
  في أبي رواش " جدفرع"ھرم الملك 

رع أن يعتلي عرش الب)د بعد أبيه خوفو، وت�زوج م�ن أرمل�ة أخي�ه غي�ر ال�شقيق -تطاع جدفاس   

لي�ذكي حق�ه ف�ي الع�رش ع�ن طريقھ�ا، وتعم�د أن يبتع�د بھرم�ه ع�ن " وعب-كا"وولي العھد القديم 

منطقة الجيزة، فشيد ھرمه في منطقة أبي رواش التي تقع في ال�شمال الغرب�ي م�ن منطق�ة الجي�زة 

وتبعه مؤيدوه ورجال الب)ط الملكي في تشييد مقابرھم حول ھرم�ه، غي�ر . و متراتبنحو سبعة كيل

  . أن حكمه لم يدم أكثر من ثمان سنوات فلم يتمكن من إتمام ھرمه

  

 مت�را، و? ١٠٠رع علي قاعدة مربعة يبل�غ ط�ول ك�ل ض�لع م�ن أض�)عھا نح�و -   شيد ھرم جدف

ًترا، وكانت أجزاءه السفلي مكسوة بكتل م�ن حج�ر يزيد  ارتفاع ما تبقي منه أكثر من اثني عشر م

وي�ؤدي الم�دخل إل�ي دھلي�ز منح�در . الجرانيت الوردي، ول�ه م�دخل ف�ي منت�صف واجھت�ه ال�شمالية

وينتھ�ي ال�دھليز . ً مت�را، وعرض�ه نح�و ثماني�ة أو ت�سعة أمت�ار٤٨مقطوع في الصخر، يبلغ طول�ه 

.  أمتار٩ أمتار، وارتفاعھا ٩غ عرضھا اHن ً مترا، ويبل٢١بغرفة الدفن التي يصل طولھا الحالي 

ً مترا، وعرض�ھا ١٧وكانت الغرفة مكسوة بكتل حجرية يبلغ عرضھا مترين، وكان طولھا اJصلي 

  ) .٤١شكل (خمسة أمتار 

  

أما .   يوجد المعبد الجنائزي إلي الشرق من الھرم، و? تتوافر عنه أية معلومات في الوقت الحالي

ً مترا، ويرجح أنه كان يفتح في الجانب الشمالي ال�شرقي ١٥٠٠د طوله عن الطريق الصاعد فيزي

ًمن السور الخارجي المحيط بالھرم، و? ندري إن كان مسقوفا أو م�زودا بج�دران جانبي�ة وي�ؤدي . ً

الطريق الصاعد إلي معبد الوادي الذي لم يكشف عنه حتى اHن، وإن كان يرجح وجوده في الجھة 

ومن الراجح وجود ھرم جانبي ص�غير إل�ي الجن�وب م�ن الھ�رم داخ�ل . ن الھرمالشمالية الشرقية م

وعثر علي حفرة سفينة كبيرة منحوتة في الصخر جنوبي المعب�د ) . ٤٢شكل ( سور الھرم الكبير 

 أمت�ار، ٩.٤٠ أمت�ار، وعمقھ�ا ٣.٧٥ً مترا، وأق�صي ع�رض لھ�ا ٣٥الجنائزي، ويبلغ طولھا اHن 

  .رع-وس لتماثيل تخص الملك جدفوعثر بداخلھا علي ث)ثة رء

  

  

  



  

  

  

  

 


