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خبيئة الكرنك
 برنامج بحثي حول اكتشافات چورچ لوجران

يف الفرتة ما بني 1903 و 1907

بالتعاون بني

 اجمللس األعلى لآلثار 
واملعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية
www. ifao.egnet.net/bases/cachette
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چورچ لوجران : العامل الفرنيس الذي كرس حياته للكرنك

ولد چورچ لوجران يف عام 1865 بباريس. وأتم دراسته املتخصصة يف الرسم واملرصيات قبل قدومه إىل مرص عام 1892، ليلتحق كعضو 
باملعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية. وقام لوجران بمعاونة دو مورجان يف أعامل احلفريات، ليصبح بمساعدته رسامًا ومفتشًا بقطاع اآلثار يف 
عام 1894. ويف خريف 1895، ترقى لوجران ليصبح مدير احلفريات بالكرنك. وملا كان چورچ لوجران رجاًل فعاالً يف موقع األحداث، ورغم 

صغر سنه - حيث كان يف الثالثني من عمره -، فقد ترّأس موقع حفريات ضخم يعد من أكرب املواقع مكانة يف مرص.
كانت املهمة التي تنتظر العامل الشاب جسيمة، حيث كان املوقع مغطى باألنقاض بشكل كبري. وقد استطاع لوجران تكوين فريق عمل من 
السباخني )الباحثني عن األسمدة الزراعية( مستغاًل ثراء املواقع األثرية، والقيام بعمليات ضخمة لرفع األنقاض من منطقة وسط املعبد وعىل 
طول السور املحيط به، حتى يصبح قدس األقداس مقروءًا من جديد. ويف بعض األحيان، أسفرت هذه العمليات عن اكتشاف بعض املعابد غري 
املعروفة، واملئات من القطع األثرية. ويف الوقت ذاته، تم ترميم اآلثار، وإعادة تركيب التامثيل يف مواقعها األصلية، كام تم نقل النقوش املكتشفة. 
غري أنه تأيت الرياح بام ال تشتهي السفن، فتزيد من األعباء التي تقع عىل عاتق چورچ لوجران : ففي أكتوبر 1899، اهنار فجأة، أحد عرَش عموًدا 
من قاعة األعمدة. وعىل الفور، رشع لوجران يف إعادة تركيبها وترميمها، باستخدام سقاالت من الطني لنقل احلجارة الضخمة للبناء. استمر هذا 
العامل الفرنيس يف عمله الدؤوب يف الكرنك حتى عام 1915، غري أنه يف هذا العام، وبسبب احلرب العاملية األوىل، توقف العمل يف الكرنك. وتم 
تعيني لوجران مفتشًا يف صعيد مرص، وقد أرشف عىل أعامل محاية معبد األقرص، الذي كان يواجه خطر الفيضان. ولكن شعر لوجران بوعكة، 

تويف عىل أثرها بعد عدة ساعات، يف 22 أغسطس 1917.

چورچ لوجران وزوجته أمام منزهلام بالكرنك، عام 1897.
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خبيئة الكرنك : حقل عمل من طراز فرعوين 

بناءًا عىل أوامر جاستون ماسپريو الذى كان يرأس جملس اآلثار 
ىف عام 1899، بدأ چورچ لوجران ىف اكتشاف ساحة الرصح السابع 
بالكرنك، وهو موقع " اسرتاتيچى " باملعبد حيث يقع ىف مكان التقاء 
حموري املعبد. بدأ العمل ىف أكتوبر 1901، مع الرتكيز أوالً عىل اجلدران 
اجلانبية، وما حول الرصح، مما أسفر رسيعًا عن اكتشاف العديد من الكتل 
األثرية التى ترجع للدولة الوسطى والدولة احلديثة، وبشكل خاص 
باب من احلجر اجلريى ألمنحوتب األول. وبعد فرتة توقف دامت عدة 
شهور تم تكريسها لعملية تصنيف هذه الكتل، استأنف چورچ لوجران 
أعامل احلفر ىف النصف الشاميل من الساحة. وىف 26 ديسمرب 1903تم 
اكتشاف فتحة " اخلبيئة ". يف هذا اليوم، عثر العامل عىل لوحة كبرية لسيتي 
األّول، موضوعة عىل طبقة من الرمال اخلالصة. وأسفل هذه الطبقة، 

عثروا أوالً عىل ثالثة متاثيل صغرية، ثم عدد آخر من التامثيل. ومنذ 
ذلك احلني، و خالل أربع محالت يف الفرتة ما بني 1903 و1907، تم 
استخراج أكثر من سبعامئة متثال أو جزء من متثال، والعديد من القطع، 
وما يقرب من 17000 متثال صغري من الربونز. فاخلبيئة كانت عىل 

عمق مذهل و مثري للدهشة. 
يف هذا الصدد، ويف  27مايو 1905 سطر چورچ لوجران ملاسپريو 
هذه الكلامت: » لقد بلغنا اآلن عمق 15 أو 16 مرتًا - مما جيعلنا نشعر 
بالدوار عندما نكون ىف األعىل ! - ومازالنا نعثر عىل قطع أخرى «. غري 
أن عملية البحث باتت شديدة الصعوبة بسبب ترسب املياه اجلوفية. 
فلجأ العاملون إىل استخدام املضخات والشادوف إلفراغ املياه. وأضحى 
العامل يقومون باصطياد - بام تعنيه الكلمة حرفيًا - التامثيل من الوحل. 
وإلحدى الشخصيات البارزة التى كانت ىف زيارة حلفريات چورچ 
لوجران يف هذا الوقت، رد فعل معرب عن املوقف، حيث قال : » هل 
حقًا تريدون القول أنه يف هذه املياه املوحلة، حيث يغوص هؤالء الرجال 
نصف عارين، يمكن العثور عىل يشء ذي قيمة ؟ «. ومع اآلسف، يف ظل 

هذه الظروف، مل يكن ىف املقدور حتديد موقع كل قطعة بالضبط.

34501 CG ،لوحة لسيتي األول، اكُتشفت عند فتحة اخلبيئة. القاهرة

 العامل ينتشلون متثال للفرعون مرنبتاح من املياه املوحلة، فرباير 1904. 
.) 42148 CG ،القاهرة(
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لقطة جوية للكرنك مع االشارة ملوقع ساحة الرصح السابع، التى نطلق عليها “ساحة اخلبيئة”. 

حفريات خبيئة الكرنك : موقع احلفريات والشادوف لترصيف املياه، فرباير 1905. صندوق تيدينا. 
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حكاية چورچ لوجران ومتاثيله : ولع ُمنّقب ومصّور ومتخصص يف علم املرصيات

عىل الرغم من اتساع هذا املوقع وصعوبته، كان چورچ لوجران 
يديره وحده. كام كان يقوم بأعامل التصوير والتسجيل ونقل النقوش. 
وىف أغلب األحيان، كان لوجران هو من يكتشف القيمة التارخيية لكل 
قطعة. ويشري لوجران ، ىف هذه السطور، إىل املشاعر التى كان حيملها 

للتامثيل التى يكتشفها : 
» لكل متثال من هذه التامثيل - عىل األقل بالنسبة يل - قصة. وهناك 
عدد من التامثيل مفضلة لدي، حيث مازالت تذكرين بتلك اللحظة املثرية، 
التى ال ُتقارن، عندما يستخرج العامل التامثيل من الوحل، ويمرروهنا 
يل، ثم نقوم بغسلها، متامًا مثلام نفعل مع الوليد الصغري الذى ُولد لتوه. 
وأكتشف حتت هذا الوحل الذى مازال يغطيه، مالمح وجهه الباسم، 
وتفاصيله الدقيقة. ومن خالل النقوش التى تغطى التمثال، أمتكن من 
حتديد اسمه. ولقد تعودت أن أتعرف عىل امللوك، واألمراء، وكبار كهنة 

آمون، ورجال الدين إلله طيبة، وأناس من الطبقة الوسطى «.

وقد بذل چورچ لوجران الكثري من اجلهد للبحث عن القطع الناقصة 
يف التامثيل غري املكتملة، وتوثيق مجيع اكتشافاته، عىل أفضل صورة ممكنة، 
قبل أن يسارع بإرساهلا ملتحف القاهرة، سواء بالقطار أو باملالحة النهرية، 
عىل متن " ذهبية " جملس اآلثار. وىف موقع احلفريات، حرص لوجران 
عىل ترقيم القطع - وهو ما نطلق عليه رقم " ك " -، وتسجيلها ىف الدفرت 
اليومي للحفريات - مع اآلسف، هذا الدفرت مفقود -، وتصويرها. وقد 
استطعنا احلصول عىل العديد من الصور التي تم التقاطها للتامثيل وقت 
اكتشافها. وىف بعض األحيان جلأ لوجران ألسلوب الطبع البارز، وتعد 
جمموعة املطبوعات التى ُعثر عليها ىف ثامنينيات القرن العرشين ىف أرشيف 
املركز الفرنيس املرصي بالكرنك خري دليل عىل ذلك. فجزء كبري من هذه 
املطبوعات يتعلق بآثار اخلبيئة. كام أعد لوجران نسخًا منتظمة من النقوش، 
تم استخدامها بشكل أسايس ىف طباعة كتالوجاته. هذه املخطوطات 
التي تم إعدادها ىف الكرنك، وقام لوجران بتصحيحها واستكامهلا ىف 
متحف القاهرة، وحفظت هناك، تشهد عىل أسلوبه يف العمل. وفيام بني 
األعوام 1906 و1914 تم نرش ثالثة أجزاء من الكتالوج العام ملتحف 
اآلثار بالقاهرة، خمصصة مجيعها لتامثيل تأيت يف معظمها من اخلبيئة. غري 
أن الوفاة املبكرة هلذا العامل حالت دون إمتام هذا املرشوع الذى كان قد 

خطط له، أال وهو عملية النرش الدورية للقطع.

 متثال باكن خونسو )ك 39، الرعامسة(
 قام چورچ لوجران بتصويره وقت اكتشافه.

 خمطوط لچورچ لوجران حيتوي عىل معلومات خاصة بالتمثال ك 611 
)حمفوظ حالًيا يف جالسكو( وصور من النقوش.
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متاثيل اخلبيئة رسالة من الكرنك إىل مرص والعامل

انتقلت معظم القطع املستخرجة من خبيئة الكرنك 
إىل متحف القاهرة. ومع التوسع يف إقامة املتاحف ىف 
األقاليم املختلفة يف مرص، تم نقل العديد من هذه القطع 
إىل األقرص، وأسوان، واإلسكندرية، وبورسعيد، 
الخ... واخلارجة،  سويف،  وبنى  واإلسامعيلية، 
ومل يتوقف إشعاع هذه املجموعة عىل مرص : فقد قام 
چورچ لوجران وماسپريو بتقديم بعض من هذه القطع 
كهدايا لكبار الزوار. كام تم بيع العديد من هذه القطع. وأخريًا، تم هتريب 
بعض القطع وقت اكتشافها، وانتهى هبا األمر بني أيدي جتار اآلثار. وىف 
النهاية، متتلك العديد من متاحف العامل قطعة واحدة أو أكثر، تأيت من 
خبيئة الكرنك. ومن أشهر من ُمنح معرض والرتز للفنون ببلتيمور، 
ومتحف املرتوپوليتان للفنون، ومتحف بروكلني بنيويورك، واملتحف 

املرصي بربلني، واملتحف الربيطاين بلندن.

. 38171 JE ،متثال آلمون داخل صندوقه. القاهرة
أحد التامثيل الربونزية النادرة املحفوظة 

اخلاصة بأوزيريس، والتى تأتى من اخلبيئة. 
   .38376 JE ،القاهرة

متثال لقرد البابون جالًسا عىل منصة من مخس درجات. 
.36781 JE ،القاهرة

 لوحة متثل البقرة حتحور يف الربديات ، 
.37896 JE أهداها كل من با-كا وتا-نفرت. القاهرة
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وبخالف عدد من الوجوه امللكية التى ترجع لعصور 
خمتلفة، فالتامثيل املكتشفة، هي يف معظمها متاثيل لكهنة 
العرص  احلديثة وهناية  الدولة  فيام بني عرص  الكرنك 
عن  للمعلومات  منجاًم  اخلبيئة  تعد  وهنا،  البطلمي. 
رجال الدين وتطور األديان. ومن خالل بعض التامثيل 
التي تنتمي ألجيال خمتلفة من العائلة الطيبية نفسها، يمكننا 
إعادة اكتشاف سلسلة النسب. أما فيام يتعلق بالفن، فإسهام اخلبيئة كبري 
وملحوظ، حيث أهنا تقدم عددًا كبريًا من النحاتني. وبخالف ذلك، 
اكتشف لوجران - خالل هذه احلفريات - عددًا من القطع الصغرية 
املتنوعة )ألواحًا، وألواحًا مرصعة، ومتائاًم، وأذرعًا نذرية، الخ...(. فهذه 
اخلبيئة سامهت ىف نرش املعرفة ويف نرش إشعاع احلضارة املرصية بشكل 
كبري ومؤثر. ومازالت هذه املشاركة مستمرة ومتجددة. ويف عام 2004، 
تم تنظيم معرضني، بمناسبة مرور مائة عام عىل اكتشاف اخلبيئة : أوالً 
ىف جرينوبل، ثم ىف القاهرة، لُيكشف لنا عن 25 حتفة مذهلة، أخرجها 
لوجران من األرض. هذه القطع، يف معظمها، مل يتم عرضها من قبل.

 متثال كتلة لكاهن من طيبة من العرص البطلمي ، يدعى إيرت ورو.
.1/24/12/15 RT القاهرة 

 .42023 CG متثال، ىف وضع اجللوس، للملك نفرحتب الثانى، مرسيخمر. القاهرة



 قاعدة بيانات مشرتكة بني املجلس األعىل لآلثار و املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية
بيان كامل بمحتويات اخلبيئة مبارشة عىل شبكة اإلنرتنت

جاءت فكرة إنشاء قاعدة بيانات خمصصة خلبيئة الكرنك بعد تأكدنا من عدم وجود بيان كامل باكتشافات چورچ 
لوجران ىف اخلبيئة ، وأن القطع املسجلة يف الوثائق أصبحت اليوم مبعثرة، مما حيول دون تقديم رؤية شاملة أو 
إعداد بحث عريض. ومن هنا، تأكد لنا رضورة إنشاء قاعدة بيانات متطورة، من شأهنا تقديم معلومات حُمّدثة 
عن كل قطعة من القطع، كام تسمح للمستخدم باإلملام بجميع قطع اخلبيئة. والبحث فيها، وفقًا ملعايري البحث 
املختلفة. كام سيساعد هذا املرشوع عىل فهم أفضل لظروف نشأة خبيئة الكرنك. فمنذ االكتشافات األوىل، 
تساءل چورچ لوجران عن تاريخ نشأة اخلبيئة، موليًا اهتاممًا كبريًا لتاريخ القطع األكثر حداثة، املستخرجة من 
األرض. وقد أشار لوجران إىل أن عملية الدفن البد وأن تكون قد جرت خالل العقود األخرية قبل امليالد، 
يف الوقت الذى شهدت فيه منطقة طيبة اضطرابات كبرية. ومنذ ذلك احلني، مل يستطع أحد أن يتوصل إىل معرفة وثيقة بخبيئة الكرنك، بخالف 

ما توصل اليه أول من نقب عنها، سواء لتأييد النتائج التى خُلص اليها، أو إلعادة بحثها.
ىف عام 2006، بدأ مرشوع " قاعدة بيانات خبيئة الكرنك ". وىف عام 2008، تم توقيع بروتوكول تعاون بني املعهد العلمي الفرنيس لآلثار 
الرشقية واملجلس األعىل لآلثار. وىف نوفمرب 2009، تم نرش قاعدة البيانات عىل األنرتنت، عىل املوقع www.ifao.egnet.net/bases/cachette والتى 
يتم حتديثها بصفة دورية منذ ذلك اليوم. ويقدم اإلصدار األول من هذه القاعدة، قدر اإلمكان، وصفًا عامًا لكل قطعة )احلجم، املادة، التأريخ(، 
وصورة صغرية للقطعة، وتاريخ االكتشاف، واألرقام املختلفة للبيان، واملصدر. كام تم وضع ملحوظات إضافية تتعلق برقم )ك( املخصص 
لكل قطعة، وكذلك إضافة بعض املسائل املختلفة. ويتم حاليًا إعداد اإلصدار الثاين لقاعدة البيانات. وسوف تتضمن النسخة احلديثة معلومات 
مفصلة بشكل أكرب عن الشخصيات )خاصة األلقاب( وملف أيقوين أكثر ثراءًا. وهتدف هذه القاعدة إىل توفري أداة أساسية لدراسة املجاالت 
املختلفة )التاريخ، وأسامء الشخصيات وألقاهبم ، وتاريخ الفن، وتاريخ األديان، وفقه اللغة(، مستندين ىف ذلك إىل هذه املجموعة. وستكون 
هذه القاعدة مفتوحة، حيث يمكن جلميع الباحثني، من خمتلف أنحاء العامل، املشاركة فيها. ولتشجيع هذا التعاون، تم تنظيم ندوة دولية خمصصة 

خلبيئة الكرنك، ىف األقرص، ىف يناير 2011.

.)www.ifao.egnet.net/bases/cachette( شاشة قاعدة بيانات خبيئة الكرنك
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أرشيف فوتوغرايف ملحتويات خبيئة الكرنك

استند إدخال البيانات يف قاعدة البيانات إىل 
جمموعة غنية من الصور تم مجعها من األرشيف 
الرقمي للمعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية. 
وبالفعل، نجد 8000 صورة متاحة اليوم. وتأيت الصور 
اخلاصة بالقطع املكتشفة ىف اخلبيئة بشكل أسايس، من 
مصدرين : األول هو جمموعة النحات املرصي القديم 
Corpus of Late Egyptian Sculpture, CLES املحفوظة 
ىف متحف بروكلني. وهتدف CLES، التي أنشأها برنار 
وهريمان  مولر،  جانج  ولف  وهانز  بوثامر،  ڤون 
دو مولونار عام 1950( إىل وضع فهرس للنحت 
امللكي والنحت اخلاص يف العرص القديم، وتوثيق 
هذا الفهرس ودراسته. فكل قطعة نحتية ، أو جزء 
من قطعة، تم ترقيمها ووصفها بعناية وتصويرها. 
اكتشفوا  وقد تم إدراج ما يقرب من 450 متثاالً 
يف خبيئة الكرنك يف CLES. وبفضل تعاون الدكتور 
ريشار فازينى، أمني متحف بروكلني، وبترصيح 
من الدكتورة وفاء الصديق، مديرة املتحف املرصي 
بالقاهرة، استطاع فريق العمل باملعهد العلمي الفرنيس 
لآلثار الرشقية القيام بمسح ضوئي ملا يقرب من 
5000 صورة، ختص برنار ڤون بوثامر، ذلك خالل 
شهرى أكتوبر ونوفمرب 2006. ثانيًا : بعد توقيع 
بروتوكول التعاون بني املعهد العلمي الفرنيس لآلثار 
الرشقية واملجلس األعىل لآلثار، بدأت يف املتحف 
املرصي بالقاهرة عملية واسعة للتوثيق، مع إعطاء 
األولوية للقطع التى مل يتم تصويرها حتى اليوم، أو 
تم تصويرها بشكل غري كامل. وفيام بني األعوام 
2008 و2010، قام قسم التصوير باملعهد العلمي 
الفرنيس لآلثار، حتت قيادة آالن لوكلري، بتصوير أكثر 
من 400 قطعة. كام استخدمنا صناديقًا أخرى : فعىل 
سبيل املثال، وبفضل مساعدة دكتور ديرتيش رو، 
باملعهد  اخلاص  " الفوتوتك "  استطعنا استخدام 
األملاين بالقاهرة، وكذلك الصناديق اخلاصة بعدد 
من املتاحف املختلفة )مثال متحف اهلانوڤر، بفضل 

دكتور كريستيان لوبن(. وفيام يتعلق بالصور القديمة 
اخلاصة بحفريات اخلبيئة، والصور امللتقطة للتامثيل 
وقت اكتشافها، ففى عام 2004، أصدر ميشيل ازيم 
وجريار ريفيياك، كتالوجًا خاصًا هبا. وقد متكنا من 
مجع بعض من اللقطات التي مل يتم نرشها من قبل، 
مثل صور صندوق تيدينا، املحفوظة ىف متحف اللوڤر 
بفضل كل من إليزابيث داڤيد، املسؤولة عن هذا 
الصندوق، وجيوميت أندرو، مديرة قسم اآلثار 

املرصية باللوڤر.
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 صورة لتمثال اياح مس، ابن باخ أر خونسو، 
التقطتها برنار فون بومتار ملجموعة )CLES(؛ الصورة حمفوظة 

حالًيا باملتحف القومى، اإلسكندرية رقم 116.
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كنوز ُعثر عليها أم ... صعبة املنال ؟

بفضل مرشوع إعداد بيان عن اخلبيئة، متكنا من 
إكامل عدد القطع اخلاصة هبذا االكتشاف. بعض من 
هذه القطع، التي كانت حمفوظة قدياًم ىف مكتب چورچ 
لوجران ىف متحف القاهرة، تم نقلها إىل القبو. وبفضل 
العمل الدؤوب لآلنسة صباح عبد الرازق، أمينة 
املحفوظات، متكنّا من الوصول هلذه القطع، وتوثيقها 
وتصويرها. وهناك بعض القطع التي كانت ال حتمل 
سوى رقم " سجل خاص " داخيل يف املتحف. ومل 
يوليها أحد االهتامم حتى اليوم. وجدير بالذكر انه 
حتى يومنا هذا، مل يتم العثور عىل عدد من القطع التى 
ذكرها چورچ لوجران ىف تقاريره. واحلالة األكثر 
وضوحًا تتعلق ب�17000 متثاالً صغريًا من الربونز، 
تم مجعها خالل احلمالت الثالث األوىل حلفريات 

اخلبيئة، ومل يتم حتى اليوم حتديد أماكنهم. 
وقد كان من املهم أن يتم ىف هذا البيان إدراج عدد 
من القطع التى عثر عليها لوجران، ولكنها مل تصمد 
أمام عملية ترميمها نتيجة هلشاشتها. ويذكر چورچ 
لوجران، ىف التقرير اخلاص بحملته الثانية، عددًا 
كبريًا من القطع اخلشبية )صناديقًا، وبعض األمتعة، 
والتامثيل(. ورغم ما بذله لوجران من جمهودات، مل 
يتمكن من حفظ هذه القطع بعد خروجها من هذه 
البيئة الرطبة التي ظلت هبا قرونًا عديدة. وبالرغم 
من ذلك، كانت هلذه املعثورات أمهيتها، حيث يبدو 

أن عامل اآلثار استطاع بذلك أن يضع يديه عىل بعض 
من األثاث اخلاص باملعبد ىف العرص الذى تم فيه حفر 
اخلبيئة. فهو يتطرق للحديث عن » جمموعة من قطع 
األثاث والتامثيل اخلشبية، حوايل عرشة أمتار مكعبة «. 
وهو احلال نفسه بالنسبة لعدد من بقايا مومياوات 
حيوانية، تم اكتشافها وذكرها، ولكن ال يزال مصريها 

غري معروف بالنسبة لنا. 
وأمام الغموض الذى حييط هبذه القطع املختفية 
أو املفقودة، يبقى البحث األرشيفي للمخطوطات أو 
الصور التى خلفها امُلنقب أو معارصيه بحثًا أساسيًا 
رغم نتائجه غري املؤكدة. فالعثور عىل دفرت حفريات 
لوجران الذى سجل فيه اكتشافاته بدقة فائقة، سيقدم 
للعلم كتالوجًا ذا قيمة ال تقارن. وال يسعنا سوى أن 
نأمل العثور يومًا ما، عىل هذه املحفوظات التي فقدنا 
أثرها منذ سنوات عديدة، بعد وفاة امُلنقب. ومن 
سخرية القدر، أنه فيام بني األعوام 1955 و1957، 
قام املفتشان املرصيان، شحاته آدم وفريد الشابورى، 
ببعض أعامل حفريات جديدة ىف موقع اخلبيئة. غري 
أن تقرير احلفريات كان حمكومًا عليه باملصري ذاته، 
فقد اختفى هذا التقرير. عىل كل حال، فإن قاعدة 
بيانات " خبيئة الكرنك " تقدم للباحثني حالة من 
املعرفة يمكن استكامهلا بسهولة، رشيطة أن تظهر 

معلومات جديدة. 

لوران كولون، و إيامنيول چومبون
نوفمرب 2010

قطعة من صوجلان إهلى، يأتى من اخلبيئة.
.225 SR ،القاهرة

رأس ملكية ترتدي غطاء نمس، ُعثر عليها ىف اخلبيئة، عىل 
.10/24/11/20 RT ،االرجح عام 1905. القاهرة

متثال لكاهن من العرص البطلمى، يأتى من اخلبيئة، حمفوظ حالًيا 
 .219 SR ،ىف قبو املتحف املرصى بالقاهرة، القاهرة
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املراجع
– M Azim, G. Réveillac, Karnak dans l’objectif de Georges Legrain, 
Paris, 2004 )مع املراجع تقارير، وصور، ومراسالت چورچ لوجران(.

– H. De Meulenaere, « The Cachette of Karnak », in Fr. Tiradritti (éd.), 
Egyptian Treasures from the Egyptian Museum in Cairo, Milan, 1998, 
p. 334-341.

– E. Jambon, « Les fouilles de Georges Legrain 
dans la Cachette de Karnak (1903-1907). Nouvelles données 
sur la chronologie des découvertes et le destin des objets » 
Bifao 109, 2009 ,109 حوليات املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية 
p. 239-279 

– Trésors d’Égypte. La « cachette » de Karnak 1904-2004.
كتالوج معرض جرينوبل، متحف دوفينوا، ىف الفرتة من 4 سبتمرب  2004 
كاردان،  وكريستني  جويون  كلود  چان  رئاسة  حتت   ،2005 يناير   5 إىل 
.2004 جرينوبل،  زك��ي،  وچيهان  أزي��م  ميشيل  مع  وبالتعاون 

 مطبوع لتمثال كتلة حلور ماخبت 
)ك 289، العرص البطلمى(، أعده چورچ لوجران.

صورة لتمثال جد خونسو أيويف عنخ ألتقطها برنار فون حفريات خبيئة الكرنك، فرباير 1905. صندوق تيدينا.
.)48628 GC ،القاهرة( ،)CLES( بومتار ملجموعة
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برنامج قاعدة بيانات خبيئة الكرنك
بالتعاون بني املجلس األعىل لآلثار، حتت رئاسة األستاذ الدكتور زاهي حواس األمني العام للمجلس

و املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية، حتت إدارة الدكتورة بياتريكس ميدون-راين.

اللجنة العلمية
األستاذ الدكتور عيل رضوان رئيس اللجنة : 

أعضاء اللجنة : الدكتور صربي عبد العزيز
الدكتورة وفاء الصديق  

األستاذة الدكتورة چيهان زكي  
األستاذة الدكتورة لور بنتاالتيش  

الدكتور لوران كولون  
األثرية صباح عبد الرازق  

األثري هشام الليثي  
األثرية صفاء عبد املنعم.  

املدير املسؤول عن املرشوع
 الدكتور لوران كولون  

عضو املركز القومي للبحوث العلمية التابع جلامعة ليون 2.

املوقع اخلاص باملرشوع
www. ifao.egnet.net/bases/cachette

 تتوجه اللجنة العلمية بالتحية والشكر إىل من ساهم 
يف املرشوع من اجلهات التالية

املجلس األعىل لآلثار
املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية

املتحف املرصي بالقاهرة
متحف بروكلني

متحف اللوڤر
املركز الفرنيس املرصي لدراسة معابد الكرنك

  HiSoMA 
) UMR 5189/ املركز القومي للبحوث العلمية - جامعة ليون 2(

معهد فرنسا
مرشوع قاعدة بيانات املتحف املرصي. 

تم حترير هذا النص بقلم
الدكتور لوران كولون، والدكتور إيامنيول چومبون.

 ما مل يذكر خالف ذلك، مجيع الصور التقطها كل من اآلن لوكلري و إهياب حممد، 
© املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية واملجلس األعىل لآلثار.

.)CLES( تفاصيل متثال ايامس، ابن باخ أر خونسو، صورة ألتقطها برنار فون بومتار ملجموعة


