
  :الصخريتان في أسوان" سابني"و " مخو"مقبرتا 

الذين عھد " المشرف علي المترجمين "(imy-r ow )ممن حملوا لقب " سابني"وابنه " مخو"كان 

وي)رجح أن يكون)ا م)ن . عصر ا*س)رة ال)سادسةإليھم القيام برح#ت استكشافية إلى ب#د النوبة في 

  ". ببي الثاني"معاصري الملك 

  " سابني"و " مخو"مسقط أفقي وقطاع رأسي لمقصورتي ) ١٠٤شكل (

  

مقبرتيھما في صخور المنطقة المعروفة حاليا باسم قب)ة الھ)واء عل)ى " سابني"و " مخو"   نحت 

بفن)اء م)ن جھ)ة ال)شرق أح)يط " مخ)و" مقب)رة تب)دأ. الضفة الغربية لنھر الني)ل قبال)ة مدين)ة أس)وان

ص)احب المقب)رة المج)اورة، والت)ي " س)ابني"مدخله من الجانبين بلوحتين ل)صاحب المقب)رة وابن)ه 

يؤدي الفناء إلى مدخل تتقدمه م)سلتان م)ن . تفتح من الداخل على مقبرة ا*ب من جھتھا الشمالية

دخل إل))ى مق))صورة تت))ألف م))ن غرف))ة ي))ؤدي الم)). الخ))ارج، ويتوس))ط الواجھ))ة ال))شرقية للمق))صورة

رئيسية مستطيلة ال)شكل، يمت)د محورھ)ا الط)ولي م)ن ال)شمال إل)ي الجن)وب، ويرتك)ز س)قف الغرف)ة 

توجد مشكاة الباب الوھمي الرئيسي في الجدار الغربي . على ثمانية عشر عمودا في ث#ثة صفوف

حداھما في الطرف الشرقي من وقد ألحقت بتلك الغرفة غرفتان جانبيتان صغيرتان، تفتح إ. للغرفة

أم)ا غرف)ة . الجدار الشمالي للغرفة الرئيسية، على حين تفتح ا*خرى في منتصف ج)دارھا الغرب)ي

الدفن، فيؤدي إليھا دھليز منحدر مقطوع في أرضية الغرفة الرئيسية، ويمتد ذلك الدھليز في اتجاه 

  .الغرب ليفتح في غرفة الدفن

     

المجاورة لھا من " مخو"ء من جھة الشرق يفصله عن فناء مقصورة بفنا" سابني"تبدأ مقصورة 

وك)ان للمق)صورة م)دخل ف)ي واجھتھ)ا ال)شرقية مح)اط بل)وحتين . جھة الجنوب س)ور قلي)ل اIرتف)اع



ومسلتين من الخارج، وقد عدل المدخل إلى نافذة، وأصبح من غير الممكن الدخول إلى المقصورة 

، وإن مي)زت "س)ابني" م)ن ال)داخل م)ا يف)صلھا ع)ن مق)صورة إI عبر مقصورة ا*ب التي I يوج)د

م)ن " س)ابني"تت)ألف مق)صورة . برفع أرضيتھا قلي# عن أرضية مقصورة أبيه" سابني"مقصورة 

غرفة واحدة مستطيلة الشكل، يمتد محورھا الطولي من الشمال إلي الجنوب، ويرتكز سقفھا عل)ى 

توج))د م))شكاة الب))اب ال))وھمي . لي للغرف))ةاثن))ي ع))شرة دعام))ة ف))ي ص))فين يوازي))ان المح))ور الط))و

أما غرفة الدفن، في)ؤدى إليھ)ا دھلي)ز منح)در . الرئيسي في أقصى جنوب الجدار الغربي للمقصورة

  .يفتح في أرضية المقصورة ممتدا نحو الغرب

  

  " سابني" مقصورة –صيد السمك والطيور في المستنقعات ) ١٠٥شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  

  
  

  " حقا إيب: ببي نخت" مقبرة – المقابر الصخرية بأسوان) ١٠٦شكل (
 


