون. اللون من بقایا مع األصلي الشید بعض مازال یوجد GB27 من الشرقیة الواجھة في
 القبو في رؤیتھا یمكن المغرة )شظایابقایا ( وبعض األخضر اللون أیضا ولكن ، رئیسي بشكل

 مقارنة أظھرت. االستقرار إلى ماسة حاجة في األصلیة طبقة الشید. األیسر الجانب الصغیرعلى
 .في طبقة الشید جدید حدث فقد قد أنھ ، 2014 عام لخرائط

 الجدار من الشید مناطق من العدید انفصال ألنھ قد تم. 2015 المیدانیة المدرسة تدابیر وقد استمرت
 یمكن بمساعدة المحاقنو  الجص وحقن مونة حوافھا تثبیت طریق عن تستقر أن من بد ال وكان ،

 استكمال ویمكن. المنفصلة طبقات الشید بین الجص في الموجودة الثقوب خالل من الجص حقن
 .المنطقة. هھذ في الطوارئ حفظ تدابیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2،3،4شكل 
 أماكن العمل

  ,GB27بالخارج
 بعد الترمیم
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2.5 .GB24  =M9 / SE غرفة األنتظار 

طبقة  على مطبقة ،) طبقة تحضیریة( ناعمة جیر طبقة على الجداریة اللوحات تنفیذ تم GB 24 في
 الصغیرة المفقودة المناطق من العدید اللوحة تظھر. الطیني الطوب من جدار على رفیعة طینیة شید

 .للغایة ھشة التحضیریة للطبقة الناعمة والحواف

 ثم. ضروریا یكون حیثما ، الطیني تقویة الشید إعادة. 2015 المیدانیة المدرسة تدابیر ستمرتإوقد 
 طبقةالذات  المناطق ولتقویة. بمونة ترمیم المعرضة للسقوط والضیاع الشید حواف تثبیت تم

 إلیھا الوصول یمكن المقبرة ھذه. الرقیقة الطبقات تحت جدا ناعمة مونة حقن تم المنفصلةالتمھیدیة 
 .ستمرارإب مراقبتھا یتم أن خاص ولذا یجب بشكل للخطر معرضة فھي وبالتالي بسھولة
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 الترمیم بعد والشرقیة، األنتظارالشمالیة )حجرةالردھھ ( جدران ، GB24: 05،06. شكل

 

      

 العالج وبعد قبل ، الجدارالشمالي )حجرة األنتظارالردھھ (GB24 : ، 8.7شكل 

3.5 .GB24   =  M9 / SE داخلال من 
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 ، فإن ھذه البیت الجنائزي ذو النقوش الجمیلة  یمكن الدخول الیھ من خالل منفذ مفتوح ، الحظ لسوء
 اللوحات ھذه الطارئةعلى  الحفاظ وقد بدأت عملیة. بھ والتخریب الدمار من الكثیر رؤیة ویمكن

 .السنة ھذه الجداریة

 المھددة طبقة الشید حواف تثبیت تنفیذ تم ، الناعمة الفرشاة باستخدام بعنایة الجاف التنظیف بعد
 استقراًرا أكثر وضعا العام ھذا إجراءات ویمكن أن تحقق. شید الرمیم بإستخدام بالسقوط والضیاع

ولذلك كان البد أن یستمر . الحواف بإستخدام مونة الترمیم وتأمین والشقوق الثقوب ملْ  خالل من
 .العمل

     

 

 

 شید الترمیم تطبیق وبعد ،قبل الشمالي الجدار ، داخلمن ال GB24: 09،10 شكل
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 الجزئي ترمیمال بعد الجنوبي الجانب ، داخلمن ال  GB24k: 11 شكل
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 الجزئي الترمیم بعد الشمالي الجانب خل،من الدا GB24: 12 شكل

 

 

4.5 .GB 16   M06/SS = األولى الغرفة  

 عن كانت منفصلة ألن كثیر من طبقات الشید. 2014 لعام المیدانیة المدرسة إجراءات استمرت
. الجص وحقن تثبیت الحواف طریق لھا (تثبیتھا) عن االستقرار تحقیق من بد ال وكان ، الجدار

 المنفصلة طبقة الشید بین الفجوات في موجودة ثقوب خالل من الجص حقن یمكن الحقن وبمساعدة
 .الطوبي والجدار

 ھذهوالجدیر بالذكر أن . استقراًرا أكثر حالة المقبرة ھذا في الطارئ الحفظ تدابیر تحقق أن یمكن
 یتم أن یجبلذا . خاص بشكل للخطر معرضة فھي وبالتالي بسھولة إلیھا الوصول یمكن المقبرة
 .باستمرار امراقبتھ
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 الترمیم وبعد قبل ، الجنوبي الجدار ، األولى الغرفة GB 16: 13،14. شكل
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 ؛ الجص حقن وبعد قبل ، الجنوبي ،الجدار األولى الغرفة ، GB 16: 16 ،15 شكل

 التثبیت بعد الیاباني الملتصق الورقة إزالة یمكن

 

5.5   GB13 / M05 / SS األولى الغرفة 

 خطر ویواجھ الطیني الطوب جدران عن منفصال كثیرة أماكن في الشید الملون یوجد ، GB 13 في
 تثبیت ھي الرئیسیة المھمة كانت. 2015 لعام المیدانیة المدرسة إجراءات واستمرت. السقوط
وثبتت (جعلتھا  مألت والتي ، الجص حقن طریق عن الشید من المستقرة وغیر المنفصلة األجزاء
 لتلبیة والمجھزة من الجص، مختلفتین وصفتین الكبیرة والفراغات الصغیرة الشقوق مستقرة)

 .الموقع ھذا في االحتیاجات

المقبرة مغلقة  ھذا. األولى الغرفة في الجداریة للوحات الطارئ الحفظ إجراءات من االنتھاء یمكن
 .بباب ةومؤمن
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 ؛ الجص حقن وبعد قبل ، الشرقي الجنوبي الجدار ، GB 13 األولى الغرفة: 17،18شكل 

 التثبیت بعد الیاباني طبقة الورق إزالة یمكن

 

 

 

 الرمیم بعد ، الشرقي الجدار ، GB 13 األولى الغرفة: 19شكل 
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 توثیقال. 6

 رسم إجراء تم ، ذلك إلى باإلضافة. بالكتابة بدقة ووصفھا رقمًیا العمل أماكن جمیع تصویر تم
 تخطیط إجراء تم ، البدایة في. الترمیمیھ للمعالجة) (ب و) واضح تدھور( للحالة) (أ:   الخرائط

 برامج بإستخدام  الخرائط رسم مت ، الحق وقت وفي. الموقع علي الصور المطبوعة في یدوي
 .المتخصصة الكمبیوتر

 

 النوافذ إغالق. 7

 .الدخول من الحیوانات لمنع بإستخدام شبكة أماكن ثالثة المفتوحة في النوافذ إغالق تم

 

 بشبكة مغلقة النوافذ ،) المصري البیت( من الشمالي الجانب   GB 29 :20 شكل
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 الجانب الجنوبي GB 04، الجانب الغربي (ھیرموقراطیس) و  GB 04 22 ،21 شكل 

 شبكة بإستخدام مغلقة النوافذ

 

 التنقیب (الحفائر). 2

 اللجنة ألن جداً  ممتنون نحن ، الجبل تونة في والترمیم الدراسة والمسح من سنوات 10 من أكثر بعد
 .التنقیب لبدء طلبنا على أخیراً  وافقت الدائمة

 :أسماؤھم التالیة األشخاص ھم الفریق أعضاء

 البعثة رئیسة Prof. Dr. Katja Lembke   لیمبكا كاتیا أ.د/

 األثار وزارة مفتش فھمي عزت عادل ھیثم

 مساح مھندس Rex Haberland ھابرالند ریكس

 مساح Rex Haberlandجوتشالد  الكسندر

 مساحة Alexander Gottschald ھیلینا النجھاینرتش

 معماریة Katharina Westphalenویستفالین   كاتارینا
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 الحفائر موقع وفي المنزل في العمال مع الفریق أعضاء: 23 شكل

 

 :جھودھم على عمالنا نشكر كما

 ، محمد شحاتة ، عبده أحمد ، صالح محمود ، محمد صالح ، عطیة طھ ، العزیز عبد شحاتة
 .فتحي ، باسیم ھیدیجا العزیز عبد ، عمر مصطفى

 سامي قبل من حفرھا والتي تم البیوت الجنائزبة جنوب وھو عبارة عن منطقة اخترناه موقع في أول
 .حجریة مقبرة أنھا على تفسیرھا یمكن مثیرة بنیة الجیوفیزیائي المسح خالل اكتشفنا ألننا ، جبرا
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 األحمر باللون مممیزة التنقیب منطقة: 24 شكل

 

 سامي قبل من حفرھا تم التي المنطقة جنوب حفر عملیة أول بدأنا 2018 ، 22 إلى مارس 11 من
 من موجھ أسطواني قبو األمر بادئ في اكتشفنا: األقل على بنائین وجدنا ، الموسم ھذا خالل. جبرا
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 من فالشق قطع بعض حصلنا علي المنطقة ھذه من. منھ الجنوبي الجزء انھار الجنوب إلى الشمال
 أنھا أي ، المطبخ بأدوات یسمى ما إلىمعظمھا  وینتمي. القادم الموسم خالل وتصنیفھا توثیقھا أجل

كانت الرمال كلما  الجنوبتجاه  أبعد كلما ذھبنا .الطعام وجبات وإعداد الطعام لتخزین تستخدم كانت
 .نظیفة

 

 الشمال من سطونياأل قبوال: 25 شكل
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 والحجر ، والشقوف ، اللبن الطوب من خلیًطا ُیظِھر السطح من الغربي الجنوبي الركن: 26 شكل
 القبو لبناء المستخدم الجیري

 

 البرمیل قبو من المنھار الجنوبي الجزء في شقف على العثور تم: 27 صورة
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 وكما. فقط أرضًیا بالتأكید المبنى كان ، فوقھ المفقودةھیكل المباني و األسطواني القبو الرتفاع ووفًقا
من  والتي المداخلالي  عام بشكل سطوانیةاأل الخزانات توجیھ یتم ، الجبل تونة في الحال ھو

 .الشرقي أو/  و الغربي الجدار فيالمفترض أن تكون  

 ھذه في إضافي قبو وجود البدایة في افترضنا بینما. واضح غیر الوضع یزال ال ، الشرق إلى
 .بالرمل مشوه إسطواني قبو من آخر جزء إلى تشیر األبعاد ثالثیة الصورة فإن ، المنطقة

 بسبب العمل عن الشمال في توقفنا بینما ، الرمال من آخر قبو بتنظیف قمنا الغربي الشمال إلى
 .القصیرة بعثةال ھذه مثل في إزالتھا الممكن من یكن لم التي ، الرمال من الكبیرة الكمیة

  

 

 

 الخلفیة في والثاني المقدمة في سطوانياأل سقفال من الجنوبي الجزء: 28 شكل

قطع  من العدید وكانت ، عالیة قبة على األسطواني القبو یحتوي. الطیني الطوب من فسقاألتتكون 
 تحقیق أجل من القبو طوب بین الفجوات لملء" خشن شق" بمثابة تكون وقد ، بالطین مغطاة الشقف

 بسبب السطح على المحلي الحجر من الشظایا من العدید تنتشر ، ذلك على وعالوة. االستقرار
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 الجیري الحجر من كتلتانوجدت  أیضا األرجح على. مجاور حجري لمبنى السطحیة التجویة
 قد بحد أقصي سم 60 بطول. التي تم تنظیفھا للمنطقة الغربیة الجنوبیة الزاویة في وجدت المحلي
  أو  سم 23إرتفاع ، سم 54 -45طول : GB 14 قارن( السابقة الحجریة المباني أحد تخص تكون

GB 15  أن وبما). سم 21إرتفاع  ، سم 53 – 44: طول GB 14  و GB 15 على امبناؤھ تم قد 
 أو البطلمي العصر أواخر أي ، أقدم الجدید المبنى یكون فقد ، المیالدي األول القرن خالل األرجح

 تونة في معتاد ھو كما ، تقریًبا ئق خشنةاعلي شكل رق الكتل تقطیع تم. المبكرة الرومانیة الفترة
 .الفترة ھذه خالل الجبل

 الطابق بقبةب تحیط عتیقة منطقة على تحتوي كانت المعروفةالبیوت الجنائزیة  البیوت أن حین في
 أن یبدو ، للخطر السفلي الخزان تعریض دون الثاني للطابق أرضیة بإدخال للسماح األرضي
 غیر بشكل عالیة القبة فإن ، ذلك على عالوة. الحدود ھذه مثل على تحتوي ال سطوانیھاأل الخزانة
في حالھ مستقره  المبنى أن یبدو ، اآلن نذكر قد ما بقدر. GB4 قبول مشابھھ تزال ال ولكنھا ، عادي

 .الرمل بواسطةیتعرض للتدمیر فقط و

 .2018 نوفمبر/  أكتوبر في القادم الموسم خالل بأكملھ الھیكل تنظیف ھو ھدفنا

 

 

 لیمبیكا          كاتیا. أ.د                                                                         بریل سیلفیا. د   
 مدیر االموقع                                      وقع                                  الم مدیرمساعد 
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