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 .1مقدمة:
استأنف المعهد األلمانى لآلثار بالقاهرة( ،)DAIبالتعاون مع المعهد السويسرى آلثار العمارة المصرية القديمة أعمالهما
التى بدأت منذ عام 1969م إلستكشاف المدينة القديمة ومعابد جزيرة إلفنتين فى الفترة من 13أكتوبر 2015حتى
31مايو.12016
واصل المعهد األلمانى مشروع بحثة االركيومترى "وقائع الحياة" فى المدينة الشمالية الغربية القديمة (مقطع  )2بإلفنتين.
نفذت البعثة موسمين للحفائر بين خريف  2015حتى صيف  ،2016وموسم لدراسة المكتشفات .كما استأنف المعهد السويسرى
الحفائر فى األبنية الواقعة إلى جنوب قدس أقداس حقا ايب فى إطار دراسته لعمارة مدينة الدولة الحديثة في جزيرة إلفنتين .حيث
يركز العمل فى منطقة معبد خنوم لدراسة مختلف الجوانب للمعبد المتأخر وحدوده وأبنيته ( مقطع.)3
إضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى تهدف إلى دراسة مجموعات القطع األثرية .أنتهي المعهد األلمانى من دراسة كتل تحمل
مناظر تعود للدولة الحديثة من معبد خنوم( مقطع  .)4كشفت البعثة أثناء إزالة الرديم عن لوحة لسنوسرت الثالث( مقطع.)5
واستمرت دراسة زخارف معابد إليفنتين التى تعود للعصر اليونانى الرومانى (مقطع .)6كما استأنف المعهد السويسرى أعمال
صيانة واعادة بناء معبد أوزيريس نسمتى (مقطع  .)7ونفذ المعهد األلمانى بالتعاون مع المعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية
مشروع لدراسة البيئة المحيطة وقطع تعود لعصور مبكرة من تاريخ إلفنتين ،وذلك بتحليل دور المستوطنة( مقطع  ،)8كما نفذا
مشروعا لدراسة قطع الصوان واستخدامتهم (مقطع  .)9كما بذل المعهد األلمانى لآلثار جهودا كبيرة بالتعاون مع تفتيش آثار
أسوان ومتحف النوبة هذا الموسم لتحسين العالقة بين اآلثريين ،وسكان منطقة أسوان بتدريب الزمالء المحليين العاملين فى
مجال اآلثار والعالقات العامة( مقطع .)11-10
)(S.J.S
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 .2مشروع "وقائع الحياة" ،حفائر المدينة الشمالية الغربية بإلفنتين:
أ)أهداف ومنهج المشروع:
خالل قرابة  50عاما من الحفائر على جزيرة إليفنتين تمكن المعهد األلمانى لآلثار من التوصل إلى رؤية شاملة لتاريخ وتطور
مستوطنة المدينة القديمة ومعابدها وتحصيناتها .لكن للوصول إلى رؤية أوضح للحياة اليومية لسكان هذه المستوطنة على مدى
زمنى طويل البد من مزيد من البحث .لهذا ،بدأ المعهد األلمانى فى خريف عام 2013م مشروع "وقائع الحياة" األركيومتري،
وهوعلم يمزج بين العلوم األثرية والطبيعية( .)Archaeometryحيث تقررت أهداف ومنهج المشروع أثناء ورشة عمل عقدت عام
2014م ووصفت فى تقرير حفائر العام الماضى 2.يركز المشروع فى مرحلة البحث األساسية على منطقة مدينة الدولة
الوسطى الواقعة فى القطاع الشمالى الغربى من المستوطنة القديمة في جزيرة إلفنتين (شكل )1ولم يتم بها حفائر حتى اآلن.
والحاقا بالهدف المذكور آنفا ،يعتبر اإلطار المنهجى للعمل تحديث للعمل الميدانى األثرى الذى يطبقه المعهد األلمانى حتى اآلن
في جزيرة إليفنتين .وتبعا لهذا يمكن تطبيق هذا المنهج فى حفائر أخرى للمعهد األلمانى فى جميع أنحاء مصر ،مع إضافة
تعديالت تتناسب مع كل موقع ومشروع .حيث يأمل المعهد األلمانى من خالل هذا إلى إمكانية مقارنة منطقة أسوان بمناطق
مستوطنات مصرية أخرى ،والعكس بالعكس ،فى النتائج 3والمنهج على السواء.
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شكل :1تخطيط لموقع إلفنتين األثرى ُيظهر معالم حول المنطقة المركزية لمشروع "وقائع الحياة" .مجس محدد باألخضر:
ُنقب من خريف  2013حتى خريف  ,2015مجس محدد باللون األحمرُ :نقب منذ ربيع .2016

كما ذكرنا آنفا ،يركز المشروع على التحليل األثرى للحياة اليومية فى مدينة إلفنتين خالل الدولة الوسطى مع التركيز على
عدد قليل من منازل تقع فى المحيط الشمالى الغربى للمدينة القديمة .ولتحقيق هذا الهدف طورت البعثة خلفية منهجية للمشروع،
بتحديد و تنقيح اسئلة البحث األثرية ،لتحقيق إطار عام للعمل يندرج تحته كل الباحثين المشاركين فى المشروع .وبالتالى يتثنى
تحقيق أكبر قدر من االستفادة من اهتمامات البحث الفردية للباحثين وتساؤالتهم ،وما سيثمر عنه هذا من توسيع النتائج الكلية
للمشروع.
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تُفهم الحياة اليومية فى إطار "مشروع وقائع الحياة" 5كداللة على أنشطة البشر لضمان بقائهم ورفاهيتهم  ،و بما أن هذا
يحدث داخل البيت والمدينة ،و بالتالى يتأثر الجميع بالعالقات المحلية والدولية للبشر .و تنعكس هذه الجوانب أيضا بدرجة
معينة على التوافق العقائدى والدينى والفردى ،وتظهر فى مناظر مقابر معاصرة ونصوص مكتوبة .تأسيسا على هذا يمكن
تلخيص األنشطة والمكان فى ثالثة محا ور هامة يمكن دراستها عبر الثقافة المادية .لهذا تتركز أهم أهداف بحث مشروع "وقائع
الحياة" فى المحاور الثالثة اآلتية :


الطعام والشراب :تعتبر التغذية شيئ أساسي للحياة بصفة عامة سواء كانت فى شكل سائل أو صلب على السواء.

ويستغرق إنتاج واعداد وكسب الطعام وقتا طويال من ساعات استيقاظ اإلنسان كل يوم .كما تتركز دائرة مكونات الطعام والشراب
ذاتها فى نظام معقد للغاية من إنتاج وتجارة .لهذا تلعب األوانى و األدوات المصنوعة من الفخار ومن الحجر وقطع أقل حفظا
مصنوعة من الجلد وسالل وأشياء متشابهة دور فى إنتاج وتوزيع المواد الغذائية العضوية .حيث تعتبر المخلفات العضوية وما
يصاحبها من حيوانات (قديمة) تقتات منها مثل الفئران ،والجرذان ،وأيضا الذباب عوامل هامة عندما يتعلق األمر بتقييم الظروف
التى عاش فى ظلها اإلنسان فى العصور القديمة ،إضافة إلى تأثيرات حاسة الشم ،والضوضاء ،والقذارة وعوامل أخرى على
الحياة اليومية.
لهذا يسأل مشروع "وقائع الحياة" كيف كان الناس ي ِ
طعمون أنفسهم فى إلفنتين خالل الدولة الوسطى؟ ما هى األنشطة
ُ

المرتبطة بالطعام؟ ما هى األدوات التى استخدمها اإلنسان إلنتاج وتوزيع الطعام؟ بالتالى يتركز االهتمام على الدورة الكاملة
الستخدام المصادر العضوية (شكل  ،)2بدء من األنشطة الزراعية إلى إعداد وتخزين الطعام واستهالكه .وتشمل أيضا دراسة
كل العناصر المرتبطة بتناول الطعام والتجارة والتبادل على المستوى المحلى والدولى .لذا وجه المشروع اهتمامه إلى دور
األوانى واألدوات .كما سيجيب البحث على السؤال ليس فقط بأدلة من نباتات وحيوانات قديمة ،بل أيضا بدراسة إستخدام الملبس
فى االسلحة واألدوات وتحليل ما بداخل األوانى من بقايا .وسيدرس المشروع أيضا استخدام الفراغات فى المنازل المكتشفة،
ودمج تفسير التسجيل األثرى ،ودراسة عينات التربة مع دراسة الكائنات الحية الدقيقة ُبناء على أساس كيميائى.
 العمل :هناك ِمهن أخرى تميز الحياة اليومية للبشر تلى إنتاج وتجارة أو إعداد الطعام .لنقرر هذا بوضوح :إنه فضال عن
األكل ،والشرب ،والنوم ،يعمل الرجال والنساء ،ويندرج فى هذا( ليس على سبيل الحصر) إنتاج الثياب ،واالسلحة ،واألدوات،
واألوانى ،والحلى ،وبضائع فاخرة أخرى .ومعروف أن المواد المستخدمة إلنتاج تلك المواد تأتى من أصل غير عضوي وعضوى.
كما ترتبط بعض تلك المواد بالطعام والشراب ،ويرتبط السؤال الخاص بالعمل بسؤال يتعلق بالطعام نوقش آنفا .فإنتاج واستخدام
األ شياء على السواء ينتج عنه نفايات ،حتى لو أعيد تدويرهم بدرجة معينة ربما قبل االستغناء النهائى عن القطعة(شكل .)3-2
يمكن تتبع طرق التجارة التى تربط البشر ،واألماكن محليا ،وعالميا بدراسة المواد الخام المستخدمة فى صناعة األدوات والحلى
وطريقة صناعتهم .فرغم أن أنشطة "العمل"و" الترفيه" هما إحدى الموضوعات الرئيسية فى الفن ،ويمكن تتبعهما بالدليل النصى،
لكن لن يكون من الممكن معرفة مكان إنتاج واستخدام القطعة داخل بيت ،أوبلدة أو مناطق ريفية نائية 6.فمن المؤكد أن
موضعهم وحجم انتاجهم واستخدامهم و ما يرتبط بهذا من مكان ،وضوضاء ،وانبعاث اوساخ ،وعوامل أخرى لها تأثير مباشر
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على البيئة المعيشية للناس ،لهذا ربما يمكن استخدامهم لتقييم الحياة اليومية ،والظروف المعيشية فى مصر القديمة بطريقة
أفضل.
تلخيصا لهذه النقطة يسأل مشروع " وقائع الحياة" :ماذا كان يفعل الناس فضال عن األكل والشرب والنوم؟ أين كانت
تحدث هذه األنشطة ؟ ماهو الدور الذى لعبته هذه األنشطة فى الحياة المنزلية؟ ماذا يمكن أن تخبرنا هذه األنشطة عن
العالقات بين سكان منزل أو بلدة؟ وسيكون لتحديد مصدر المواد الخام والقطع بصفة خاصة ،دروا هاما فى المشروع بعد إنشاء
منهج لفحصهم بالعين المجردة ،وتحت المجهر ،واجراء تحليل كيميائى لعديد من هذه المواد ،فى مقدمتها فخار ،ومعادن .وربما
يمكن دراسة تقنيات اإلنتاج عن طريق تحليل ميكروسكوبى ،وأيضا التوقع بواسطة علم اآلثار التجريبي.


بيئة السكن :السؤال األخير لمشروع " وقائع الحياة" عن المكان الذى حدثت فيه األنشطة المذكورة آنفا ،متمثلة فى المحيط

المعمارى لكل البشر :المنزل ،والغرفات ،والشارع ،والبلدة حوله .كيف استغل سكان بلدة إليفنيتن خالل الدولة الوسطى هذا
المكان للعمل ،وما هى األنشطة المرتبطة بالطعام ،والنوم ،والترفيه؟ كيف صممت العمارة لتناسب أغراض معينة ؟ كيف أثرت
األنشطة المرتبطة بالطعام ،والشراب والعمل فى جودة الحياة ،وتأثير الضوضاء ،والضوء ،والح اررة ،وحاسة الشم ،وما ينتج من
انبعاثات من مخلفات وقت انتاج واعداد الطعام؟ نوقشت كل هذه اإلعتبارات من خالل مناهج صممت لدراسة عمارة المبانى،
وتطبيق مناهج لتحليل الكائنات الحية الدقيقة ،ودراسة رواسب المخلفات حول كل مدينة إلفنتين الفرعونية ،بل أيضا باستخدام
نماذج نظرية عن خرائط أرضية تتعلق بانتشار الروائح ،و ما هى االحتياطات التى اتخذها السكان لحجب داخل المنزل عن
أعين الناس فى الشارع أو المداخل7.ربما تثمر مقارنة التسجيل األثرى للمنطقة المكتشفة فى إلفنتين بمناظر ،ونصوص معاصرة
 ،وحفائر أثرية أخرى من جميع أنحاء مصر عن صياغة تفسيرات لها قيمة محلية بالغة .كما قد تستخدم دراسات عرقية أثرية
وعلم األعراق البشرية على مجتمعات حديثة كمادة مقارنة إضافية إلقت ارح التدابير التى اتخذها البشر فى العصور القديمة لتقليل
أو التغلب على اإلزعاج!.
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شكل  " :2دورة حياة مواد عضوية قبل تحولها إلى مكتشفات أثرية( رسم بيانى)J.Sigl, DAI:

شكل  " :3دورة حياة مواد غير عضوية قبل تحولها إلى مكتشفات أثرية.
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شكل  :4استراتيجية البحث والمنهج االساسى لمشروع" وقائع الحياة" (رسم بيانى(J.Sigl, DAI:
وصفت القواعد المتبعة فى الحفائر والتناول األولى للمكتشفات فى تقرير العام الماضى فى هذه الدورية9.منذ هذا التاريخ
وبفضل وجود متخصصين لدراسة المجموعات المختلفة10من المواد أثناء الحفائر وفى حجرات المخزن ،أمكن اتخاذ التدابير
المالئمة فى العام الماضى(انظر شرح منهج العمل فى الفقرات  .)c-gإضافة إلى بدء التعاون مع معاهد بحثية عديدة بمصر
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لدعم المناهج التحليلية التى طبقت فى المشروع اعتمادا على أجهزة معملية .وسيكون للتبادل العلمى المستمر بين باحثين من
مؤسسات علمية عديدة ُم ِ
شاركة فى المشروع دو ار أساسيا لصياغة النتائج النهائية(.شكل.)4

))J.S.

ب) حفائر مستوطنة الدولة الوسطى بإلفنتين:
واصل المعهد األلمانى لآلثار الحفائر فى الفترة من خريف  2015حتى ربيع  ، 2016فى إطار مشروع " وقائع الحياة"
فى منطقة جنوب شرق هرم الدولة القديمة .فحصت البعثة خالل العامين الماضيين طبقات لثالث أبنية من األسرة الثانية عشرة
حتى أوائل األسرة الثالثة عشرة ،فى مجس تبلغ ابعاده  10 x 10م ُ ،كشف فيه خالل هذا الموسم عن معالم تعود لألسرة
الحادية عشر والدولة القديمة.
تتكون المنازل األقدم فى هذه المنطقة من أجزاء من ثالث أبنية تعود لألسرة الحادية عشرة( ، H 170-H172شكل  5و
 .)6كانت هذه األبنية منفصلة وتبعد عن بعضها البعض حوالى متر واحد .وينحدر مستوى أرضية المنطقة المكتشفة من الشمال
الغربى إلى الجنوب الشرقى ،تبعا للشكل األصلى للجزيرة واألبنية األقدم .وبسبب هذه الطبوغرافية ،لعبت عدة جدران لمنازل دور
جدران داعمة لتحقيق أرضيات ذات مستويات أفقية .فعلى سبيل المثال كانت أرضية المنزل  171أعلى بمتر واحد تقريبا عن
األرضية األقدم فى المنزل المجاور رقم .170
6

كانت أغلب الجدران محفوظة حتى ارتفاع عدة مداميك من الطوب اللبن فقط .لكن يستثنى من هذا المنزل رقم 170
حيث كان له َدكة فى الركن ()instl 483/486ويبلغ ارتفاع الجدران هنا أكثر من  1,5م .كان الركن الخارجى لهذا المنزل

محميا بعمود م ـ ــن الخشب مـ ــع مقطع م ـ ـ ـ ـربع يبلغ 12,0 x11,5سم.
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يبلغ طول َدكة على شكل حرف  Lعلى جانب واحد فى

الركن الداخلى  3م تقريبا ،وعرضها 1م  ،فى حين كان الجانب اآلخر محفوظ بعض الشىء .وال نعتقد أن هذا مكان مجرشة
( مطحنة يدوية) على شكل سرج ،مثل ما يوجد عادة فى منازل الدولة الوسطى ،حيث تتكون هذه المطاحن من أربعة جدران
13
الدكة فى المنزل رقم  170من بناء ضخم
تشكل إطار مربع كان ممتأل بالتراب ،لكن على النقيض من ذلك ،تتكون المنصة أو َ

من الطوب ،بدون حجيرات أصغر فى المقدمة ،وهو ما يميز أغلب أماكن المطاحن اليدوية.

شكل  :5أبنية من األسرة الحادية عشرة( تصوير.) P.Kopp,DAI:

شكل  :6منزل رقم  ،170و رقم  172من األسرة الحادية عشرة.
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تم الكشف عن معلم آخر عبارة عن بناء فى أرضية ركن الجدران  M 1933و ،M1961ربما كان فى األصل مكان
للتخزين مثل القبو الدائرى( )485 instlفى المنزل رقم .171
يوجد أسفل تلك المنازل منطقة نشاط صناعي تعود آلخر الدولة القديمة .فقد سويت المنطقة بجدران داعمة وحشو من
رديم للحصول على أرضية أفقية صالحة للعمل .وكشف عن عدة طبقات من رماد وفحم(شكل ،)7تُرجح أن النشاط الذى جرى
فى هذه المنطقة تطلب نا ار .كما كشف عن براز ماعز يؤكد استخدامه كوقود .كشف بين تلك الطبقات عن طبقات أفقية صلبة
كماعثر أيضا فى هذه الطبقات على أوتاد خشبية ما
من طفال رملى به حفر صغيرة قطرها حوالى 7سم وعميقة لعدة سنتيمترات.
ُ

زالت موجودة فى األرض .تحتوى تلك الطبقات على أقدم بقايا أنشطة المستوطنة فى المنطقة لهذا استكملت حفائر مشروع "وقائع

الحياة" هنا موسم خريف .2015

شكل  :7مستويات عمل بها رماد فى الجانبية( تصوير.)P.Kopp, DAI
فتحت البعثة فى ربيع موسم 2016م مجس ابعاده  10 X10م جنوب غرب المجس األول( شكل  ،)6-5كانت البعثة
األلمانية لمتحف برلين أول من استكشف هذه المنطقة بداية القرن العشرين ،تالها مشروع آخر للمعهد األلمانى لآلثار حوالى
عام1990م14،يفصل بين المجسين شق يبلغ حوالى متر واحد ،حيث منطقة حفائر بعثة فرنسية عملت هنا بداية القرن
العشرين.15.
كانت المعالم فى هذه المنطقة أفضل حفظا وأحدث عن المعالم الموجودة فى المجس األول عند بدء االستكشافات الراهنة.
إحدى تلك المعالم عبارة عن صومعة من الدولة الحديثة(  ، instl 64شكل  ،)8عبارة عن بناء دائرى قطره حوالى  3,1م.
الجزء األسفل منها مدفون فى األرضية لعمق حوالى  70سم ،وتنقسم الصومعة إلى حجرتين صغيرتين بجدار فى المنتصف.
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شكل  :8صومعة من الدولة الحديثة ((instl 64; Foto: P. KOPP, DAI
بعكس قلة مواضع الدولة الحديثة ،كانت بقايا األسرة السابعة عشر محفوظة على مساحة أكبر(شكل  .)9حيث كشف عن
جدران لمنزلين( ) H57 , H 56يصل ارتفاعهم إلى 1م .كان المنزل رقم  57على شكل حرف  Lويطل على شارعين صغيرين
على جانبه الجنوبى الغربى وجانبه الجنوبى الشرقى .وكان للمنزل منفذا على كال الشارعين أى بابين لكل واحد منهما عتب من
الحجر .من الصعب القول اكانت هذه األبواب معاصرة فى االستخدام أم استخدم الواحد تلو اآلخر ،بما أن مستويات األرضية
التى يمكن أن تمدنا بهذه المعلومة غير محفوظة .وكان للمنزل فى مرحلته األولى سبع حجرات ،يحتفظ ثالث منهم فقط بأجزاء
من األرضية األصلية ،مع طبقتين محفوظتين تم اصالحهما فى القدم.

شكل  :9بناء من األسرة السابعة عشرة )(H57; Foto: P. KOPP, DAI
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من المؤكد أن أغلب جدران المنزل شيدت استنادا إلى تخطيط معمارى محدد يتمثل فى شبكة حيث يبلغ طول (شكل
 )10جوانب المربعات األحادية منها  ، nbj -5أى ما يساوى 3,25م،

16

كما أن الجدران لم تشيد وسط خطوط الشبكة لكن

بجوارهم17.ثم بدء من الباب الشرقى للمنزل شيد جدار طوله  ) 770 M (nbj – 20حتى الشارع الجنوبى ،ثم شيد جدار عند

نهايته الجنوبية الغربية طوله  nbj – 15ذراع (  )547 Mيبدء بطول الزقاق الغربى .وتتبع الجدران األخرى هذا التخطيط ،لكن
غالبا لمسافة أقصر تبلغ  5أو  nbj- 10أذرع .يبلغ عرض حجرة المدخل عند الباب إلى الغرب نصف عرض الوحدة فقط أى
 2,5أذرع .ربما كان الجدار  M 526آخر إضافة للمنزل ،بما أنه الجدار الوحيد الذى ال يتبع نظام الشبكة بالمرة.

شكل  :10شبكة مربعات المنزل رقم  (57مرحلة )1
)(P.K.

ج) دراسة شكل وبنية الكائنات الحية مجهريا -المنهج ،والهدف ،وخطة أخذ العينات:
تعتبر وسيلة تحليل عينات الكائنات الحية الدقيقة المترسبة مجهريا باستخدام مجهر صخرى جيدة  ،وموجهة .لهذا البد
عند إجرائها من إعداد مقاطع مختبرية رقيقة ،وأن تكون العينات شبه شفافة وحجمها 60 x90مم ،وسمكها  30-25ميكرون ،و
أن يتم التحليل فى ضوء نافذ.
كان و .كورنول  (18عام  )1953أول من استخدم هذا المنهج فى المجال األثرى إلستكشاف أرضيات ورماد وأماكن
إشعال نار( كوانين) .لكن حتى عام 1989م لم ُيجرى إال القليل من العمل فى الترسيبات األثرية .ثم قام  ، M.A.Courty/Pو
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 ،GOLDBERG/R. MACPHAIبنشر بحثهما عن "التربة والكائنات الحية الدقيقة فى اآلثار" ،والذى ما زال يعتبر مرجعا
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 G.STOOPSN.MARCELINO/F/MEESملخص يشرح عينات التربة والمواد المترسبة.

األعمال

التى

نشرها
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تؤثر نشأة اإلنسان فى المواد المترسبة وطبقات السكنى التى تحوى معلومات كثيرة عن الحياة اليومية للشعوب القديمة .لهذا
يعتبر تحليل الكائنات الحية الدقيقة مجهريا فرصة جيدة للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من طبقات مخلفات
ومسخنة أو طرية .كما يمكن
مدفونة داخل المستوطنة .حيث تتيح تحديد شذرات عظام مختلفة معالجة ،سواء أكانت محروقةُ ،
اكتشاف شذرات فحم ،ورماد نبات ،وشذرات نبات مثل بقايا أعضاء وأنسجة .و أيضا تمييز أحفورات نباتية ،وبراز ،وكسرات
الخبث وأحفورات نباتية مزججة .وكما أوضحنا يمكن اكتشاف ليس
صخر أجنبى( مثال من أحجار رحى) ومواد ُمسخنة مثل َ
فقط المكونات المختلفة بل تغير شكل المكونات.

يأتى على قمة العناصر المختلفة التى يمكن دراستها وتفسيرها العالقة المتبادلة بين الجسيمات المختلفة بعضها البعض.
حيث تكون الجسيمات واضحة فى موضع ترسبهم ،فربما يكونو قد ترسبوا فى مكانهم األصلى أو نقلوا من مكان آلخر .عالوة
على أن المجهريات المختلفة تخبرنا عن عمليات الدعس بواسطة اإلنسان و /أو الحيوانات ،وامكانية كشف أثر الماء عند
ترسبه .كما يمكن تحديد وتمييز عمليات ما بعد الترسيب مثل التعكير من خالل معالم أنشطة قديمة.
فالجمع بين صفات ومميزات المعالم يحمل بطريقة مثالية معلومات كثيرة عن الحياة اليومية فى إطار المكان والزمان.
لتحديد تغيرات واستمرارية الحياة اليومية فى مستوطنة إلفنتين أخذت عام 2013م أول عينات لكائنات حية دقيقة لفحصها
مجهريا ،ألنها تظهر التطور والتغير عبر الزمن .لهذا فتح مجس أبعاده  10 x10م خالل المواسم السابقة لفهم أفضل لتطور
المستوطنة .واستمر أخذ عينات لكائنات حية دقيقة من منطقة  VIجنوب شرق الهرم ،و152عينة عشوائية()bulk samples
إلجراء تحليل كيميائى(  ) MB20_1 to MB75_4فى فبراير 2016م .ففى خالل أربعة أسابيع ،أخذت  55عينة
ترسيبات) (sediment monolithتتيح وصف جيولوجى أثرى للترسيبات( M21إلى  .) M75ثم أُخذت عينات ( (sediment
 analysisلتحليل الكائنات الحية فى أنابيب أو علب حجمها 8 X50م ملم( شكل  11يوضح المثال) .ثم أُخذت عينات فرعية
 bulk samplesمن كل طبقة تقع داخل هذه العينات الدقيقة المجهرية(شكل  )12و اُخذت شرائح مسحات ،لسهولة إعدادها،
ولكونها تلقى نظرة أولى على محتويات الرواسب ،وامكانية فحص شرائح المسحات تحت المجهر الصخرى فى معمل الموقع فى
مخزن إلفنتين فو ار .
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شكل :11عينات . M44-M47

شكل  :12عينات مع رواسب رقائقية( تصوير (D. FRITZSCH, Uni Frankfurt.
تظهر شرائح المسحات محتويات نموذجية مثل حبوب معدنية ،وشذرات من فحم ،ومواد عضوية ،وأحفورات نباتية يمكن
وصفها فى حاالت مختلفة من الحفظ بناء على تأثير الح اررة أو الهضم على سبيل المثال .وستظهر عينات الكائنات الحية
الدقيقة نفس المحتويات .عالوة على امكانية رؤية كل المحتويات فى سياقهم األصلى.
)(D.F
د .دراسة فخار الدولة الوسطى:
خصص جزء كبير من موسم مايو2016م لدراسة مكتشفات مختارة من الفخار ُكشفت خالل الموسم الـ 43و 44و
 .45تولى  P.KOPPخالل كل موسم حفائر دراسة الفخار للوصول لتأريخ أولى( معالجة أولية) ،وتمكن هذا الموسم من إنشأ
نظام معالجة ثانوى أسفر عن نظام تسجيل جيد يتيح تحليل غنى بالبيانات للفخار .والن كل مكان يحتوى على فخار من عصور
متعددة حيث من النادر أن تكون المواضع بيئات مغلقة ,لهذا ُدرس الفخار من كل موضع كمجموعة.
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استكشفت البعثة هذا الموسم أكثر من  40موضع يعود آلواخر الدولة الوسطى حتى عصر اإلنتقال األول كعينة اختبار
لمنهج العمل .اختيرت تلك المواضع المكتشفة داخل منطقة حفائرنا على وجه التحديد ألنهم يمثلوا التغير والتطور عبر الزمن.
لهذا تم تسجيل مادة الفخار الموجودة من كل المكان بدال من فصل المادة بناء على العصر ،وحالة الحفظ ،أو ببساطة معالجة
القطع المشخصة .وتركزت أغلب معالجة الفخار على بيئات أو سياقات من منتصف حتى أواخر الدولة الوسطى ،رغم أن كل
السياقات تختلط مع فخار عصر االنتقال األول .ولتقييم أفضل الشكال الفخار ،اخترنا مواضع للتحليل من قبو المنزل رقم 73
( (instl Ø471كان كشف عنهم خالل الموسم الـ( ،44شكل 22.)13تحتوى هذه االماكن على شقف أكبر وأفضل حفظا عما
كشف عنه فى أجزاء أخرى من حفائرنا ،بالتالى أمكن توسيع مجال االشكال بتفصيل أكثر .لكن يجب التركيز على أن الطرز أو
االشكال ال تشمل فقط أوانى أكثر اكتماال أو أفضل حفظا ،بل تشمل شقف فخار أيضا.

شكل  :13فخار مختار من قبو المنزل ( instl Ø471تصوير ) P. KOPP, DAI:
صنف شقف األبدان الخشنة تبعا للمادة ومجموعات األوانى ،ثم أُحصي عددهم وسجلوا فى قائمة
خالل المعالجة الثانويةُ ،

بيانات .وجمعت وسجلت القطع المشخصة تبعا للشكل( عدد الشقف ،والقطر ،واذا أمكن ،وصف المادة بصفة عامة)؛ ورسم
 N.BROWNو M.K.SCHRöDERاالمثلة الجيدة من الشكل الموجود .ودربوا المفتش م .كمال ،و ج .عابدين صيام حسان
على رسم الفخار المسجل خالل هذا الموسم ،ثم شاركوا فى تسجيل المجموعات .كما سجل P.KOPPالبيانات المجمعة من
المعالجة الثانوية أوال فى أشكال ،ثم أدخلها فى قاعدة بيانات .Filemaker
تلى هذا العمل جمع وتصنيف فخار يعود لأللف الثانية والثالثة ق.م تبعا للشكل ،كان كشف عنه على جزيرة إلفنتين
خالل الموسم الـ44ـ
في الجزيرة،
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يتيح هذا النظام تحديد أنواع ومكونات ومعالجات معينة للطين محليا .فهناك أنواع لمواد أخرى استخدمت

لكن لم توثق جيدا حتى يمكن لمتخصص الفخار الجديد تطبيقها عل ـ ـ ـ ــى المواد الحالية .ولحسن الحظ ،يبدو أن

التحليل المستقل للمواد باستخدام عدسات يدوية  10 xأثبت صحة كثير من التقسيمات التى الحظها  ، D. RAUEبالتالى يشمل
النظام الجديد مقارنات مع أشكال حددها  ، D. RAUEتتيح الربط مع مواد إلفنتين األقدم ،وعقدت مقارنة تقريبية مع نظام فيينا
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حتى يمكن المقارنة بفخار من مواقع مصرية أخرى .كما أخذت مرجعية للشظايا ،ونظمت تبعا لنوع المادة ،والسياق وفى بعض
الحاالت أرقام رسومات الشذرات ،وصنف الشقف الصغير تبعا لترتيبه فى مخازن إليفنتين ليكون مرجع مقطعى تسهل مقارنتة،
عند إضافة مواد فى مواسم مقبلة.
من المخطط أن يقوم  J.GAITمستقبال باجراء تحليل صخرى مجهرى للفخار فى وقت مبكر حتى يتسنى ادراجه فى
التوثيق واستخدام نتائج مقاطع رقيقة ألثراء وتنقيح فحصنا بالعين المجردة لنوع المادة .أختير شقف أبدان وقطع مشخصة ممثلة
لكل مجموعات مادة الفخار من سياقين محددين خضعا لمعالجة تالية هذا الموسم ثم وسعت العينة بإضافة مجموعة مستهدفة قد
تكون هامة من شقف فخار من مواضع أخرى .وهذا الشقف مخزن حاليا فى مخزن إلفنتين انتظا ار للدراسة مستقبال.
رغم أن أهداف هذا الموسم كانت فى المقام األول تتعلق بمعالجة الفخار ،وتطبيق معالجة غنية للبيانات ونظام تسجيل
لكنها ستتيح تحليل الفخار الستقصاء اسئلة تتعلق بالموضوع األساسى للتأريخ أو الشكل ،وتشمل أسئلة عن التغير والتطور فى
صناعة الفخار ،والتغيرات فى اقتصاديات الحياة المنزلية والمحلية عبر الزمن.
))L.A.W.
ه) أختام وطبعات أختام من منطقة مدينة الدولة الوسطى فى شمال – غرب إلفنتين:
كشفت حفائر موسم  2015-2013فى المدينة الواقعة شمال غرب إلفنتين قرب هرم الدولة القديمة ،عن ثالثة أختام
و 145طبعات أختام .كما جرت دراسة ما عليهم من رموز وكتابات ،كلما كان ذلك ممكنا إلنشاء إطار زمنى لتلك القطع.
إجماال ،تعود المجموعة بأكملها إلى عصر االنتقال األول والدولة الوسطى.
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عالوة على دراسة طبعات األختام ذاتهم ،والوجه

اآلخر لكل قطعة طين تحمل ختما الحصاء األنواع والكميات بالنسبة للقطع المختومة أصال ،قبل فض الخاتم فى الموقع.
كشفت البعثة عن ختمين مربعين على شكل زر ،وآخر على شكل يشبه جعران ،يزين كال منهما تصميمات خطية بسيطة ،تبرز
الفئة العامة ألختام منقوشة على شكل زر( "تصميم تمائم " ،فى مصطلحات  ) WARD’sخالل أواخر الدولة القديمة وعصر
االنتقال األول.

26

تعود القطع ذات الظهر الهرمى والمصورة فى الشكل  ،14يسار ،إلى مرحلة مبكرة لهذا التقليد27.فى حين يعود

الختم على شكل زر حقيقى(  ،) back shankمصور فى الشكل 14يمين ،إلى مرحلة متأخرة.
يشبه جعل ،مصور فى شكل  ،15إلى أوائل – منتصف عصر االنتقال األول.

14

29

28

ربما يعود الختم على شكل

شكل  :14أختام على شكل زر()1:1 cm; drawing: J. ROBERSON, Uni Memphis

شكل  :15ختم على شكل  scaraboidقاعدته محفوظة()1:1 cm; drawing: J. ROBERSON, Uni Memphis
أختام طينية و طبعات أختام
تشمل المجموعة  145خاتم طينى 102 ،منهم عبارة عن طبعات أختام على شكل جعل( ,)%75وثالث طبعات أختام
على شكل درع ()%2؛ وثماني طبعات أختام مستديرة على شكل زر()%6؛ وثالث طبعات أختام اسطوانية الشكل(,)%2
وطبعة خاتم مختلفة على شكل حبة رمان( ،)%1وثالث طبعات أختام غير واضحة( ,)%2وعشرة طبعات أختام عبارة عن
خطوط محفورة باستخدام بوصة أو عصا( ,)%7و 15قطعة من طين مختوم ،ال يوجد عليها طبعة خاتم محفوظة(.)%10
أغلب طبعات األختام المكتشفة حتى اآلن تحمل طبعة خاتم واحد فقط .لكن عثر على سبع عشرة قطعة مختومة( )%12تشمل
طبعتان لختمان أو أكثر ،دائما من نفس الخاتم .لم يكشف حتى اآلن عن قطع مختومة تحمل طبعات متعددة من أختام مختلفة،
وال يوجد إحصاء لمثل هذه القطع المختومة .كما عثر على ثالث طبعات ألختام اسطوانية لكن شظوية جدا وال تسمح بإعادة
بناء ما عليه من نص أو رموز ،ربما تعود للدولة القديمة أو الحقا عن هذا التاريخ30.أما بقية طبعات األختام المكتشفة ربما
ترجع إلى م دى زمنى واسع يمتد من عصر االنتقال األول حتى عصر الدولة الوسطى(انظر أسفل "طبعات أختام "زخرفية" و
"تمائمية" ،ورموز طبعات أختام غير تمائمية" ).
أشكال الوجه اآلخر لطبعات األختام:
كان الوجه اآلخر ألختام على شكل وتد /اسفين من أكثر األشكال تواجدا(  50مثال .)%34 ،تتسق نسبة عالية من
طبعات أختام بهذا الشكل مع تاريخ الدولة الوسطى ،ويعكس هذا وجود صناديق خشبية وأبواب مختومة فى كل مكان ـ وتُظهر
أن األختام كانت أداة إدارية هامة خالل هذه الفترة31.وتتكون بقايا طرز مواد مشخصة من الوجه اآلخر إلختام ( 17مثال،

 ،)%12من سدادات جرار( 4أمثلة ،ن  ،)%3وبردى( 3أمثلة  ،)%2 ،يظهر الشكل  ،3أسفل ،أمثلة على ذلك.
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32

تتكون

الطبعات الباقية من خشب غير مشخص ( 22مثال )%15 ،و  /أو حبل( 19مثال ،)%13 ،ربما يكون كثير منهم شذرات من
ظهور أختام على شكل وتد  /اسفين ،وأيضا أشكال غير واضحة ( 30مثال.)%21،

33

وعثر على مثال واحد لقطعة مختومة

عبارة عن حقيبة من نسيج ربطت بحبل بعد ختمها(شكل 34.)17مما يوضح أن األختام اإلدارية لم تكن دائما هى الخطوة
النهائية لتأمين البضائع.

Papyrus

Peg

Fabric

شكل :16مجموعة مختارة من أشكال الوجه اآلخر لطبعات أختام ( 1:1سم :تصوير ) J.ROBERSON,UNI Memphis

شكل  :17طبعة خاتم ،توضح أن القطعة ختمت ثم ربطت(2:1سم ،تصوير ) J.ROBERSON,UNI Memphis
طبعات أختام زخرفية وتمائمية:
تمثل طرز تصميمات ما يسمى " زخرفى" و " تمائمى" أكبر مجموعة طبعات أختام كشفت فى موقع المدينة الواقعة فى
الشمال الغربى( 63نموذج.)%43 ،

35

لكن لسوء الحظ ال تشكل تصاميم الزخارف بذاتها معيار دقيق لتأريخهم ،رغم إمكانية

تصنيف رموزهم بصورة عامة ِ
كسمة :لعصر االنتقال األول ،وأوائل الدولة الوسطى( قبل سنوسرت الثالث) ،وأواخر الدولة
الوسطى(سنوسرت الثالث حتى األسرة الـ ،)13وعصر االنتقال الثانى.

36

ترجح الدراسة األولية أن كل الطبعات الزخرفية

المكتشفة حتى اآلن تنتمى إلى مرحلتين سابقتين ،بدون أمثلة محددة من تصميمات عصر االنتقال الثانى .يصور الشكل 6-5
مجموعة صغيرة مختارة من وحدات زخرفية مشخصة .تشمل مثالين يعودان لعصر أقدم ،ذات وحدات هندسية عبارة عن صليب
وحلية شارية37،وأيضا تصميم منفرد لخطوط دائرية متحدة المركز.

38

تشمل األمثلة التوضيحية من العصر المتأخر ،مثال واحد

على شكل زخرفة بيضاوية 39،ومثالين اثنين لزخرفة حلزونية متشابكة 40،وتصميم يمزج زوجين من عين أوجات.
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شكل :18مختارات من تصاميم لوحدات زخرفية لطبعات أختام تعود لعصر االنتقال األول حتى أوائل الدولة الوسطى ;1:1 cm
)drawing/fotos: J. ROBERSON, Uni Memphis).

شكل  : 19مختارات من تصاميم لوحدات زخرفية لطبعات أختام تعود لعصر االنتقال األول حتى أوائل الدولة
الوسطى )(drawing/fotos: J. ROBERSON, Uni Memphis
طبعات أختام ال تحمل نص -تمائمي :
كشف حتى اآلن عن طبعتين لخاتم على شكل جعران وطبعة خاتم على شكل درع ال تحمل نص تمائمى .واحدة من
طبعات االختام على شكل جعل كانت شظوية جدا وال تسمح بمزيد من التفسير.

41

أما النموذجين الباقيين رغم كونهما محفوظين

بعض الشىء ،لكنهما يحتويان أجزاء يمكن التعرف عليها اللقاب غير ملكية و /أو أسماء( شكل  .)20-19ويتيح وجودهما
معيار تأريخى هام ،بما أن الفئة العامة ألختام تحمل أسماء أفراد وألقاب تميز النصف األخير للدولة الوسطى ،وأواخر األسرة
الثانية عشرة خالل حكم سنوسرت الثالث (حوالى  1819-1837ق.م) حتى األسرة الثالثة عشرة( حوالى 1630-1759
ق.م).

42
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شكل " :20خاتم عمدة”][...
)(1:1 cm; drawing/photos: J. ROBERSON, Uni Memphis
تحمل طبعة الخاتم األول نص مقروء لختم على شكل درع  ،مع لقب .43" mayor’s sealer[?]” ،xt[m?] HAtj-a
فهناك كثير من األفراد يحملون لقب" HAtj-aعمدة" معروفين من حفائر إلفنتين44.لكن إذا كانت ترجمة المنصب التابع لـ"
 "mayor’s sealerهنا صحيحة ،فسيكون هذا منصب جديد يثبت وجوده فى الموقع.

شكل  " :21حارس الممتلكات ،نى ماعت"
)(1:1 cm; drawing/fotos: J.ROBERSON,Uni Memphis
تحمل طبعة الخاتم الثانى الذى على شكل جعران ،مثال لنص مقروء مع نقش غير مقروء ،منظم فى صف عند القمة
يتجه ناحية اليسار ،مع عمودين أسفل يواجهان بعضهما ،واحد يتجه ناحية اليسار وآخر ناحية اليمين45.يق أر الصف األعلى
"،) j( r(j)-x.Tn(j)-MAa.tحارس الممتلكات ،نى ماعت" ،ثم إلى يمينه جاء لقب"حارس الممتلكات"46،كما يبدو هنا من
ناحية تصريفه مع اسم تالى إما كمضاف إليه مباشر أو غير مباشر47.لكن يبدو غير مقبول أن المثال الحالى يوجد فى عالقة
مضاف إلية مع مجموعة  wr.t Hw.t-أسفله ،بما أن الصف األعلى والعمود إلى اليسار يتجهان فى اتجاهين متعاكسين .وقد
فسرت المجموعة التالية  jrj-x.tهنا كإسم ،Ni-Ma’at ،وتعنى حرفيا "هذا المنتمى لماعت" ،لكن يبدو هذا غريبا ،رغم ورود
اسماء مع نماذج مشابهه فى الدولة القديمة.

48

فالعمود المواجه لليمين( إلى اليسار) يق أر  "،Hw.t-wr.tالقصر العظيم"49،قبل

انفصال هذا الجزء من الختم .ويتضمن العمود المواجه لليسار( إلى اليمين) الحرف  tشقة خبز فوق إناء  nw-أو إناء ( Hzأو
سيف  tp-؟) ،يليه  s.t-عرش ،قبل الكسر .من ثم تبقى العالقة بين الصف األعلى واألعمدة التالية غير واضحة.

50

))J.A.R.
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ز) دراسة مكتشفات من نحاس و برونز من المدينة الواقعة شمال غرب إلفنتين:
كشفت الحفائر فى كثير من المعالم المكتشفة بالموقع في جزيرة إلفنتين عن عدد وفير من كسرات من معادن وقليل من
مخلفات صناعات معدنية ،تسلط الضوء على ضرورة الدراسة بعمق أكثر فى طبيعتهم وصفاتهم .إن كشف مخلفات انتاج،
وبصفة خاصة كسرات من بوتقات( شكل  )22وكتل من َخبث تدل على حدوث بعض أنشطة صناعات معدنية بالموقع .لكن

وجود كمية صغيرة نسبيا من البقايا حتى اآلن ،إضافة إلى خصائصهم ،ترجح أننا نتعامل مع أنشطة صناعة معادن وربما أيضا
إعادة تدوير خردة معادن و إصالح قطع مكسورة على نطاق ضيق.
تأكد وجود تلك األنشطة بالعثور على عدة قطرات من معدن أساسه نحاس ،وحبيبات ،وانسكابات صغيرة أخرى( شكل
 )23ناتجة عن عمليات سبك ،وصب معدن مصهور فى قوالب لصناعة القطع .لكن البد من مالحظة أنه لم يكشف حتى اآلن
عن أى منشآت لصناعة معدنية ،مثل أبنية حرق أو كسرات من قوالب.

شكل  :22كسرات من بوتقة مع خبث ملتصق بها

شكل  :23نقاط وحبيبات مصهورة ( ) photos:M.Renzl,UCL
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أجرت البعثة تحليالت غير ضارة على مجموعة مختارة من مواد بهدف فهم أفضل لنوع خليط المعادن المستخدم فى
إلفنتين ،ووصف الخصائص األولية للمكتشفات المعدنية ،باستخدم منظار طيف محمول (شكل  ،) Pxfr:24من  UCLلتحديد
التكوين الكلى للعينات المختارة.
اختارت البعثة أكثر من منطقة لضمان تمثيل أفضل لطبيعة المادة  ،وإلجراء مائة وخمسين تحليال على خمس وثمانين
قطعة؛ إذا أتاح حجمهم إجراء تحليل.

شكل  :24منظار طيف  pXRFاستخدم لتحليل المعادن المكتشفة من إلفنتين.
يتكون جزء كبير من العينات التى حللت من فضالت مصهورة ،عبارة عن كتل وحبيبات وقطيرات معدنية .لكن كان
كلهم متآكل تماما ،وال يحتفظ بلب المعدن األصلى ،وبالتالى تختفى خصائص المعدن/خليط المعادن المنتج أو المعالج فى
إلفنتين .كما عثر على قطع أثرية قليلة جدا ،أغلبهم كسرات قضبان ،ومرة أخرى متأكسدة تماما.
أختيرت عشر كسرات صغيرة من بوتقة لتحليلها ،يوجد بداخلهم كلهم طبقة ملتصقة من خبث /تزجج  ،لكن لألسف شكلها
الجانبى غير مكتمل ولهذا ال تحتفظ بعناصر تشخيصية تساعد فى تحديد شكلها األصلى – مثال :حافه او قاعدة ،أو يد و /أو
فم للصب .هناك حالة واحدة فقط تسمح بوصف شكلها ،حيث يبدو من مقطع الكسرة المثلثة أنها كانت جزء من يد .كما عثر
على كسرة فريدة ،عبارة عن سطح قطعة ال يمكن نسبتها ألى مرحلة توطن بعينها ،وتتطابق هذه القطعة مع ما يقرب من نصف
مقطع إناء و تتيح تحديد شكله األصلى أنه كان إناء صغير يشبه كأس ،له حافه مسطحة .ويلتصق بجداره الداخلى طبقة سميكة
من َخبث وعدة كتل من معدن أساسه النحاس ،متآكلة تماما اآلن ،مما يرجح استخدامها فى عمليات التدوير .التى كانت تعتبر
مصدر هام بديل ل لمعدن فى جميع أنحاء العالم القديم ،خاصة فى مستوطنات لم يكن يجرى فيها انتاج أولي للمعادن بسبب عدم
وجود رواسب فلزية فى المناطق القريبة المجاورة.
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فيما يخص المادة المستخدمة لصناعة البوتقات ،يبدو حتى اآلن استخدام نوع واحد فقط .من الصعب تحديد اللون
األصل ى لعجينة الفخار حيث ال تحتفظ أى من كل الكسرات بجزء من طبقة الطين .وحتى إذا كانت محفوظة فقد تأثرت بشدة
من درجات الح اررة ،وأصبح لونها أسود داكن .لكن يمكن تأكيد استخدام مادة عضوية وسيطة بوفرة لزيادة صفات مقاومة
الصهر ،كما ُيوثق دوما فى األوانى المعدنية.
حددنا أيضا ست شقفات من فخار يلتصق بسطحهم كتل /حبيبات صدأه .لكن يبدو أن اثنين من هذه األوانى على األقل
لم يكن لهما وظيفة معدنية ،كما يدل على ذلك جودة صناعتهما ،وجدرانهما الرقيقة ،وسطحهم األملس .ربما تلك الحبيبات غير
المقصودة حدثت أثناء عمليات معدنية .أما الكسرات األربع األخرى وبناء على نوع المادة وكونها خشنة وغنية بمواد عضوية،
ربما كانت أجزاء من بوتقات لكن ال يوجد بهم طبقات َخبث واضحة.
لم يتحدد حتى اآلن وجود َخبث بالموقع ،لكن تحدد فقط وجود كتل صغيرة من مواد َخبث ربما تشكلت فى بوتقات.
إ تضح من هذا الفحص األولى للمواد المعدنية من إليفنتين ندرة مدهشة لوجود قصدير ونحاس .حيث كان استخدام هذا
المزيج شائعا فى مواقع أخرى معاصرة فى البحر المتوسط ،وبالد المشرق ،لكن من المثير لالهتمام استخدام مستمر لنحاس
زرنيخى .ربما كان هذا اختيار إقليمى أو ربما كان بسبب مشاكل فى الحصول على القصدير.
لهذا البد من تحليل عينات أكبر وتحليل أعمق لألجابة عن تلك االسئلة و فهم نوع األنشطة المعدنية التى جرت فى
الموقع .قد تسهم بعض االختبارات المجهرية وتغيرات البنية المجهرية فى المستقبل على كسرات البوتقات وكتل الخبث فى إجابة
هذا السؤال.
))M.R.
ح) مزيد من بقايا حيوانات من مستوطنة الدولة الوسطى:
تشكل البقايا الحيوانية واحدة من مجموعات المكتشفات األهم بعد الفخار فى الحفائر األثرية على جزيرة إلفنتين .لكن
بسبب ضيق الوقت ومسؤليات أخرى للباحث ،أمكن دراسة قليل من بقايا حيوانات خالل الموسم الماضى .ولتحقيق هذا الهدف
اختيرت مكتشفات من مواسم الحفائر األولى لمشروع  :وقائع الحياة" فى المدينة الواقعة شمال غرب إليفنتين قرب الهرم الصغير.
صنفت البقايا الحيوانية بناء على فصيلتهم ،إذا أمكن ،ثم وزن كل عنصر هيكلى على حدة .ووزنت كسرات العظام الغير
ُم َعرفة فى مجموعات ،وقُدر العدد األقل لعناصر الهيكل العظمى التى تمثلهم .بعيدا عن الوزن ،والتعرف على األنواع وعناصر
الهيكل العظمى ،سجلت العالمات التالية من كل عنصر:حالة األطراف العظمية ،واالسنان لتحديد عمر الحيوان وقت الموت؛

وجانب الجسد ؛ واألمراض؛ وعناصر الهيكل العظمى ،التى قد تكون من نفس الحيوان .وقياس؛ وتقدير حجم األسماك مقارنة
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بعظام من هياكل أسماك موجودة فى المجموعة المرجعية في جزيرة إلفنتين؛ ووجود عالمات عند الموت :مثل كسور،
وقطوعات ،وعالمات أخرى ناتجة عن الذبح و تقطيع أوصال الجسد ،ومدى حالة حفظ السطح ،وتغير اللون ،والقضم ،إلخ؛
وصف حالة العظم إذا كانت من فعل إنسان ،واستخدامها كأداة أو قطعة حلى.
لمنع تلوث العينات من أى كريمات أو دهون على جسم اإلنسان يقوم الباحث بارتداء قفازات من النتريل عند التعامل مع
عظام الحيوانات وعند دراستها مبدئيا بالعين المجردة ،آملين فى امكانية استخدام بعض العظام للتحليل بالنظائر،

51

لتحديد

المناطق التى تربت وذبحت فيها الثدييات .أما البقايا الصغيرة جدا فتفحص مجهريا ،مثال :العمود الفقرى للسمك حتى 1مم قطر،
حيث يمكن تعريفها حتى حد معين تحت التكبير .ربما تنفذ دراسات مجهرية(  ) SEMأخرى فى المستقبل على بقايا حيوانات
استخدمت كأدوات لتحديد عالمات التآكل بسبب االستخدام.
فيما يلى ملخص نتائج ما تم انجازه :درس حتى اآلن حوالى  ) NISP )7147كسرة عظم ،وأسنان ،ومحار ،وقرون،
وقشور سمك ،مصدرها حوالى  4220عنصر هيكل عظمى(،) MNEبلغ اجمالى وزنهم حوالى  10كج .ثم صنفت الكائنات
التالية بناء على النوع :ثدييات ،وطيور ،وزواحف ،وأسماك ،ورخويات .يمكن تحديد غالبية العظام بأنها لـ:
أسماك(6,8 ،MNE3137كج ،كما توجد أنواع غير محددة MNE1630 :وزن حوالى 650كج ،يليها الثدييات ثانى أكبر
مجموعة(2,9 ، MNE527كج ،ثدييات غير محددة ، MNE 288 :وزن 500كج تقريبا) .وتشكل الطيور ،والزواحف،
والرخويات المجموعات األصغر.
بعكس دراسات المواسم السابقة على مواد من مستويات أسفل /أقدم فى نفس المنطقة52،يمكن إثبات وجود فروق ضئيلة
فى مكونات األنواع :ففى حين يبدو أن أنواع  Lates niloticusو  Auchenoglanis sp.كانت مفضلة كطعام لسكان
األسرة الثانية عشرة ،فضل سكان أواخر عصر الدولة الوسطى ،وأوائل عصر االنتقال الثانى نوع catfish Bagrus docmac
و  .Syndontis membranaceusتعتبر هذه األنواع األربعة من أكبر األسماك التى تعيش فى نهر النيل ،وتتميز بكمية
كبيرة من اللحم الشهى .يجب اعتبار هذه النتائج أولية ،حيث البد من دراسة مزيد من البقايا للوصول لتفسيرات ذات داللة
احصائية.
من االشياء المثيرة للدهشة ويجب وضعها فى االعتبار بشكل وثيق فى المستقبل هى حالة حفظ المادة .أتت العظام من
الموسم الـ  (43خريف  -2013ربيع  )2014من طبقات أعلى إلى يسار طبقات استراتجرافية" أعمدة "يعلوها جدران .أتت
العظام التى درست من الموسم الـ  (44خريف -2014ربيع  )2015من طبقات أسفل لذات استراتجرافية " أعمدة" ،من طبقات
أولى لمعالم تغطى منطقة شاسعة قرب قاع المجسات السابقة للحفائر الفرنسية واأللمانية53.فى حين كانت بقايا الحيوانات التى
ذكرت أوال عليها قشرة رقيقة من رواسب وخالية من بلورات أمالح ،وكانت العظام المذكورة أخي ار فى حالة حفظ أسوء :حيث
يغطيها بلورات أمالح بسمك حوالى 0,5مم تكونت على السطح ،بل وأكثر داخل كثير من العظام خالل فترة ترسبهم الطويلة.
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حيث تمددت األمالح مما أدى إلى تمزق عظام كثيرة من الداخل ،وأصبحت العظام متماسكة معا بفعل بلورات األمالح فقط.
إضافة إلى أن كثير من الكسرات كانت مغطاة بطبقة صلبة من الرواسب ،اليمكن إزالتها يدويا .وعند محاولة استعمال المياه
لتنظيفها تتفتت فو ار إلى قطع صغيرة ،ويتسبب هذا غالبا فى استحالة تحديد األنواع أو حتى هيكلهم .بصرف النظر عن هذا،
البد من اعتبار الوزن األعلى لتلك العظ ام مقارنة بالعظام األخرى ،غير المغطاة برواسب .لكن ال يعرف السبب وراء تلك
الظاهرة ،والبد من مزيد من الدراسة لتحديدها.
))J.S.
ط) تقييم مكتشفات أثرية من مدينة شمال –غرب إلفنتين:
نفذ العمل د .ماليسون فى المعهد األلمانى /ومخازن و ازرة اآلثار على جزيرة إلفنتين ،فى الفترة من  31يناير – حتى 18
فبراير موسم  ، 2016إلجراء تقييم سريع إلنشاء نظام أخذ العينات ،وتنظيم سير العمل فى معالجة العينات ،ورسم إطار
للتوصيات للعمل مستقبال.
النتائج :
أُقرت خطة أخذ العينات .وسيؤخذ حوالى  10-5لتر عينات لتحليل(أولى ) للنباتات من الحفائر الجارية للمعهد األلمانى/
وو ازرة اآلثار ،من كل موضع تمت به حفائر ،وسيستمر الجمع يدويا فى الموقع لـ %100من مواد نباتية واضحة للعين.
وستعالج النباتات بالتعويم ،مع تجنيب  1لتر عينات إلجراء نخل جاف ،حيث أن عملية التعويم ال تسبب تلف واضح للبقايا
الجافة .
ُدرست كل عينات النباتات التى جمعت يدويا من الوحدات 44501و  ، 45501والمواد اآلتية من  45501حتى 18

فبراير .كما ُدرس أيضا جزء من عينات التعويم من موسم  (2016بعثة .)45502

كانت البقايا النباتية في جزيرة إلفنتين فى حالة حفظ جيدة بصورة استثنائية ،جافة ومتفحمة على السواء .فيما يلى األنواع
التى تحددت حتى اآلن مجدولة بالترتيب تبعا لوجودها من األكثر إلى األقل شيوعا.
سيقان حلفا(- (Desmostachya bipinnata / Imperata cylindricaعشب
بلح سكر ( -) Balantis aegyticaفواكه
نبق  -) Ziziphus spina –christi( Christs thorn / Nebakفواكه
قمح ثنائى الحبة -) Triticum turgidum subsp.dicoccum ) Emmer wheatحبوب وتبن
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شعير مقشر ذات ستة صفوف(-) Hordeum vulgare subsp.vulgareحبوب وتبن
نخيل دوم( -) Hyphane thebaicaفواكه
سنط النيل( -) Acacia niloticaفواكه
نخيل ارجون( -) Medemia argunفواكه
عائلة البطيخ(– ) Curcubitacaeبذور
أفوكادو -) Mimusops laurifolia( Perseaبذور و فواكه
تين ( -) Ficus caricaبذور وفواكه
كتان ( -) Linum usitatissimumكيس من الكتان
زوان  -) Lolium sp.( ryegrassحبوب( حنطة)
عائلة  -) polygonacea( knotweedبذور
الطرفاء( -) Tamarix niloticaوريقات
قرنفل  – Caryophyllacaeبذور
نباتات السعادى( -) cf.Carex sp.بذور
 - )Glinus lotoides( Carpetweedبذور
بقوليات( – ) Fabaceae,Trifolieae tribeشظايا جراب وبذور
أعشاب كنارى( - ) Phalaris sp.حبوب
كما هو متوقع ،توجد الحبوب الغذائية الرئيسية التى كانت تزرع فى مصر القديمة فى هذه المجموعة ،عالوة على فواكه
ومحاصيل أخرى معروفة جيدا (مثال:كتان) .كما يالحظ وجود تجهيز عالى للحبوب(تبن) داخل العينات ،من قمح ثنائى الحبة
وشعير قاسى ،متفحمة وجافة.
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العمل المستقبلى:
تعتبر نتائج هذا التقييم واعدة جدا .فحالة حفظ المواد النباتية تعتبر فعال استثنائيا ،وسيكون التخطيط إلجراء التعويم لكل
موضع م ِ
بشر جدا .ففى حين أن اجراء تحليل كامل لكل هذه المادة سيستغرق وقتا طويال ،لكن نتائج مثل هذه العينات عالية
ُ

الدقة سيكون لها تأثير هام على فهمنا لوقائع وتعقيدات الحياة في جزيرة إلفنتين .فقد أمدتنا دراسة استمرار أنشطة المستوطنة فى
المنطقة( عصر االنتقال األول والثانى) بفرصة جيدة لتتبع التغيرات عبر الزمن .إن الوقت الكافى المتاح لتحليل ودراسة عينات

مجموعات إل فنتين النباتية سيتيح بدون شك فرصة عظيمة للمساهمة فى دراسة الزراعة ،واألنشطة المنزلية ،والنظام الغذائى فى
مصر القديمة.
)(C.J.M
 .3حفائر المعهد السويسرى بجزيرة إلفنتين:
أ) حفائر منزل رقم  (55أسرة :)18
واصل المعهد السويسرى أعماله الميدانية فى إطار دراسة تطور مدينة الدولة الحديثة والعصر المتأخر .فقد جرت الحفائر
فى ثالث مناطق ،هم :فى المنزل رقم  55إلى جنوب قدس أقداس حكا إيب ،وفى المنطقة  XXIXإلى شمال المعبد المتأخر
لخنوم  ،وفى المنطقة  XXVIإلى جنوب معبد خنوم( انظر مقطع .)5

54

شكل  :25منظر عام للمنزل رقم  55نهاية الموسم( تصوير ) C.Von Pilgrim, SI
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شكل  :26رسم تخطيطى للمنزل رقم .55
بعد االنتهاء من فحص ُمفصل لرواسب ضخمة تراكمت فوق أطالل منزل رقم  55فى الموسم الماضى ،بهدف رئيسى هو
55
توضيح تطور بناء المنزل و دراسة حشو الحجرات.
عند بداية العمل أُرجع الحد الجنوبى للمنطقة للخلف حوالى 1,5م إلعادة فحص االستراتجرافية المسجلة فوق البناء،
والظهار الجدار الخارجى الجنوبى للمنزل( شكل  ،)26-25والذى مازال محفوظا حتى ارتفاع 3م ويغطى كل سطحه طبقة
مالط ،يظهر عليها آثار رسم أحمر وأصفر ويشير إلى وجود مزيد من رسومات لقوارب.
سبق و ُكشف خالل الموسم السابق عن رسومات ألشكال سفن وبشر على المالط على الجدار الخارجى الشرقى للبناء.
كان من المتوقع أن يكون المنظر ممتد خلف جدار شيد خالل مرحلة متأخرة للمنزل لتحديد وحدة سكن منفصلة فى الربع
الشمالى الشرقى للمنزل .تتكون تلك الوحدة من حجرتين(  Hو ) kوالدخول إليها عبر مدخل جديد من زقاق ضيق بين منزل رقم
 55وقدس أقداس حكا إيب .يؤدى المدخل الضيق مباشرة إلى منتصف مهبط درجات سلم تستمر ألسفل إلى مستوى أرضية
الحجرة  Hو إلى أرضية أعلى على التوالى .كانت كلتا الحجرتين مليئتين تماما برديم مصدره جدران األرضية األعلى و بقايا
سقف وأرضيات منهارة .كما كشف عن قاعدة عمود فى األنقاض تشير إلى وجود حجرة كبيرة فى طابق علوى كان لها دعامة
وسطها .يبدو واضحا أن انهيار الطابق األعلى كان بسبب حريق كبير فى حجرة رقم  . Kحيث يغطى مستوى األرضية طبقة
من فحم وخشب محروق ،وكانت أسطح الجدران مسودة بسبب الدخان وشدة الح اررة (شكل  .)27لألسف كان الجدار الشرقى
بصفة خاصة متأث ار بشدة من هذا الحريق ،حتى أنه لم يبقى عليه إال آثار قليلة من لون أحمر على سطح مالط الجدار ،لكنه
كافى للتعرف على قارب وا حد على األقل يكمل المنظر الذى كشف عنه على االمتداد الجنوبى لنفس الجدار الموسم السابق.
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شكل  :27رديم حريق فى حجرة رقم ( Kتصوير) C.Von Pilgrim, SI :
كان فصل الحجرتين  Hو  Kعن بقية المنزل جزء من إعادة بناء كبيرة عندما قسم كل البناء إلى ثالث حجرات منفصلة
خالل عصر تحتمس الثالث .وتعود الرسومات على طبقة مالط الطين بالدليل إلى أقدم مراحل بناء المنزل رقم  ،55ويظهر دليل
واضح على استخدام غير منزلى .لكن نفذت الرسومات الملونة فقط بعد أول تعديل عندما تشكلت حجرة منفصلة فى الركن
الجنوبى الغربى للبناء .يوجد فى هذه الحجرة مرحلة مبكرة لمالط محفوظ على نفس الجدار( موضح بنقاط بلون أزرق فى حجرة
 Mفى شكل  .) 26وتظهر آثار ما يشبه جرافيتى( مخربشات) مكتوب بلون أسود ،يختلف فى االسلوب عن الرسومات المنفذة
على المرحلة الثانية للمالط خلف الجدار المشيد حديثا.
بعد تقسيم كل المبنى إلى ثالث حجرات منزلية منفصلة ،شيدت تجهيزات مثل أماكن للطحن ،وأفران ،وأماكن تخزين تحت
األرض.
كانت حجرات التخزين على شكل سراديب مستطيلة مقبية ،والدخول إليها من أعلى عبر أبواب صغيرة مربعة .بعد اهمال
المنزل امتلئت األقبية ببطء برمال محمولة بالرياح ،وتراب طفلى من التعرية .لكن ظل القبو فى حجرة  Cفارغا ،لكنه انهار
مؤخ ار .كشف فى الرديم المنزلق إلى القبو عن لوحة فى حالة حفظ جيدة ربما كانت يوما ما موضوعة فى طبقة فوق القبو( شكل
 .)28ونظ ار لمكانها الثانوى أضحى غير واضح اآلن هل كانت اللوحة جزء من البناء األصلى؟.
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شكل  :28لوحة  K/b45603بعد الكشف( تصوير (C.Von Pilgri
اللوحة مصنوعة مـ ـ ــن حجر جيرى جيد( رقم حفائر )10- b/ k45603وقياساتها 55سم32 xو5سم  11,5-10 xسم
(شكل  .)30-29ويزين الوجه اآلخر لها منظر بارز لنجوم ،يؤكد أنها كانت جزء من سقف قديم ،ربما سقف مقصورة صغيرة
تعود للدولة الوسطى ،عندما كان الحجر الجيرى مادة مفضلة لتشييد أبنية حجرية فى إلفنتين .وتزين اللوحة صيغة قرابين
تستدعى أوزيريس وأنوبيس و مهداة للمدعو  pn-Abwمن أمه . Jwnti

شكل  :29لوحة ( k/b-1045603تصوير) A.KRAUSE ,SI:
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شكل  :30الوجه اآلخر للوحة  ( .10- b/ k45603تصوير ) A.KRAUSE,SI
))C.v.P
ب) دراسة فخار الدولة الحديثة:
استأنفت البعثة دراسة فخار الدولة الحديثة من إلفنتين فى إطار مشروع مشترك للمعهد السويسرى ومشروع الـ  ERCعبر
الحدود( ) Across Bordersتحت إدارة .) LMU Munich(J.Budka

56

ركز المشروع اهتمامه على تسجيل ودراسة الفخار

من منزل رقم  .55كما تم خالل موسم خريف  2015معالجة كل الفخار من الموسم السابق والنصف األول من الموسم الحالى.
))C.v.P

ج) التطور المكانى لمنطقة معبد خنوم قبل األسرة الثالثين:
ركز المعهد السويسرى منذ وقت طويل اهتمامه فى دراسة تطور منطقة معبد خنوم الذي سبق تاريخيا إعادة البناء
االساسية فى عهد نكتانبو الثانى .بعد انتهاء ف.أرنولد من استكشافاته الموسعه للبقايا التى تعود للعصر المتأخر والعصر
الرومانى فى المناطق المعنية إلى شمال والى جنوب المعبد منذ عدة سنوات مضت ،استأنف المعهد السويسرى الحفائر فى
الطبقات السابقة خالل الموسم السابق،
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حيث اقتصر العمل أوال فى مجس منهوب يوجد به أساس سور محيط للمعبد المتأخر.

أما هذا الموسم فقد تركز العمل على مناطق خلف جدار سور محيط متأخر .تختلف طبيعة الترسيبات والتوطن على كال جانبي
29

المعبد اختالفا واضحا .وتحدد وجود بقايا منشآت تخزين واسعة على الجانب الجنوبى( منطقة  ) XXVIوحظائر يعود تاريخها
إلى الدولة الحديثة حتى األسرة الثالثين .لكن توجد على الجانب الشمالى طبقات(منطقة ،) XXIXيتكون أغلبها من أنقاض من
أعمال تشييد وهدم مبانى حجرية وجدران من الطوب اللبن .ربما ترتبط كلتا المنطقتين ببعضهما عبر بقايا لنفس السور المحيط
للمعبد المشيد أوائل األسرة السادسة والعشرين(  Cفى الشكل .)31

شكل  :31رسم تخطيطى لمدينة العصر المتأخر :A،مكان مفترض لمقصورة األسرة الثامنة عشرة ؛
 :Bطريق مواكب األسرة الخامسة والعشرين :C،سور معبد األسرة السادسة والعشرين؛
 :Dمكان مقصورة بسماتيك الثانى : E ،سور محيط يعود إلى األسرة السابعة والعشرين.
منطقة  : XXIXبسبب كون كل الطبقات تنحدر باتجاه الشمال وباتجاه الغرب كوضع معروف مسبقا ألى تحليل أثرى ،لهذا
طبق نظام المقاطع لضبط وتسجيل بناء استراتجرافية المنطقة .مع األخذ فى االعتبار وجود مجسات مبكرة نفذت فى سلسلة من
مجسات أصغر للحصول على مقاطع فى عدة خطوط عبر المنطقة.
تعتبر هذه المنطقة ذات أهمية خاصة فيما يرتبط بالبنية التحتية والتنظيم المكانى لمحيط المعبد .ويمكن افتراض وجود
طريق مواكب يخترق هذه المنطقة من الغرب إلى الشرق خالل كل العصور ،ويعود تاريخه إلى أوائل الدولة الحديثة على أقل
تقدير .تحدد الطريق بالفعل خلف منزل رقم  55عند الحد الغربى للمنطقة  ،XXIXوتأكد وجوده مرة أخرى على نفس الخط
أواخر العصر البطلمى58.بما أنه يمكن توقع موقف مشابه فى عصور االنتقال ،لفت أنظارنا وجود تبليطة من الحجر عند قاع
مجس قديم منهوب .كما كشفت أعمال هذا الموسم أن التبليطة تنسب لطريق عرضه حوالى 4,5م .يمتد من الغرب إلى الشرق
30

وربما كان طريق مواكب رئيسى يربط طريق المدينة الرئيسى بغرب المنطقة مع مساحة فضاء أمام المدخل الرئيسى لمنطقة معبد
ساتت إلى الشرق(  Bفى الشكل  .)31كان الطريق مبلط بألواح من حجر رملى مشذبة بعض الشىء (شكل  ،)32ويحده على
جانبه الشمالى جدار من الطوب اللبن عليه مالط أبيض ،ويوجد على جانبه الجنوبى جدار داعم مائل يحدد مستوى أعلى إلى
أقصى الجنوب .شيد الجدار الداعم من أحجار غير مشذبة لكن سطحه الشمالى مملط جيدا .غير محفوظ مستوى األرضية
األصلى للمنطقة التى تشبه المنصة المرتفعة .يمكن تأريخ الطريق مبدئيا إلى األسرة الخامسة والعشرين /أوائل األسرة السادسة
والعشرين59.وأيضا تأريخ يعود لما قبل القرن السابع ق.م يدلل عليه تدمير الجدار الداعم بحفرة فى جدار أساس السور المحيط
لمقصورة بسماتيك الثانى( Dفى شكل .)31

60

كان بناء هذه المقصورة فى الغالب السبب لتوسيع المنصة وتحويل الطريق إلى

ال َشمالُ .ملىء الطريق بطبقات من دبش وكسرات من حجر رملى ،ربما كان مصدرهم تهدم مبنى بسيط من الحجر حل محله

مقصورة بسماتيك الثانى.

ُدمرت مقصورة بسماتيك الثانى نهاية األمر خالل حكم نكتانبو الثانى ،وذلك عندما شيد السور المحيط للمعبد الجديد على
أبعد تقدير .ثم نهبت أساسات المعبد كاملة حتى أساس الرمال ،وامتلئت حفرة األساس الفارغة بمخلفات مصدرها هدم معابد
ومقاصير أقدم فوق موقع البناء البارز .يحتوى الحشو على كثير من عناصر معمارية تحمل زخارف من معبد األسرة .18
غالبية الكسرات يمكن نسبتها إلى أعمدة ،وعضادات أبواب وحليات معمارية تعلو الجدران ،وأبواب ،ومداخل ،ربما يكون أصلها
من معبد لحتشبسوت حدده حديثا ف .أرنولد(61.) s.bومن المثير للدهشة العثور ضمن عناصر وكسرات كتل معبد نكتانبو،
على تمثالين صغيرين من أواخر الدولة الوسطى (شكل .)32

شكل  :32تماثيل من الدولة الوسطى فى حشو حفرة أساس منهوبة قطعت فى جدار داعم أقدم.
أسفل إلى اليمين :طريق مواكب ممهد مرتبط بجدار داعم ،يعود إلى األسرة الخامسة والعشرين.
31

كال التمثالين مصنوعين من جرانو -ديوريت ،عثر عليهما فى حشو( ثانوى) أساس معبد منهوب يعود للعصر الصاوى
فى منطقة  .XXIXيصور التمثال األكبر رجل يرتدى سترة جالسا فوق كرسى(شكل  ،)33والرأس مفقودة ،واليحمل التمثال
نقوش62،ربما يعود ألوائل األسرة الثالثة عشر.

63

أما التمثال األصغر فيصور رجل يجلس القرفصاء ،ويزين التمثال نص مكتوب لصيغة قرابين تستحضر األمير حكا إيب
64
هدى من
وم َ
ومهدى لـ نائب كبير النظار(  ، Jrgemtf) Jdnw n imi-r’pr-wrالمولود لسيدة المنزل ُ ،Dedj
(شكل ُ .)34

"الخادم المحب له 65. "J’w-rriهذا المدعو  Jrgemtefمعروف بالفعل من آثار أخرى من إليفنتين .فقد اكتشف لبيب حبشى
قطعة مثيرة لالهتمام عبارة عن مائدة قرابين عند مدخل الحجرة األمامية لقدس أقداس حكا إيب.

66

تتكون من حوضين صغيرين

وتجويف أكبر فى الخلف ،أُعد لوضع تمثال صغير فيه67.اقترح لبيب حبشى أن التمثال المحفوظ حاليا بالمتحف المصرى ببرلين
يخص هذا الشخص وأنه جزء من مائدة القرابين هذه.

68

ذاك التمثال يشبه تماما تمثالنا رغم أنه يحمل لقب أعلى لـ .Jrgemtef

ربما تكون أبعاد قاعدة التمثال أكبر قليال وبالتالى ال تناسب حجم التجويف فى مائدة القرابين.

69

لكن إذا اخذنا فى االعتبار

األلقاب المتشابهة فغالبا ينتمى هذا التمثال المكتشف حديثا إلى مائدة القرابين المعروفة.
ربما كان مكان كال التمثالين فى األصل قدس أقداس حكا إيب .لكن من الصعب شرح كيف انتهى بهما الحال فى سياق
مقلب نفايات متأخر من عصر نكتانبو الثانى ،وفى منطقة مقدسة مختلفة مثل منطقة معبد خنوم .لكن بعد تدمير ونهب قدس
أقداس حكا إيب ربما نقل كال التمثالين إلى معبد خنوم للحفاظ عليهما ،وحرصا على استمرار هذه العبادة .وبسبب آثار مونة
صفراء ملتصقة بالتمثال المنقوش ربما يمكن افتراض أن هذا التمثال أدمج نهاية المطاف فى بناء من الحجر ،ربما أساس بناء.
كما عثر على مونة من نفس الخامة على عناصر زخرفية ألعمدة وعضادات أبواب اكتشفت فى نفس الحشو لنكتانبو الثانى(
شكل  .) 35بالتالى ال يمكن استبعاد أن بعض كتل نكتانبو أعيد استخدامهم فى أساس مقصورة بسماتيك الثانى.

32

شكل  :33تمثال  ( c-2/L45701تصوير ( A.KRAUSE ,SI :

شكل  : 34تمثال  ( C-23 /L45701تصوير ( A.KRAUSE ,SI :

33

شكل  :35مونة على وجه منحوت على جزء من عمود لنكتانبو( تصوير.) C.von Pilgrim,SI:
منطقة  : XXVIبعد استكمال وفحص عدة رسومات لمقاطع فى منطقة جنوب معبد خنوم المتأخر ،جرى مزيد من الحفائر أمام
منزل يعود آلخر العصر الرومانى رقم  .20 Kبهدف الربط استراتجرافيا بين طبقة واضحة جدا ومؤرخة جيدا مع مجسات حفائر
تمت فى المواسم السابقة إلى أقصى الغرب .وتملء الطبقة محل التساؤل حفرة كبيرة قديمة النتاج المونه( مخمرة) وتمتد خلف
الحفرة كطبقة رقيقة مستوية ،تحوى كثير من أختام طينية مع خراطيش لبسماتيك الثانى وأمازيس ،عالوة على نفايات أخرى ذات
مغزى ترتبط باقتصاد المعبد .رغم أن طبقة األسرة السادسة والعشرين هذه تتراكب مباشرة بطبقة أكثر قدما ترتبط مع أنشطة بناء
معبد نكتانبو الثانى ،ما زال هناك بقايا طبقتين من أبنية بينهما يمكن تمييزهما .ويقطع طبقة العصر الصاوى أساس جدار ينتمى
لسور محيط كبير منفصل جنوب المعبد( Eفى الشكل  ،)31نهب األساس العميق للجدار الشمالى تماما .وحيث يفترض أن هذا
السور المحيط شيد خالل األسرة السابعة والعشرين ،بالتالى يمكن ربط أساس مونة جدار تالى من الطوب اللبن مع وقت تنفيذ
مشروع المعبد الجديد .كما كشف عن أساس مونة فوق حفرة أساس للسور المحيط منهوبه وأعيد ملئها ،ربما تنتمى لبناء ثانوى
معاصر ألعمال البناء فى معبد نكتانبو الثانى.
إضافة إلى الحفائر وسط المدينة تم مزيد من بعض أعمال التوثيق فى بعض قطاعات جدار المدينة ،مثال عند الحد
الشمالى الشرقى للمدينة( منطقة ) XIXوعند الحافة الشرقية للمدينة إلى جنوب حديقة المتحف مباشرة ( منطقة .) XXIV
))C.v.P
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د)أعمال البحث ،والصيانة ،والترميم لقطع أثرية من البرونز ،والمونة:
نفذ المعهد السويسرى الكثير من أعمال الصيانة شملت اآلتى:
واصل  E.PEINTERخالل الموسم الحالى للحفائر ،فى الفترة من  15مارس حتى  22مارس ،أعمال تنظيف وترميم
قطع أثرية صغيرة من البرونز متأكسدة بشدة ،إضافة إلى تنظيف اللوحة  10- b/ k45603المكتشفة حديثا ،من بلورات من
األمالح.
وفى غضون إقامة استمرت لمدة اسبوع من  23مارس حتى  31مارس واصل  A.WINKELSدراسة مونة البناء
المستخدمة فى مراحل أبنية مختلفة لمعبد خنوم .حيث أخذت عينات من كتل من معبد خنوم تعود إلى األسرة الثامنة عشرة،
وعصر الرعامسة ،وأيضا من العصر الصاوى ،واألسرة الثالثين ،والعصر البطلمى ،كما جمع مزيد من العينات ترتبط بمنطقة
معبد خنوم للدولة الوسطى خالل موسم الحفائر الحالى.
))C.v.P.

 .4معبد خنوم من عصر الدولة الحديثة:
استأنف المعهد األلمانى دراسة مناظر معبد خنوم من عصر الدولة الحديثة70بهدف االنتهاء من توثيق الكتل المعاد
استخدامها فى مبنى معبد نكتانبو الثانى .اجمالى ما تم استرجاعه من هذه المنطقة بلغ  80كتلة وكسرات من كتل .مصدر هذه
الكتل بنائين مختلفين على األقل يعودان ألوائل عصر التحامسة .كان البناء األول مقصورة صغيرة شيدتها حتشبسوت لمركب
موكب خنوم .أما البناء الثانى ربما شيده تحتمس األول وانتهى من بناءه أو وسعه تحتمس الثانى .يقع كال البنائين أصال إلى
غرب المعبد الرئيسى لخنوم ،ثم الحقا احتل مبنى معبد نكتانبو الثانى هذه المنطقة .عثر خالل الحفائر الجارية فى رديم بناء
يعود لعصر نكتانبو الثانى إلى شمال معبد خنوم على حوالى  300عنصر معمارى عليهم مناظر( انظر مساهمة C.von
 Pilgrimآنفا) يمكن نسبة غالبية تلك الكسرات إلى نفس البنائين.
مقصورة مركب حتشبسوت:
يبدو أن كثي ار من الكتل المكتشفة فى أساسات نكتانبو الثانى أصلها من مقصورة صغيرة عرضها 8,5م تقريبا ،وطولها
 10م ،تتكون من حجرة مركزية محاطة بممشى ،ولها على األقل أربعة أعمدة مربعة على كل جانب ،أفضلهم حفظا أعمدة مربعة
ضخمة،عرض العمود  64سم ،وارتفاعه 277م تقريبا (شكل .)36أمكن حتى اآلن تحديد أربع قطع كاملة تقريبا ،وعشرات
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الكسرات .يمكن نسبة سبعة كتل عليها مناظر وعدة كسرات إلى جدران الحجرة الداخلية71،يبلغ سمك الجدار فيها 68سم.
باإلضافة إلى العثور على ثالث كسرات من عتب ،وقطع كثيرة من كورنيش ملون باألزرق واألخضر.
نقش على جدران وأعمدة مقصورة المركب أسماء تحتمس الثانى ،وحتشبسوت ،وتحتمس الثالث ،الذى ذكر باسم العرش
"من خبر كا رع" .وصورت حتشبسوت بألقابها الملكية كاملة .ثم الحقا محى اسمها و /إما ترك المكان خاليا أوحل محله اسم
زوجها المتوفى تحتمس الثانى .صورت الملكة فى جميع األحوال كامرأة .ثم الحقا حل محل أشكال األنثى أشكال لملك رجل.
لهذا البد أن البناء شيد أوائل حكم حتشبسوت ،ربما بعد تتويجها بفترة قصيرة .وهناك أبنية أخرى قليلة معروفة حتى اآلن من
المرحلة المبكرة لحكمها.
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شكل  : 36ثالثة جوانب لعمود مربع من مقصورة مركب حتشبسوت ،أعيد استخدامهم فى أساسات معبد نكتانبو الثانى ،حيث
كشف عنهم ( رسومات)F.ARNOLD/ L.MAJERUS,DAI:
وي َعرف النص صاحب المركب بـ
صور الملك على الجدران الداخلية لحجرة المركب يقدم القراين لموكب مركب خنومُ .

 " Hnmw nb Ḳbḥ.w ḥrj-jb 3bwخنوم ،سيد الجندل ،المقيم فى إلفنتين" .كما ُنقشت المركب ذاتها باسم تحتمس األول،
مما يرجح أن المركب الحقيقية أُهديت من هذا الملك .و هناك قائمة قرابين شاملة على إحدى جدران المقصورة.

نقش على األعمدة المربعة المحيطة بحجرة المركب مجموعة من اآللهة ،أغلبهم أشكال مختلفة لإلله خنوم ،تشمل:
36

 Hnmw nb Ḳbḥ.w ḥrj-jb 3bw, Hnmw nb Snmwtو ،Hnmw Ḥw-šs3w
الشكل األخير آللهة كوما فى النوبة 73.صور على أحد األعمدة المربعة إله تناسل ،عُرف بـ
" ."Mjn-Jmn T3-Stj “Min-Amun of Nubiaإضافة إلى تصوير عدة آلهة نادرين ،منهم" سيدة عمود الصباح" Nb.t-
 ،Mnj.tو" هذا الذى فى منزله" .Jmj-pr=f
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تشكل أغلب المناظر المحفوظة جزء من طقوس قرابين ،حيث صورت نسخة كاملة من الطقوس على أعمدة وجدران
مقصورة المركب .وتحتفظ المناظر بمنظر إعداد الخبز األبيض ،وقرابين من النبيذ ،وتطهير مائدة القرابين ،واراقة الخمر ،وتقديم
جرة  ،nmstوحرق البخور وتقديم القرابين.
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يظهر اتجاه الزخارف وتوزيع طائر نخبت وطائر وادجيت فوق الملك اتجاه البناء ناحية الغرب .يبدو أن مقصورة المركب
كانت ملصقة بالسور المحيط الغربى لمعبد خنوم الرئيسى .وكشف عن عدة كتل من هذا الجدار الخلفى ،عليهم مناظر بارزة.
ربما شيدت مقصورة المركب فوق منصة مرتفعة من الحجر ،مع درابزينات وضعت بين األعمدة.
يبدو أن البناء كان يستخدم خالل المواكب التى كان يقاد فيها مركب خنوم من معبده إلى النهر .ولطبيعة الموقع
الطبوغرافي للمعبد وكونه مرتفعا فوق النيل ،لم يكن رصيف الميناء واقعا أمام المعبد بل إلى أقصى الشمال ،قرب منطقة تحتلها
اآلن ساللم أثرية من العصر الرومانى .لهذا كان على موكب المركب للوصول إلى النهر االتجاه غربا أوال ،أى إلى خلفية
المعبد ،حيث كان المركب يوضع فى طريق مقصورة حتشبسوت المكتشفة حديثا ،ثم يتجه بعد ذلك أسفل التل إلى الشمال ،ربما
بطول الطريق الرئيسى للمدينة ،قرب رصيف الميناء حيث شيد أمونحتب الثالث مؤخ ار مقصورة مركب ثانية.
بناء تحتمس األول وتحتمس الثانى:
عثر فى أساسات نكتانبو الثانى على عدد من كتل تحمل مناظر ال يمكن نسبتها للمقصورة الموصوفة آنفا .ويبدو أن
مصدرهم بناء آخر على األقل .واحدة من تلك الكتل تظهر الملك تحتمس األول يقدم قرابين دهون لإللهة أنوكيت ،سيدة
النوبة(شكل  .)37عثر على اسم نفس الملك على عتب بوابة ،وعلى كسرات عديدة لعضادات باب،
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ربما تشكل جزء من نفس

البوابة .تشير القطع إلى بناء شيده تحتمس األول ،وهو أول بناء يكتشف لهذا الملك فى منطقة الجندل األول .معروف أن
تحتمس األول جرد حملة عسكرية كبيرة إلى بالد النوبة ،وربما كان البناء جزء من جهوده لتهدئة المنطقة .ويبدو أنه أهدى مركب
إلى اإلله خنوم على جزيرة إلفنتين كما ذكر آنفا.
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شكل  : 37تحتمس األول يقدم قرابين من الدهون إلى اإللهة أنوكيت سيدة النوبة .كتلة معادة االستخدام فى أساس معبد
نكتانبو الثانى( تصوير.)F.ARNOLD,DAI :
ُعثر على مجموعة من تسع كتل ضخمة تحمل نقوش بارزة بنفس الحجم واالسلوب .كانت الكتل جزء من مناظر تصور

تقديم الملك إلى آلهة المعبد ،وتقديم الماشية إلى اإلله خنوم رع (شكل  ،)38والملك يتعبد ألله ذكر ،وتتويج الملك ،وتقديم
السنين للملك من اإللهه أنوكيت والهة أنثى أخرى .تدور مواضيع المناظر حول دور الملك وبالتالى ستكون الكتل مناسبة جدا
لقاعة الظهور أو مساحة فضاء أخرى فى الجزء األمامى للمعبد .ال تحمل أى من الكتل زخارف على جانبيها .من الواضح أن
سمك جدران المبنى كان  60سم أو أكثر ،وتتكون من سطحين .يوجد اسم تحتمس الثانى محفوظا فى واحدة من مناظر الكتل،
وبالتالى يمكن افتراض أنه كان مسؤال عن الزخارف .فى حالة واحدة حلت مناظر محل مناظر أخرى أقدم بمقياس رسم أصغر
ومنظمة فى صفين من المناظر .من المحتمل أن تحتمس الثانى وسع أو أنهى بناء شيده والده ،فى الغالب البناء الذى شيده
تحتمس األول ،المذكور آنفا.
هناك عدة أبنية أخرى محفوظة فى أساسات نكتانبو الثانى تعود لتحتمس الثانى .تشمل أجزاء من عتبين على األقل
مزخرفين بنصوص منفذة بالغائر بمقياس رسم كبير .تبدء كل النصوص بصيغة  ، dd mdwيليها أسماء ساتيت ،وأنوكيت،
وتحوت .يوجد فى المحور المركزى لكل عتب منظر مصغر يظهر تحتمس الثانى يقدم قرابين لإلله خنوم .ال يوجد مثيل لهذا
الموضوع الزخرفى غير المعتاد فى أى مكان .تستقر أعتاب األبواب على أعمدة مريعة ،وكانت أيضا مزينة بنقوش منفذة
بمقياس رسم كبير .تحتفظ واحدة من العناصر المحفوظة بأسماء خنوم وأنوكيت .ربما يكون مصدر األعتاب واألعمدة المربعة
بهو أعمدة عند واجهة البناء ،أو من ممشى يحيط بالبناء.
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جاءت واحدة من الكتل التى تحمل مناظر من الركن الخارجى للبناء ،مع حلية بارزة نصف دائرية المقطع فى أسفل قاعدة
العمود عند الركن .يظهر على أحد الجانبين زخرفة بالغائر ،والجانب اآلخر زخرفة بالبارز .يحيط بالزخارف الغائرة ما يشبه
إطار مع ألقاب تحتمس الثانى ،محبوب خنوم رع .غير واضح المكان األصلى للكتل .ربما يكون مصدرهم الركن الخارجى لقدس
أقداس كان محاطا بممشى .لهذا سيكون مثي ار فى هذه الحالة ،أن جانب واحد كان مزخرفا بنقش غائر.

شكل  :38كتلة معادة االستعمال فى أساسات معبد نكتانبو الثانى تحمل منظر لتحتمس الثانى يقدم ماشية إلى خنوم رع
(رسم.) F.ARNOLD.DAI:
ما زال غير واضح هل كل عناصر البناء الموصوفة آنفا مصدرها بناء واحد ،وحتى تخطيط المبنى غير واضح .ربما كان
يتضمن حجرات داخلية زخرفت بمناظر لتحتمس األول ،وصالة أمامية زخرفت بمناظر لتحتمس الثانى ،أو صالة أعمدة أو
ممشى زخرف بمناظر لتحتمس الثانى .ما زالت وظيفة ومغزى البناء غير معروفة حتى اآلن .فاإلله المذكور دائما هو خنوم-
رع ،وهو إله توافقى ناد ار ما ذكر قبل الدولة الحديثة .فقد ُذكر خنوم فقط سيد الجندل ،ولم يذكر أبدا خنوم – رع فى المعبد الذى
شيده تحتمس الثالث إلى أقصى الشرق .وبعكس المعبد الرئيسى لخنوم ،ربما كرس بناء تحتمس األول والثانى لخنوم -رع .تُبرز
مواضيع الزخارف دور الملك ،وربما تلمح إلى أن البناء كان يهدف لخدمة تجديد شباب الملك بطريقة ما.
))F.A
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 .5لوحة سنوسرت الثالث:
عثر أثناء إزالة رديم( سبخ) قرب جدار المدينة الجنوبى على كسرة من لوحة مصنوعة من الحجر الرملى( شكل  ،39رقم
القطعة  ،)13708 Kعرضها  20سم ،وارتفاعها 13سم ،وسمكها 7سم  ،محفوظ منها قمتها المنحنية وجزء من حافتها اليمنى.
من المؤكد أن عرضها األصلى كان حوالى 28سم .يوجد على الجانب األمامى بقايا نقش محفور ،مع آثار لون أزرق .يحتل
منتصف الجزء المحفوظ من اللوحة اسم العرش لسنوسرت الثالث خع كاو رع) ،(Ḫc-k3.w-Rcwمكتوب رأسيا .يبدو أن
النصف األيمن للوحة كان يزينه االسم الحورى للملك ،لم يبقى منه إال ذيل صقر ،وأيضا جزء من ركن االطار المحيط باالسم.
يوجد إلى يسار االسم الملكى آثار الثالثة أسطر األولى لنص مكتوب أفقيا .ربما يمكن إعادة بناء السطر األول وبداية السطر
الثانى كاآلتى "mrjj St[t] nb[t 3bw] :محبوب ساتت ،سيدة ] إلفنتين[ " .لم يبقى محفوظا من السطر الثانى إال (ربما jwn
 .)....يبدء السطر الثالث بتاريخ ،يمكن إعادة كتابته :ـ " [... ]8 rnptعام ." [... ]،8
من المعروف أن سنوسرت الثالث جرد حملة عسكرية إلى بالد النوبة فى العام الثامن من حكمه ،وهى األولى من أربع
حمالت عسكرية نفذها77.عثر على نقش صخرى على جزيرة سهيل المجاورة يذكر شق قناة فى نفس العام لتسهيل وصول موكب
اإللهة أنوكيت من جزيرة سهيل إلى جزيرة إليفنتين.
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كما عثر على جزيرة إليفنتين ذاتها على لوحة تمجد تشييد حصن على

الجزيرة فى نفس العام79.ربما تكون اللوحة المكتشفة حديثا أقيمت تخليدا لهذه المناسبة .لكن من المحزن عدم العثور على أجزاء
أخرى من اللوحة حتى اآلن.

شكل  :39لوحة تعود للعام الثامن من حكم سنوسرت الثالث ((photo: P. KOPP/Zeichnung: F. ARNOLD, DAI
))F.A
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 .6دراسة بقايا معابد العصر البطلمى و الرومانى على جزيرة إلفنتين:
كان الهدف من المشاركة هذا العام فى أعمال البعثة في جزيرة إلفنتين استئناف دراسة المعابد البطلمية والرومانية المشيدة
فى مركز عبادة فعال على الجزيرة .يشكل موضوع البحث جزء من مشروع يطلق عليه "المعابد البطلمية والرومانية عند منطقة
الجندل األول(كالبشة و إلفنتين)" ،والمستمر منذ عدة سنوات.
 .1يهدف البحث الجارى حاليا فى المقام األول إلى تلخيص نتائج الدراسات على بقايا المعابد البطلمية والرومانية في جزيرة
إلفنتين الذى بدء منذ عام 1996م  ،ثم مقارنة النتائج مع عرض هذه األبنية فى المجلد الخامس عشر عن إلفنتين ،والمنشور عام
1996م  .ستضيف مثل هذه اإلضافة إلى المجلد تعديالت على النص المرتبط بتأريخ و زخارف المعابد المقترحة فى الدراسة،
الم َمثلين فى مناظر المعبد.
وتفسير مواضيع مرتبطة بالدين واآللهة ُ
ركزت األعمال التى نفذت فى فبراير2016م فى إطار العمل للمشروع المذكور آنفا على العناصر المعمارية التى تمثل
المراحل البطلمية والرومانية لزخارف معبد خنوم واألبنية الواقعة داخل سوره المحيط .جمعت وعرضت هذه العناصر المعمارية
الخاصة بالمركز الدينى بإلفنتين فى المتحف المفتوح ،مع إمكانية إضافة ممنهجة لكل ما يكتشف فى الحفائر أو تنظيف منطقة
الكوم .كما أضيف مزيد من العناصر المعمارية إلى تسجيل بقايا معابد خنوم وساتت( يصل عددهم لـ 1166عنصر بعد هذا
الموسم) ،والتى تخضع للدراسة والتوثيق (بالصور و الفاكسميلى) .وتمدنا تلك العناصر بمعلومات قيمة لبحث عدة مواضيع ،
تشمل:
 تصنيف مناظر األشكال التى نفذت خالل حكم بطلميوس الثامن يوارجتيس الثانى من ناحية االسلوب والتى تشبه إلى حدكبير زخارف تعود لعصر الملك دوميتيان .كانت هذه مرحلة أخرى لدراسة تلك المجموعات من الزخارف الموجودة فى معبد
خنوم وتنتمى للمجموعة  VIIIالموصوفة فى المجلد الخامس عشر إللفنتين منذ سنوات مضت( صفحة  .)70-67ساهمت
هذه الدراسة المرحلية فى تعديل النتائج المستخلصة من تحليالت سابقة للنصوص التى تشير إلى السبل لتعريف المادة
المرتبطة بمراحل زمنية مختلفة .بغص النظر عن موضوع التمييز بين مجموعتين من الزخارف ،وموقعهما داخل معبد خنوم،
فهذا موضوع ما زال مطروحا للمناقشة .البد من التذكير أن البروناوس هو الحجرة الوحيدة التى ال تثير أى تساؤالت لكونها
مناسبة لوضع مناظر منفذة بالبارز ،سواء أكانت بطلمية أم رومانية .آخذين فى االعتبار حقيقة أن الزخارف من عصر
بطلميوس الثامن يوارجتيس تشمل عنصر ينسب لدورة مناظر تصور" الخروج من القصر"( ،) GR 545وهى سمة مميزة
لمواضيع زخارف البروناوس ،لهذا يبدو أن زخارف هذا الملك توجد فى البروناوس .ويجعلنا هذا نميل إلى افتراض وضع
زخارف دوميتيان داخل ناووس()Tempelhausمعبد خنوم .وبالتالى ممكن افتراض استبعاد بعض حجرات الناووس من برنامج
زخارف نكتانبو الثانى.
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 استخالص النتائج حول موضوع المناظر المنفذة بالغائر على الجانب الخارجى لواجهة الناووس فى معبد خنوم .كانالعنصر الرئيسى لهذا التعريف كسرة من جدار حاجز  GR 140عليها جزء من منظر "تطهير الملك" ،وينتمى ( فى سياق
زخارف الجزء الداخلى للبروناووس) لدورة مناظر ذكرت آنفا تصور"الخروج من القصر" .تشير خصائص طبقة المالط السميكة
على هذه الكسرة أن هذا الجزء من المعبد ُجدد فى العصر الرومانى(عن موضوع تجديد مناظر بطلمية فى العصر

الرومانى).

80

لهذا تعتبر الكسرة جيدة للتعريف ،حيث تمدنا بمعلومات هامة عن لوحة ألوان الزخارف الثانوية وسمات أسلوب

أخرى .كما ساعدت أيضا فى تحديد وتوثيق كسرة من عضادة باب  ،GR 1105تنتمى لواحد من االبواب الثالثة للبروناوس،
وترجح وجود ما يسمى وحدات زخرفية عبارة عن أحراش بردى ولوتس على واجهته .وتمهد الطريق لتحديد مكان عدة كسرات
أخرى كانت تزين واجهة البروناووس ،تضم زخارف نباتية ،جمعت وعرضت حاليا فى المتحف المفتوح .كانت إضافة كسرات
أخرى تحمل سمات أسلوب مشابه للزخارف الملونة حاسما فى تمييز الكسرات المنتمية ألعمدة وجدران واجهة البروناووس.
حيث يجب أن تكون الجدران متشابهه ،باعتبارها جدران ساترة أو حاجزة .وأمكن أيضا تحديد كسرات من كورنيش يعلو الجدران
الحاجزة للواجهة بناء على تشابه الزخارف الملونة.
 الحل لمشكلة ما يسمى البالستر البطلمى السميك ،الذى تم تحليله لفترة طويلة .كان العنصر الرئيسى لتحديده هو عتب GR 202عليه زخارف نفذت خالل حكم بطلميوس الثامن يوارجتيس الثانى ،ويرتبط مع بروناووس معبد خنوم .كذلك تغطى
بعض كسرات األعمدة مالط سميك مشابه ،جزء من زخارف أفاريز مختلفة ،صنفت وقورنت بالعتب المذكور آنفا ،وأيضا
البالستر الذى يغطى بقايا أعمدة داخلية للبروناووس ما زالت محفوظة فى مكانها األصلى .بالتالى ،نستنتج أن العناصر ربما
تشكل أجزاء من هذه األعمدة الداخلية.
 تقدم العمل على سلسلة عناصر معمارية من حجرة مجهولة الهوية تنتمى لمعبد خنوم :وثق هذا الموسم عنصر معمارى هامعبارة عن عتب أو كمرة وسقف باب صغير إلى حد ماُ ،زخرف فى عصر بطلميوس الثامن يوارجتيس الثانى(.) GR 1148
لم يبقى على زخارفه إال اللون األحمر ،مما يجعله قريبا من ناحية االسلوب من مجموعة عناصر األبواب المؤدية إلى الحجرة

المرتبطة بطقس ( )meduميدو (يستند هذا التعريف نظريا على الكسرة  .)GR 309ما زال غير معروف موقع هذه الحجرة
فى معبد خنوم نفسه أو فى بقايا سوره المحيط .
 ايجاد حل لموضوع زخارف بطلميوس المنفذة بالبارز على سطح مدمر بشدة. إضافة مزيد من عناصر معمارية إلى مجموعة زخارف من عصر بطلميوس الثامن يوارجتيس الثانى منفذة بالبارز ،لكنمدمرة بشدة .لهذا البد من دراسة مستفيضة لمكان المجموعة وعالقتها بالوجود المميز لزخارف نفذها هذا الحاكم فى
المجموعة . VIII
 أسفر استمرار دراسة الرسالة الالهوتية للمبانى المقدسة على إلفنتين عن تسجيل قطع كشفت حديثا أتت من ناووس معبدخنوم ،وتنتمى ألعمدة تحمل زخارف بارزة تعود لحكم نكتانبو الثانى .وتؤكد وجود إفريز حتحور منفذ بالبارز على هذه األعمدة،
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كما يرجح فى مجلد إلفنتين الخامس عشر .تتعلق كل هذه المعلومات الهامة جدا بالجانب الالهوتى لمعبد خنوم فى كل مراحل
وجوده.
 .2شمل البقاء في إلفنتين أيضا التعاون مع  ، Dr. Krekelerالذى يعمل فى المرحلة الثانية للمشروع هادفا إلى إعادة بناء
معبد أوزيريس نسمتى ،الذى بدأه  Dr. C.Ubertiniمنذ سنوات مضت.
بدء البحث المشترك فى فبراير 2016م ،على عمارة ونقوش قدس أقداس المعبد التى تعود لعصر فسباسيان ،وواجهة
وحقق مكان الكتل من صف  7- 4فى جدران قدس األقداس  Aو  ،Cوالكتل
البروناووس التى زخرفها دوميتيانُ .عدل ُ
الموضوعة فى الواجهة .تشمل هذه العملية الصف  1للجدار الحاجز األيمن للمعبد والمكان السابق للكتلة  810التى تنتمى

للصف  4من الجزء األيمن للواجهة.
كان تعريف ووصف كتل من واجهة البروناووس ،المعروضة فى المتحف المفتوح ،إلنشاء موقعهم بالنسبة لطبقات بناء
معينة ،جانبا هاما للعمل المشترك .ولتنسيق أعمال إعادة البناء المخطط لها الموسم التالى .شمل التنسيق ،فيما يخص مواد من
المتحف المفتوح ،مجموعات من عناصر معمارية أُبعدت من إعادة البناء ،وتنسب لعتب الواجهة وعتب باب بناء صغير مجهول
الهوية .من المخطط عرضهم فى المستقبل فى معرض سيصاحب إعادة بناء المعبد.
)(E.L.K
.7أعمال ترميم معبد أوزيريس نسمتى و أعمال صيانة أخرى:
واصل المعهد السويسرى إعادة بناء معبد أوزيريس نسمتى بواسطة  A.Krekelerو المرمم J.Fayein
(" معبد 81)" Yفى الفترة من  13فبراير حتى  10مارس .2016
إعيد بناء جدران قدس األقداس حتى المدماك  ،7وجدران البروناووس حتى المدماك  ،5استبدلت الكتل المفقودة بكتل من
طوب مصنوع من جير وحجر رملى .وملئت وصالت البناء األصلى بمونة من الطين (شكل  .)40طورت البعثة منهج جديد
لهذا الغرض وطبقته على كتل الطبقات العليا .بعد سد الوصالت على أسطح الكتل ،حقنت مونة من ) a gravity grout
 ) mortarفى ُحفر الصب األصلية بعد ترطيب مبدئى بالماء .ويمكن بهذه الطريقة ملء كل الفجوات والوصالت والحفر مرة
واحدة حتى ارتفاع عدة طبقات.
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شكل  :40حشو وصالت بمونة من الجير( تصوير) C.vonPilgrim, SI :
يوجد على العضادة (الكتف) اليمنى لباب قدس األقداس فى المدماك السابع كتلة تم تثبيتها إلى طبقة الحجر األسفل بثالثة
أوتاد من صلب ال يصدأ لتخفيف حمل الكتلة على كتلة أعيد تشكيل جزء منها.
ُرممت كتلة عتب(  (64 Yالمدخل الجانبى الغربى )جدار  Fشكل  )41بحشر ركائز من صلب ال يصدأ فى الجانب

المكسور .سيكمل الجزء المفقود من الكتلة فى المواسم القادمة ببدائل مصبوبة مصنوعة من ارالديت ،و ذلك لضمان مقاومة
بنائية كافية لهذا العنصر المعمارى.

تُتمم الكتلة المجاورة  44 Yالحلية غير المنتهية حتى عتب الباب ،إضافة إلى أنها تحمل على سطحها الخارجى زينات
ثانوية محفورة تصور نجوم سداسية الشكل( شكل .)42
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كشف الكتلة ألول مرة  H.Jaritzمن المعهد السويسرى خالل الموسم

الـ  14للحفائر فى فبراير  1985فى الطبقة األعلى المحفوظة لجدار داعم من القرن الـ 6ميالدى بجوار درجات ساللم رومانية
شمال المتحف .ثم أعاد المعهد السويسرى كشفها مرة أخرى فى نوفمبر موسم  ،) Exc.No.30304P-10)2000وفى21
مارس 2001
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نقلها مع كتل أخرى من معبد نسمتى؛ كان أعيد استخدامهم فى نفس البناء؛ إلى منطقة التخزين المفتوحة

بالموقع .بما أن الكتلة عثر عليها فى الجزء الداخلى للجدار الداعم فالبد أن العالمات قد نقشت قبل إعادة استخدام الكتلة كمادة
بناء .فى الغالب نفذت النقوش بعد اهمال معبد نسمتى وقبل فكه فى القرن السادس ميالدى .من المعروف من قطع أخرى أن
النجمة السداسية عنصر زخرفى وعالمة سحرية(مثل :تمائم ،وعمالت ،ومسارج) توجد فى سياق يعود ألوائل العصر المسيحي،
واإلسالمي ،وأيضا مبانى تعود للعصور الوسطى اإلسالمية85.لهذا ربما يمكن اعتبار النجمة المنقوشة على عتب باب المدخل
الجانبى لمعبد اوزيريس نسمتى واحدة من األمثلة األكثر قدما.
44

شكل  :41منظر جانبى لمعبد أوزيريس نسمتى.

شكل  :42عتب مدخل جانبى  :كتلة  44Yمع حلية نصف دائرية محدبه) (Torusونقوش ثانوية لم تستكمل( تصوير
.)C.von Pilgrim, SI
استمرت أعمال إعادة تجميع المعبد إضافة إلى إعادة بناء كال من تيجان وأعمدة المدخل المؤدى إلى البروناووس .جمعت
معا كل عناصر األسطح المتالصقة ،باستخدام ارالديت  ،2015ودعمت بمسحوق حجر و /أو زلط لتكون أكثر سمكا إذا
احتاجت بعض الفجوات هذا الرابط البنائى .صنعت االوتاد من فيبرجالس بقطر 6مم للعناصر األصغر ،وأوتاد من صلب ال
يصدأ بقطر  12مم للمجموعات األكبر .أعيد جزء كبير من جانب أساس إحدى كتلتين تقعان أسفل ،إلى شكلهما األصلى ،وذلك
بإضافة مونة من أسمنت أبيض ،ثم ثبتت بأوتاد من صلب ال يصدأ وحشوات اسمنتية من ارالديت(شكل .)43
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شكل  :43تقوية عمود بأوتاد من صلب ال يصدأ( تصوير)C.von.Pilgrim:
))C.v.P
 .8التحليل الوظيفي للمستوطنة من خالل األشياء والفراغات:
هذه الدراسة جزء من بحث أكبر لـ  ،P.Koppو ،C.JEUTHEبالتعاون مع المعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية،
وتتضمن مناطق مستوطنات مختلفة يعود تاريخهم إلى الدولة القديمة حتى أوائل الدولة الوسطى من جزيرة إلفنتين ،ومن عين
أصيل بالواحة الداخلة .يهدف المشروع إلى دراسة االختالفات الوظيفية لمجموعات المبانى و/أو مناطق المستوطنات كما يوضح
المزج بين مكتشفات ،ومعالم ،وعناصر معمارية .ودمج دراسات فرعية أخرى( مثل مكتشفات من أحجار ،انظر أسفل) ،عند
تناول أسئلة تتعلق بكيفية ،واختيار وحق الدخول فى مستوطنة .
بدء المشروع في جزيرة إلفنتين بدراسة حالة األبنية من منطقة "86غرب ساتت" .و اختير من هناك تتابع سريع
ألبنية(مراحل بناء من  Xإلى ،) Pتعود إلى منتصف األسرة الثانية حتى أوائل األسرة الرابعة .تتكون تلك األبنية غالبا من حجرة
أو حجرتين رئيسيتين مع إضافة عدد مختلف من حجرات صغيرة .كشفت تلك الحجرات جزئيا ،كما هو الحال لمنطقة الفناء
خارج البناء .سمح  P.KOPPمشكو ار االطالع على توثيق الحفائر بالكامل ،وبناء على ذلك ،تتبعنا تطور استراتجرافى واضح
يتكون من  31تتابع .بما أن أى حجرة قد تط أر عليها تجديدات عديدة خالل مرحلة البناء ،لم تسجل أى تغييرات لحجرات أخرى
فى نفس الوقت ،وال يمكن الربط بين كل األرضيات والمعالم بسهولة .بالتالى فربما يحتوى الـ" تتابع" إما معالم محددة استخدمت
متزامنة (أى خالل مرحلة االستخدام األول ،مثال ،أو تربط أرضيات ومنشآت قصيرة العمر معا) أو ،على النقيض ،تحتوى كل
ما يوجد خالل إطار زمنى بعينه( أى :رواسب تقع بين تجديدات كاملة ،على سبيل المثال ،أو رواسب حشو أكبر وهكذا).
إضافة إلى فصل التتابع بين مراحل البناء الرئيسية( أى بين مراحل البناء  Sو  Rعلى سبيل المثال) .صنفت الرواسب والمعالم،
على سبيل المثال ،سياقات" آمنة" ،يجب أن يرتبط مخزونها بوضوح بأنشطة حدثت داخل الحجرة .وعلى الجانب اآلخر يوجد
46

حشو كبير أو رواسب مستوية ،والتى من أجلها جلبت مواد كثيرة من الخارج .لكن ،تكمن المشكلة األكبر فى تحديد الطبقات
السمك .لهذا ربما يسهم عدد وطبيعة المكتشفات فى تحديد طبيعة
المتراكمة ،و أفضل إشارة لها تتمثل فى التكوين ،والتجانس ،و ُ

تلك الرواسب.

فضال عن إدراج األدوات الحجرية إلى قاعدة البيانات الرئيسية( انظر أسفل) ،نقحت البعثة مجموعات مكتشفات أخرى
لتوحيد المصطلحات والوصف المستخدم فى إلفنتين وعين أصيل .ينطبق هذا بصفة خاصة على مكتشفات صغيرة متنوعة
مصنوعة من طين جاف ،وغالبا مكتشفات غامضة بعض الشىء "تنوع" ،بل ينطبق أيضا على األدوات .فيما يتعلق بالتوزيع،
أصبح واضحا أن مجموعات مكتشفات بعينها أتت بكاملها تقريبا من مراحل بناء ،غالبا من حشوات كبيرة .بالتالى ،يبدو أن
مكتشفات مثل سدادات جرار مختومة ،ونماذج قوارب ،وقطع ألعاب ،وتماثيل صغيرة(على سبيل المثال ال الحصر) ترتبط برديم
أنشطة (معبد؟) خارج منطقة البحث .وأكثر تحديدا ،إذا أتوا من ترسيبات ترتبط بمبانى ،يعود أغلبهم إلى مراحل بناء أقدم ،مثال
فى حالة شقف أوانى حجرية.
تعتبر األدوات أكبر مجموعات المكتشفات المرتبطة باستخدام البناء ،وتشمل فى هذه الحالة شقف فخار معاد استخدامه.
حيث يظهر على عدد كبير منهم آثار" احتكاك" على شىء ،وتشير فى بعض الحاالت أيضا إلى االستخدام كمنقاش .لكن
يتعارض هذا مع المكتشفات من عين أصيل ،حيث عدد الشقف المعاد استخدامه أقل بكثير .وبدال من ذلك استخدم الحجر
الرملى غير الصلب والمتوفر محليا مباشرة لصناعة هذا النوع من أدوات مخصصة لغرض ما.
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فى بعض الحاالت يظهر تركيز ألدوات بعينها داخل مجموعات األدوات الحجرية( مثل مطارق حجرية) مشيرة إلى
أنشطة معينة؛ لكن تلك التركيزات أكثر توات ار فى مستويات البناء .وتظهر المكتشفات الحجرية قائمة فقيرة ،رغم وجود رديم انتاج،
وال توجد أنشطة تشذيب أحجار كبيرة .لكن البد من دراسة مستفيضة الحتمال وجود انتاج أدوات حجرية محدود أو مخصص
لغرض ما ،أو بدال من ذلك ،ربما هناك رديم ورشة تصنيع أدوات حجرية أو بقايا انتاج تغيرت معالم المكان الذى تمت فيه.
))C.J /P.K
 .9دراسة األدوات الحجرية:
خالل موسم خريف 882015استكملت البعثة التوثيق التصويرى والتسجيل للمجموعة المختارة التى يدرسها المشروع.
أضيفت مكتشفات حجرية من تتابع بناء منطقة استيطان ثالثة تقع"غرب ساتت"( انظر أعلى أيضا) ،وبالتالى عدل التوثيق
األصلى لـ  ،R.COLMANوزيد تبعا لنظام التسجيل الجديد المنشأ حديثا.
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تتكون المجموعة من  3081قطعة ،أى  3/2المجموعة تقريبا من سياقات مختارة تعود لألسرة الثانية والثالثة .اختيرت
أغلب سياقات من هذا التاريخ من حفائر  ،M.ZIERMANNمن منطقة تسمى " شمال ساتت") (STNوعلى امتداد أقل مما
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يسمى المدينة الشمالية– الشرقية(90.)NOأجرى  P.KOPPحفائر فى منطقة بحث أضيفت حديثا هى "ساتت غرب" ،تعود
لنفس التاريخ ،وبها كمية قليلة من مواد تعود إلى األسرة الرابعة91.أتت أغلب مكتشفات آخر الدولة القديمة وأوائل عصر االنتقال
األول من مستوطنة تقع جنوب المدينة الرئيسية(92كشفها )D.Raueومن مجس صغير يقع وسط منطقة المدينة
الرئيسية(( ،)CTVنقبها93.)M.ZIERMANNلكن مازالت المجموعة األخيرة ينقصها بعص معلومات تفصيلية عن التطور
االستراتجرافي الواضح ،والذى يعتبر مكمل للمجموعة ،لهذا ما زالت تدرس كمجموعة.
صنف حوالى  %80من المكتشفات إما كورشة عمل( تشمل إعداد رقائق) ،ورديم أو لب ،والى حد أقل كشذرات صغيرة
غير محددة .لهذا تشير المكتشفات إلى إنتاج محلى ممثل جيدا ،ومتواجد فى كل مناطق البحث ،رغم أن الكمية التى تعود
لترسيبات متأخرة أكثر قليال  ،لكن أكثر من الثلث يعود إلى األسرة الثانية /الثالثة .مع أن كل هذه مالحظات أولية ،لكنهم يظهروا
بوضوح أهمية االنتاج المحلى ،كما يبدو أن الكمية متشابهة قليال فى كل مناطق البحث رغم اختالفهم فى التاريخ .لهذا نرى
ضرورة مراجعة دور االنتاج المحلى بالتفصيل وعالقته بسياق المكتشفات خالل الدولة القديمة على جزيرة إلفنتين .فعلى عكس
ما قررنا العام الماضى ،تغيب مجموعات مستوردة وأدوات بعينها فى الترسيبات المتأخرة ،والتى بسببها ربما تعتبر المواد
المستوردة عنصر متزامن .فنسبة تواجدهم فى منطقة غرب معبد ساتت يعتبر منخفضا كما هو فى الترسيبات المتأخرة ،فى حين
نجدهم بكثرة وبتنوع أكبر فى منطقة شمال ساتت ،والمدينة الشمالية الشرقية( .) NO/STNوينطبق نفس الشىء على أدوات(
مثل أدوات ثنائية التسنين) ترتبط بأنواع معينة من مواد خام .كما يقل تواجدهم أيضا فى منطقة غرب معبد ساتت .إجماال ،فى
حين من الجيد اقتراح أن األدوات المستوردة لعبت دور بسيط جدا أواخر الدولة القديمة فقط ،لكنهم موجودين بكميات مختلفة فى
سياقات أوائل الدولة القديمة .لهذا نأمل فى تتبع هذا الموضوع فى المستقبل إللقاء ضوء مختلف على التوزيع داخل المستوطنة،
وربما اجراء تحليل وظيفى لمجموعات أبنية خاصة.
))C.J /R.C
.10تدريب المفتشين و أمناء المتحف على التربية المتحفية ،ويوم مفتوح لتالميذ من أسوان بمتحف النوبة:
أجرى فريق البعثة دورة تدريبية فى التربية المتحفية بمتحف النوبة بأسوان فى الفترة من  25حتى 29اكتوبر موسم
.2015
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يتطلب علم المتاحف الحديث االهتمام بالتربية المتحفية ،حيث البد أن يقدم المتحف فرصة الطالع كل زائريه على ما به
من قطع .وتعتبر زيارة األطفال للمتحف ذات أهمية خاصة ،بما أنهم هم زوار المستقبل :إجعل المتحف جذابا ومسلى لالطفال
وسوف يأتون إليه عندما يكبرون .لهذا كان المستهدفون من هذا التدريب األطفال( من عمر 6أعوام حتى  12عام) وكيفية
دمجهم فى المتحف أو فى الموقع األثرى.
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شارك فى هذه الدورة التدريبية أربعة عشر من أمناء متحف النوبة ،ومتحف أسوان في جزيرة إلفنتين ،ومفتشين من
مكتب تفتيش أسوان لآلثار الفرعونية ،واالسالمية التابع لو ازرة اآلثار.
خصص اليوم األول للتعارف بين المشاركين ،والتعرف على المجموعات األثرية بمتحف النوبة .تعلم المشاركين كيفية
رؤية القطع تفصيليا  .حيث يجب تقديم القطعة الفنية لألطفال من زوايا مختلفة ،وكيفية دمج تلك القطعة فى مواضيع مختلفة فى
الجوالت االرشادية.
استغرق التدريب يومين متتاليين :اختار المشاركون قطعا معينة من المجموعة أروا أنها مثيرة و قدموها لبقية المجموعة،
أضافت روكسانا بيكر مزيد من وجهات النظر ،تشمل كيفية اشراك األطفال مع القطعة .يحتاج األطفال إلى تنوع فى تقديم
القطعة ،فهم يحتاجون إلى الرؤية ،والسماع ،والشعور ،واللمس .البد أيضا ليس فقط التحدث إلى األطفال ،لكن البد من سؤالهم
ومساعدتهم فى الكشف عن األشياء بأنفسهم .البد من النظر إلى الصغار على قدم المساواة مع الكبار ومعاملتهم هكذا.
تختلف رؤية الطفل للقطعة عن الشخص الناضج .سرعان ما أدرك المشاركون هذا النهج ،وحدث تفاعل بينهم ،ونوقش
االختالف بين األطف ال فى مصر ،وألمانيا( ال يوجد اختالف واضح) ومشاكل المتاحف فى كال البلدين .أوضحت روكسانا بيكر
أيضا أمثلة من أنشطة مختلفة لألطفال فى متاحف ألمانيا ،على سبيل المثال أنشطة العطالت ،وورش العمل ليوم أو يومين،
وألعاب ومسابقات.
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شكل  ( :48-44أعلى لليسار إلى الصف الثانى يمين :األطفال بمتحف النوبة أثناء اليوم المفتوح يمارسون أنشطة
ويتعلمون معلومات عن القطع( تصوير .)J.SIGL,DAI
كان اليوم الرابع رحلة إلى موقع الحفائر في جزيرة إلفنتين ،وذلك ألهمية دمج األطفال فى المواقع األثرية ،رغم اختالف
ظروف العمل كثي ار عنها فى المتاحف .وناقشت الدورة ممارسة األنشطة بدون رقيب لألطفال مثل أحاجى المتحف أو حقيبة
ظهر أثرية( ناجحة جدا فى متحف ميونخ) .وتولى األطفال ارشاد بعضهم بعضا فى الحفائر.
خصص اليوم الخامس واألخير لممارسة العمل ،واإلعداد ليوم األطفال فى متحف النوبة فى اليوم األول من أكتوبر.
حيث قام المشاركون فى هذا اليوم بنقل معلومات نظرية تعلموها فى األيام الماضية إلى واقع ملموس .وأعدت خمس وقفات،
كان على األطفال خاللها تقديم القطعة األثرية ،يتبعها ورشة عمل صغيرة .تشمل ورش العمل تعلم الكتابة بالهيروغليفية،
وتصميم قالدات ،وعمل أقنعة مصرية ،ولعب لعبة سنت ،وصياغة ديوراما قصيرة .تولى المشاركون مسؤلية فاعليات اليوم.
دعيت مدارس مجاورة للمجىء للمتحف لمدة ساعة كل صباح ،فى أربع مجموعات تتكون كل واحدة من  50طفل.
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كان كل المشاركون مستمتعون ومهتمون جدا خالل كل التدريب وحريصون على التعلم .وكانوا فى غاية السعادة،
ومهتمون جدا ويمكن االعتماد عليهم .وسجل الجميع كثير مما قيل وفعل.
كان يوم األطفال نجاحا كبي ار .شارك فيه ما يقرب من  200طفل ،وعج متحف النوبة بالحركة .حيث أظهر المشاركون ما
تعلموه ،وقابل االطفال بعضهم بعضا وجها لوجه ،واظهروا تنوع كبير فى التقديم والتمكن ،ومواجهة التحدى فى التعامل
باستقاللية .كان اللقاء األول مع األطفال محف از للتطوير مع المجموعة التالية.
و أخي ار دعونى أضيف ملحوظة :أنا فخورة جدا بكل من حضروا! فقد قاموا بعمل جيد جدا.

شكل  : 49المشاركون فى التدريب فى المتحف على التربية المتحفية مع مدربيهم ومديرى التفتيش والمتحف( تصوير:
)J.SIGL,DAI
))R.B
 .11تدريب الزمالء المصرين على الرسم األثرى فى الموقع:
جرت أنشطة مدرسة الحفائر بالموقع فى الفترة من  5حتى  17مارس لمدة أسبوعين ،بمشاركة ست مفتشين من تفتيش
أسوان .وتناول التدريب على التوثيق فى الموقع ،وبصفة خاصة رسم المقاطع ،وتحليل ووصف االستراتجرافيات نظريا وفعليا،
واختير لهذا الغرض منطقة مجاورة للهرم ،حيث هناك مقاطع كبيرة من الحفائر السابقة .فى حين ركزت الدروس النظرية على
تقديم مناهج مختلفة للتوثيق .تركزت الدروس خالل االسبوع الثانى على كيفية إنشاء نظام مربعات للحفائر وكيفية ربط الرسومات
الفردية معا .كما تدرب المشاركين جيدا على طرق مختلفة إلنشاء شبكة حفائر وخطوط الرسم ،مثال :باستخدام بيثاغوروس،
وجهاز قياس المناسيب(” )" dumpyو التثليث .وأخي ار فى آخر يوم لمدرسة الحفائر أدمجنا رسم الخرائط فى عملنا ،وناقشنا
مشاكل األدلة االستراتجرافية فى مناطق مختلفة بإلفنتين.
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)C.J)95
1

 و،  و أسامة عبد اللطيف، و أحمد صالح،  ناصر سالمة.تتقدم البعثة بامتنانها لموظفى وزارة اآلثار لدعمهم المستمر و خاصة مدير تفتيش أسوان د
 و ازهار محمد، و أسماء محمد بشير، و أحمد توفيق مصطفى، عبير عبد الرضى:  والمفتشين المرافقين للبعثة، كبير المفتش ين شاذلى عبد العظيم
 و رانيا تاج الدين، ومصطفى حسان، و محمد عبده،  ومحمد عبد الدايم، و محمود عبد هللا، وهبه سعد حربى،  و فايزة الحفنى، و فتحية أحمد،صالح
. و يسرا حرف هللا،  و سوميه منصور، و شيماء عوض هللا،و رحاب صبرى،بارسى
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J. SIGL, the Project “Realities of Life”, in: S. J. SEIDLMAYER et al: http://www.dainst.org/project/25953 (accessed: 05/06/2016;
hereafter: SIGL 2015).
3

.بصفة خاصة عند مقارنة اإلعداد للحفائر فى مستوطنات أهرام الدولة الوسطى بدهشور
4
. لهذا فأى مشروع قابل للمقارنة، فى هذا الجانب يعتب ر الوضع التاريخى أقل أهمية من نتائج المنهج المتبع بصفة عامة
5
 انظر ملخص لبحث حديث و مقاالت من ورشة عمل فى."تندرج دراسة الحياة اليومية فى مجال البحث األثرى تحت عنوان " آثار الحياة المنزلية
: M. MÜLLER, Introduction: Household Studies in Complex Societies, in: M. MÜLLER,ousehold Studies in :2013 هذا الموضوع من
Complex Societies (Oriental Institute Seminars 10), Chicago 2015, xiii-xlii:
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ois10.pdf (accessed: 08/01/2016).

 وأوضحوا كيف كانت، و الرمزية للمستوطنات، واالقتصادية، عدل كثير من الدارسين مفاهيم مختلفة لدراسة المظاهر االجتماعية6
A. KOLTSIDA, Social aspects of Ancient : من أهم الدراسات الحديثة التى تناولت العمارة المصرية دراستين هما.الفراغات تشكل و تستخدم
Egyptian domestic architecture, BAR Inter. Ser. 1608, Oxford 2007; K. SPENCE, Ancient Egyptian Houses and Households:
Architecture, Artifacts, Conceptualisation, and Interpretation, in: M. MÜLLER (ed.), Household Studies in Complex Societies. (Micro)
Archaeological and Textual Approaches, OIS 10, Chicago 2015, pp. 83‒99.

:انظر تطبيق مثل هذه النظريات7
e.g.: D. SANDERS, Behavioral Conventions and Archaeology: Methods for the Analysis of Ancient Architecture, in: S. KENT (ed.),
Domestic Architecture and the Use of Space, Cambridge 1990, pp. 43‒72; P. KOPP, Realities of Life (Lebenswirklichkeiten) Excavation work during the 43rd (2013/2014) and 44th (2014/2015) excavation seasons, in: S. J. SEIDLMAYER et al., Stadt und
Tempel von Elephantine. 42./43./44. Grabungskampagne (MDAIK), in preparation.
8

 ينفذها المعهد األلمانى لآلثار، ربما تستخدم الدراسة المعمارية و العرقية ( و األثرية ) الراهنة على قرى مهجورة على جزيرة بيجه قرب أسوان
. كأقرب مادة مناسبة للمقارنة و التفسير فى هذا المجال،" ببرلين بذات أهداف مشروع " وقائع الحياةTU بالتعاون مع

9

SIGL 2015, 2–4.
10

micromorphologist( D.FRITZBCH ،) (آثرىR.COMAN،) ( مدير الموقعP.KOPP،) ( مديرة المشروعJ.SIGL : تكون فريق العمل من
( M.-K.SCHRöDER) ( تخصص أختام و طبعات أختامJ.A.ROBERSON،) ( تخصص معادنM.RENZI،) (تخصص نباتC.J.MALLESON،)
، N.BROWN، عبد الحى. أ. ف:و انضم للبعثة الطلبة االتى اسمائهم،) (فخار – فخار فرعونىL.A.WARDEN،) فخار نوبى-تخصص فخار
. c,d,f,g,h ، لمزيم من التفاصيل عن التربة و الفخار و المعادن و عظام الحيوانات وو بقايا نباتات. M.LOONEY ، كمال. ه، K.GOLDMANN
11

 و أيضا المعهد العلمى الفرنسى،  )و كلية العلوم بجامعة أسوان و معهد النوبة بأسوانDAI( سيكون التعاون االساسى بين المعهد األلمانى لآلثار
. ) بالقاهرةIFAO(لآلثار الشرقية
. C. VON PILGRIM, Elephantine XVIII: Untersuchungen zur Stadt ، 18 و11  مثل المنازل رقم:كان هذا المعلم موجود فى منازل أخرى
des Mittleren Reiches und der Zweiten Zwischenzeit, AV 91, Mainz 1996, pls. 8a and 8b (hereafter VON PILGRIM 1996).
13
See VON PILGRIM 1996, p. 213.
12

14

W. HONROTH/O. RUBENSOHN/F. ZUCKER, 1910, Bericht über die Ausgrabungen auf Elephantine in den Jahren 1906‒1908, ZÄS
45‒46, pp. 162–209 ; VON PILGRIM 1996, figs. 108‒110.
15
C. VON PILGRIM, Anmerkungen zu den französischen Grabungen von 1906‒1911 im Kontext neuerer Forschungen in Elephantine,
É. DELANGE, Les fouilles françaises d’Èléphantine (Assouan) 1906‒1911, Paris 2012, p. 280.
16

E. ROIK, Unter der Lupe: die Handhabung antiker Längenmaße, GM 172, pp. 73‒94.

17

 قارنP. KOPP, Frühzeitliche Bebauung nördlich von Sechmawy, in: U. HARTUNG, Tell el-Faracin – Buto. 8. Vorbericht, in: MDAIK 59,
2003, p. 208.
18

I.W. CORNWELL, Soil science and archaeology with illustrations from some British Bronze Age monuments. Proc. Prehist. Soc. 19,
1953, 129-147.
19
M.A. COURTY/P. GOLDBERG/R. MACPHAIL, Soils and Micromorphology in Archaeology, Cambridge 1989.
20

G. STOOPS/V. MARCELINO/F. MEES (Edt.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths, Elsevier 2010.
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21

.من كلية العلوم بجامعة أسوان قسم جيولوجيا،  حسان خزيم. و د،عبد العزيز طنطاوى.شكر جزيل لالستاذ د
22
 من، تقرير حقائر إليفنتين بواسطة المعهد األلمانى و المعهد السويسرى لآلثار، St.SEIDLMAYER et al:  حفائر المدينة الشمالية فى، P.KOPP
.6  صفحة،2015  القاهرة،2015  حتى ربيع2014 خريف
http://www.dainst.org/project/25953 (accessed: 05/06/2016).

. 2015  حتى ربيع2014 تقرير حفائر إليفنتين بواسطة المعهد األلمانى و السويسرى لآلثار من خريف23
E. KHALIFA/L. A. WARDEN, Studies on Middle Kingdom Pottery, in: S. SEIDLMAYER et al.,
http://www.dainst.org/project/25953
(accessed: 05/06/2016).
24
See D. RAUE, Zu den . بمقتضى تقسيم دراسة مادة فخار إليفنتين،  و ُمحددة للدارس، هذه االنظمة تميل إلى أن تكون محددة بالعصر
Keramikfunden der frühdynastischen Zeit und des Alten Reichs, in: P. KOPP (ed.), Funde und Befunde aus der Umgebung des
Satettempels. Grabungen von 2006-2009, Mainz (in print), pp. 241-243 (hereafter: P. KOPP (in print)); T. RZEUSKA, Elephantine – A
Place of an End and a Beginning, in: R. SCHIESTL/A. SEILER (eds.), Handbook of the Pottery of the Egyptian Middle Kingdom, Vienna
2012, pp. 331-334.

. يتمثل المدى الزمنى تمثيال جيدا و يتسق مع مجموعة األختام األوضح على جزيرة إليفنتين25
for which see C. VON PILGRIM, Elephantine XVIII: Untersuchungen in der Stadt des Mittleren Reiches und der Zweiten Zwischenzeit,
Archäologische Veröffentlichungen Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Kairo 91, Mainz 1996, 252–253, and passim
(hereafter C. VON PILGRIM, Elephantine XVIII).
يالحظ أن التنقيب فى منطقة حفائر غير واضحة الطبقات وبها سبخ قرب موقع المدينة الشمالية الغربية كشف عن كثير من طبعات تؤرخ استناداً إلى ما عليهم من رموز إلى الدولة الحديثة
. ستنشر هذه القطع الحقا:  و ال ترتبط مع سياق موقع المدينة الشمالية الغربية، أو العصر المتأخر/ و
26
W.A. WARD, “The Origin of Egyptian Design-Amulets (‘Button Seals’),” JEA 56, 1970, p. 78 (hereafter W. WARD, “DesignAmulets”); L. PANTALACCI, “Sceaux et empreintes de sceaux comme critères de datation: les enseignements des fouilles de Balat,” in
L. PANTALACCI and C. BERGER-EL-NAGGAR, eds., Des Néferkare aux Montouhotep: travaux archéologiques en cours sur la fin de la
VIe dynastie et la première période intermédiaire; actes du colloque CNRS-Université Lumière-Lyon 2, tenu le 5–7 juillet 2001, Lyon
and Paris 2005, pp. 229–235 (hereafter L. PANTALACCI, “Sceaux et administration”); and see generally A. WIESE, Die Anfänge der
ägyptischen Stempelsiegel-Amulette: eine typologische und religionsgeschichtliche Untersuchung zu den “Knopfsiegeln” und
verwandten Objekten der 6. bis frühen 12. Dynastie, OBO Series Archaeologica 12, Freiburg and Göttingen 1996.
27
Object nr. 44-5-01Q/h-8. See W. WARD, “Design-Amulets,” pp. 77–80, and fig. 7;
28

Object nr. 44-5-01Q/z-14. See W. W ARD, “Design-Amulets,” 77–80.

29

. Object nr. 44-5-01Q/k-18.

 بالتالى ال يوجد أثر لشكل الخلفية أو الجانب الذى ربما يلقى ضوءا على الشكل،الحظ أن الختم على شكل جعل مقصوص من قمته
W.A. WARD, Studies on Scarab Seals Volume One. Pre-12th Dynasty  انظر، بالنسبة للتصميم المحفوظ على القاعدة.األصلى الكامل
Scarab Amulets, Warminster 1978, 47, Class 1A (hereafter W. WARD, Scarab Seals One)
.45-44 ،2  لوحات،  نفس المرجع،  قارن تصميمات مشابهه و بسيطة،يعتبر تصميم الجعل الحالى فريد لكن

 بالنسبة الستخدام اختام.)نسيج: ( شكل الخلفية44-5-01Q/a-9  سدادة جرة)؛قطعة رقم: (شكل الخلفية44-5-01s/s-8  قطعة رقم30
see L. PANTALACCI,  انظر،  وأجيال بعد صناعتها االصلية،  خاصة تلك التى تشمل اسماء ملكية، اسطوانية فى أغراض االرث
“L’administration royale et l’administration locale au gouvernorat de Balat d’après les empreintes de sceaux,” in B. GRATIEN, ed., Le
sceau et l’administration dans la Vallée du Nil: Villeneuve d’Ascq, 7–8 juillet 2000, Villeneuve-d’Ascq 2001, pp. 153–160.

31

C. VON PILGRIM, “The Practice of Sealing in the Administration of the First Intermediate Period and the Middle Kingdom,” in B.
GRATIEN, ed., Le sceau et l’administration dans la Vallée du Nil: Villeneuve d’Ascq, 7-8 juillet 2000, Villeneuve-d’Ascq 2001, p. 168,
،  من جنوب ابيدوس%65  مقارنة بـ،  من اجمالى ما كشف عنه فى الحفائر السابقة فى إليفنتين%90 يالحظ أن طبعات على شكل أسفين أو وتد تبلغ حوالى
(J. WEGNER, The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos, New Haven 2007, pp. 302–303); and 33% from the Opet precinct at
Karnak (J.A. ROBERSON, “The Seal Impressions,” in G. CHARLOUX ET AL., Le parvis du temple d’Opet à Karnak: exploration
archéologique (2006–2007), Cairo 2012, pp. 141–142).
32
Object nrs., from left to right, 43-5-01C/c-18; 43-5-01C/u-11; 43-5-01E/a-13; 43-5-01D/c-9; 43-5-01D/c-8; 43-5-01B/e-15.
33

36

.) تظهر فقط طبعة ورقة شجر أو مواد نباتية على الظهر%3(  شذرات5أمثلة غير واضحة تشمل
34
 فى حين تقع، تقطع طبعة الخاتم مباشرة مقدمة طبعة الختم ذانه، فى حالة هذه القطعة ال فريدة.) نسيج: (شكل الوجه اآلخرD/0-2 -01-5- 43
.عالمات األمثلة األخرى للحبل إما على الظهر أو فى منتصف الطين المختوم
35
. نموذج فقط يتميز بوحدات زخرفية حلزونية مختلفة19  و أيضا، تصميم يتميز بهيروغلييفى تمائمى44 تشمل هذه األعداد

D. BEN-TOR/S.J. ALLEN/ J.P. ALLEN, “Seals and Kings,” BASOR 315, 1999, p. 69, n. 20; also see generally D. BEN-TOR, Scarabs,
Chronology, and Interconnections. Egypt and Palestine in the Second Intermediate Period, OBO Series Archaeologica 27, Fribourg
and Göttingen 2007, pp. 7–8, 10–41 (hereafter D. BEN-TOR, Scarabs); idem, “The Absolute Date of the Montet Jar Scarabs,” in L.H.
Lesko, ed., Ancient Egyptian and Mediterranean Studies in Memory of William A. Ward, Providence 1998, 1–15; O. TUFNELL, Studies
on Scarab Seals Volume Two. Scarab Seals and Their Contribution to History in the Early Second Millennium B.C., Warminster
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37

Object nrs., left to right, 44-5-01S/x-10 (back type: wood); 44-5-01L/c-12 (back type: wood). See W. WARD, Scarab Seals One, p.
49, Class 1B, and pl. 4,100–103; also see W. WARD, “Design-Amulets,” p. 73,
مع،) 049 ( جاردينرnjw-t و التى تصور مفترق طرق فى قرية بسيطة، بالنسبة للمالحظة الجديرة باالهتمام أن تصميم الصليب مع الشريط يشبه التهجئة االمالئية للكلمة الهيروغليفية نوت
إضافة تتعلق بالتشابه مع العالمة الهيروغليفية و احتمال ان يكون للتصميم مغزى إدارى
in L. PANTALACCI, “Sceaux et administration,” p. 231, nn. 12–13.
38
Object nr. 43-5-01c/x-7 (back type: peg). See W. W ARD, Scarab Seals One, pp. 56–57, Class 4, and pl.
14,353,365,367; O. TUFNELL, Scarab Seals Two, pp. 124–125, Class 4B2, and pl. 21, with exact parallel at
sequence 1937A, fourth example from the left (hereafter O. TUFNELL, Scarab Seals Two). For the early
Middle Kingdom date of this design type, contra O. TUFNELL, see D. BEN-TOR, Scarabs, pp. 22–23.
39
Object nr. 43-5-01D/e-19 (back type: peg). See D. BEN-TOR, Scarabs, 25–26, Class 6B3, with exact

parallel at ibid., pl. 27,4.
See D. )

 حبل:  ( شكل الخلفية43-5-01D/e-18  وتد أو اسفين)؛ قطعة رقم: ( شكل الخلفية43-5-01D/e-20  قطعة رقم40
BEN-TOR, Scarabs, 13–14, Class 2B, with exact parallels at ibid., pl. 3,45 an 3,64, respectively.

 ( أو لفة كتاب بدونHtp عبارة عن ساقين تخطوان(؟)فوق عالمة، )  وتد:  ( شكل الخلفية43-5-O1C/f-33  قطعة رقم41
.يتبعها كتكوت سمان و رجل جالس أو يتكلم، ) ربطة؟ ) و بر – بيت( مخصص؟
42

W. GRAJETZKI, “Setting a State Anew: The Central Administration from the End of the Old Kingdom to the End of the Middle
Kingdom,” in J.C.M. GARCIA, ed., Ancient Egyptian Administration, Leiden and Boston 2014, p. 251; D. BEN-TOR, “Two Royal Name
Scarabs of King Amenemhet II from Dashur,” MMA Journal 39, 2004, p. 27, nn. 116 and 123; S. QUIRKE, Titles and bureaux of Egypt
1850–1700 BC, London 2004, pp. 8–9, (hereafter S. QUIRKE, Titles),
.يالحظ أيضا بقاء القاب عامة مثل "ابن الملك "و" مشرف على الخزينة" حتى عصر االنتقال الثانى
; J. JOHNSON, “Private Name Seals of the Middle Kingdom,” in M. Gibson and R.D. Biggs, Seals and Sealing in the Ancient Near
East, Bibliotheca Mesopotamica 6, Malibu 1977, p. 141; G.T. MARTIN, Egyptian Administrative and Private-Name Seals. Principally of
the Middle Kingdom and Second Intermediate Period, Oxford 1971, p. 3 (hereafter G. MARTIN, Private Name Seals).
43
. بالنسبة للقب " خاتم العمدة" فوق طبعة ختم على شكل درع.) وتد: ( شكل الخلفية43-5-01D/e-12 قطعة رقم
, cf. G. MARTIN, Private Name Seals, pl. 43,5. For the partially preserved, phonetic spelling of xt[m], also cf. ibid., pl. 43,6–7, 9; for the
title of “sealer” generally, see W.A. WARD, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, Beirut 1982,
p. 138, nr. 1185–1186 (hereafter W. WARD, Index); and S. QUIRKE, Titles, pp. 111–112.
44 DAI Siegeltypen 1–3, 50–51, 53–55, 115, 277

45

Object nr. 43-5-015/c-5 (back type: cord).
، لمزيد من أمثلة عن االتجاه بصفة عامة:من الجدير بالمالحظة أن غالبية األختام و طبعات األختام التى تحمل اسماء و ألقاب كانت إما توجه إلى اليمين أو إلى اليسار تماما
, cf. G. MARTIN, Private-Name Seals, pl. 3,14 (two columns, separated by a tA-wr fetish). For hieroglyphic confrontation generally, see
H.G. FISCHER, The Orientation of Hieroglyphs Part I. Reversals, Egyptian Studies II, New York 1977, pp. 9–13.
46
W. WARD, Index, p. 65, nr. 533; S. QUIRKE, Titles, p. 108. For phonetic spelling employed here, see also W. WARD, Index, p. 65, nr.
537, jrj-x.t n pr-HD, “Keeper of the Property of the Treasury.”
47
W. WARD, Index, p. 65, nrs. 534–537; S. QUIRKE, Titles, pp. 51, 86–87, 107–108.
48

Cf. thus, H. RANKE, Die Ägyptischen Personennamen, vol. 1, Glückstadt 1935, pp. 172, nrs. 13 (Nj-Pjpj), 14 (Nj-PtH), and 23, (NjRa); p. 173, nr. 2 (Nj-@p); p. 180, nrs 7 (Nj-%bk) (hereafter H. RANKE, Personennamen).

. يفهم عادة أنه محكمة قانونية و ثبتت من الدولة القديمة،فيما يخص هذا المنصب49
, see N. STRUDWICK, The Administration of Egypt in the Old Kingdom. The Highest Titles and their Holders, London 1985, 176–198;
E. MARTIN-PARDEY, “Richten im Alten Reich und die sr-Beamten,” in B. BRYAN and D.. و منصب الوزير انظر ايضاHw.t-wr.t و بالنسبة للعالقة بين
LORTON, eds., Essays in Egyptology in Honor of Hans Goedicke, San Antonio 1994, pp. 165–166. For the survival of the Hw.t-wr.t,
“great court,” on late Middle Kingdom seal impressions, cf. jmj-r Hw.t-wr.t 6, “overseer of the Six Great Law-Courts,” in W. WARD,
Index, p. 34, nr. 248; for use on seals and seal impressions specifically, cf. also G. MARTIN, Private-Name Seals, p. 10, nr. 49.
50

 لكن ال يمكن إعادة بناء معنى تلك العالمات المكسورة، مع العمود المواجه لليسار إلى اليمينn(j)-mAa.t ربما تستمر المجموعة المواجهه لليسار
Ni-Ma’at" وبالتالى مثل الصوت النهائى الذى عادة يسبق، Ni-Ma’at-Re  لذا ربما كان اللقب ليس صيغة، إذا كان العمود جزء من االسم.بالتأكيد
يمكن، sw.t. ( إذا كان العمود يتجه إلى اليسار يقدمcf. thus H. Ranke, Personennamen, 172, nrs. 15–20). " فى تبادل لموضع اللقب التشريفى
 رغم كون الجرة (؟) أسفل العالمة الصوتية المكملة مشكلة فى مثل هذه. for which cf. ibid., 173, nr. 11 (Nj-sw.t-PtH) ،Nj-sw.t-MAa.t اقتراح القراءة التالية
.الحالة
51

 لكن قد يفتح البحث الحالى فرص جديدة لهذا التعاون مع معامل بيولوجيا.) فى مصر حتى اآلن مستحيل تحقيقهisotopic analysis) يعتبر تحليل
.ربما فى آسوان أو جامعة القاهرة
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52انظر  ، J.Siglبقايا الحيوانات من مستوطنة الدولة الوسطى  ،فى  ، J.Seidlmayer et alتقرير حفائر المعهد األلمانى والمعهد
السويسرى لآلثار على جزيرة إليفنتين موسم خريف 2014و موسم ربيع .2015القاهرة 2015صفحة ، .4-2
http://www.dainst.org/project/25953 (accessed: 05/06/2016).

تقرير حفائر المعهد األلمانى و المعهد السويسرى لآلثار من

53انظر حفائر المستوطنة  ، P.Koppفى S.J.Seidlmayer et al
خريف  2013حتى ربيع .2014القاهرة  ، .2014صفحة http://www.dainst.org/project/25953 (accessed: 05/06/2016). 2
54

انضم إلى البعثة المصور  ،A.Krauseو اآلثرى  ،B.Von Pilgrimو الفنانين  ، O.Von Pilgrimو . B.C.Schebe
55
لالطالع على أعمال الموسم السابق قارن  C.Von Pilgrimفى تقرير حفائر إليفنتين للمعهد األلمانى لآلثار و المعهد السويسرى  ،من خريف 2014
حتى ربيع .12-10 ، 2015
Cf. see http://acrossborders.oeaw.ac.at/about/about-acrossborders/.

56

انضم إلى البعثة م .العزب  ،و  ، G.D’ERCOLEو  ، M.GUNDLACHو  ، E.HEMAUERو . O.STEPHAN
57تقرير حفائر المعهد األلمانى و المعهد السويسرى على جزيرة إليفنتين فى الفترة من خريف  2014حتى ريبع ، )17-15 ( 2015

إعداد فون بلجريم.
58

راجع أرنولد فى  ، MDAIK 67(2011),P.202-203شكل  .19يرجح أرنولد أن تاريخ الطريق يعود لعصر بطلميوس السادس /الثامن بعد
االنتهاء من السور المحيط المشيد من الحجر  ،ويؤكد هذا التاريخ العثور على أدلة من الفخار فى الطبقة المجاورة موسم ربيع  .2016وبالتالى فالتأريخ
المقترح للمنزل المجاور رقم  200يمكن تصحيحه اآلن .فمن الواضح أن المنزل شيد بعد اإلنتهاء من التنظيم الجديد الذى يشكل الجدران الجانبية
للطريق و منحدر منخفض .وقطع المنزل فى واحد من الجدران التى تدعم تدرج األرضية،و تنحدر باتجاه الغرب .لهذا فالمنزل رقم  200فى الغالب
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