
 
 
 
 
 
 

 
 
 
٢۲٠۰١۱٧۷ االعماررنة  

مقابر االجباناتت االشماليیةفي  االحفريیاتتموسم  االتقريیر االنهھائي عن  
٢۲٠۰١۱٧۷, رربيیع ددررااسة االقطع ااألثريیة في مخاززنن االعماررنة وو  

 االى ووززااررةة ااألثارر , مصر
٢۲٠۰١۱٧۷سبتمبر   
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 لجباناتت االشماليیةاامقابرر ) ااعمالل االتنقيیبب في ١۱وو يیشمل:  ٢۲٠۰١۱٧۷مشرووعع االعماررنة لموسم االربيیع من عامم  ااألعمالل فيهھھھذاا االتقريیر يیوضح نتيیجة 
قططع فهھررسة  )٤االقرريیة االحجرريیة, وو  في) تحليیلل االفخارر ٣۳, االجنووبيیةاالجباناتت مقابرر في  أأقمشة االددفنن)  ددررااسة ٢۲وو تحليیلل االهھيیاكلل االعظظميیة, 

في كوومم االنانا. االمنحووتاتت  
 

االعظظميیة:االجباناتت االشماليیة وو تحليیلل االهھيیاكلل مقابرر أأعمالل االتنقيیبب في   )١۱  
ستيیڤيینزز وو جرريیتشيینن دداابسس) (آآنا  

 
مقدمة  

 
فهھي تقع نن في االخليیج االشرقي من االعماررنة. حتى ااألخاصة بغيیر االنخبة تم أأكتشافهھا ست مقابر ووااحدةة من ضمن االجباناتت االشماليیة تعتبر مقابر 

ررمليیة  ضفافف. يیحتوويي االخليیج على )١۱(شكل ررقم  االثالثةاالشماليیة االثانيیة وو االمقابر بيین  شديیدةة ااألنحدااررفي وواادديي ووااسع يیشق بعض االمنحدررااتت 
هھھھناكك أأيیضاً بعضض االمقابرر االصخرريیة االغيیرر مكتملة في  االقدديیمة.أأخيیتاتوونن كي تستووعبب االمووتى منن مدديینة  مقابرراال ُحَفررَحْفرّر يیتمم حيیثث كانن مررتفعة, 

االجانبيیة االخاصهھ بهھ. ااألوودديیة االخليیج االررئيیسي وو   
 

. 1فيیهھممفرردد  ١۱٥٠۰وو االعثوورر على  مقابرراالُحَفرر منن  ٨۸٦, حيینن تمم تنقيیبب ٢۲٠۰١۱٥ عامم شماليیة بدأأ فياالجباناتت اال مقابر االموسم ااألوولل من االتنقيیب في
االجباناتت مقابرر مووااسمم سابقة في  ٨۸مددهھھھشة لعددةة أأسبابب, خاصاً حيینن تمم مقاررنتهھا بنتائج ااألعمالل االخاصة  بـ   ٢۲٠۰١۱٥كانتت نتائج أأعمالل 

ُ  االمقابررعتقدد أأنن تلكك فيیُ , 2االجنووبيیة   خررىى منن االمدديینة أأيیضاَ. كانتت لخددمة االمدديینة االررئيیسيیة, وو يیمكنن تصوورر اانهھا قامتت بخددمة أأماكنن أأ
 
  

1(  ٢۲٥وو  ٧۷ما بيینن  االعمرراالجباناتت االشررقيیة كانن معظظمهھمم في باكرر مقابرر في  ٢۲٠۰١۱٥في موسم   االعثورر عليیهھمااألفراادد االذيین تم  
تعتبرر مثالل على  االجنووبيیةاالمقابرر  فكانتتاالعصوورر االقدديیمة, تلكك في  متحضرريیيیننمع االمتووقع منن سكانن  يیتناقضضوو هھھھذذاا سنة. 
. هھھھذذاا  

 
 

2( شيیئ سهھالً سيیكونن وو للفيیضاناتت تعرضهھا للسرقة أأ أأننمرااسم االدفن متوااضعة بشكل باررزز. فقد كانن من االوااضح  تعتبر 
ي لتواابيیت خشبيیة, فهھ أأثر أأييهھھھناكك  يیضاً لم يیكنوو أأاالفخارر هھھھناكك كانن قليیالَ جدااَ.  ع ووللغايیة, فمعدلل ااألستردداادد االخاصص بالقط

  . 3% منن االمقابرر تقرريیباً 10 في االجنوبيیةاالجباناتت مقابر في  ةةوجوددم
 

   
3(   ً %) تحتوويي على أأكثرر منن فرردد. ٤٣۳( ٢۲٠۰١۱٥االتي تم تنقيیبهھا في  مقابرنصف اال كانت تقريیبا  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-2014 االعماررنة تلل" كيیمبب. بب في" االعماررنة جباناتت, "وويیتززلل كيینج. مم وو شيیبررسوونن. مم, دداابسس جرريیتشيینن, ستيیفيیززنن آآنا  -1 -17, )2015( 101, مجلة ااألثارر االمصرريیة 2015 27.  
- 06االمصددرر بب. كيیمبب, "تلل االعماررنة   -2 -21), كيیمبب 2006( 92" صحيیفة ااألثارر االمصرريیة 2005  - 07, "تلل االعماررنة 56 ), 2007( 93ااألثارر االمصرريیة  "صحيیفة2006 

-11كيیمبب  - 08, "تلل االعماررنة 35 -13), كيیمبب 2008( 94" صحيیفة ااألثارر االمصرريیة 2007  - 09, "تلل االعماررنة 44 ), كيیمبب 2009( 95" صحيیفة ااألثارر االمصرريیة 2008 
11- -1), كيیمبب 2010( 96", صحيیفة ااألثارر االمصرريیة 2010, "تلل االعماررنة 27 - 11, "تلل االعماررنة 21 -1), كيیمبب 2012( 98", صحيیفة ااألثارر االمصرريیة 2012  7" ,13-

-2), 2013( 99" صحيیفة ااألثارر االمصرريیة 2012 . وو أأيیضاً بي. كيیمبب, آآنا ستيیفيینزز, جي. أأرر. دداابسس, اامم. ززااباكي وو جج. سي. ررووزز, "االحيیاةة, االمووتت وو ما بعددهھھھا في مصرر 20
-64), 2013), (335( 87 أأخناتوونن: تنقيیبب مقابرر االجباناتت االجنووبيیة في االعماررنة" أأثارر 78 .  

في جيیهھ. تايیلوورر وو اامم. فاندداانبووشش (أأصددااررااتت) االتوواابيیتت االمصرريیة االقدديیمة: االتقاليیدد االحفرريیة وو تقنيیتهھا  'ما بعدد ددررااسة االررمززوو: االسيیاقق ااألجتماعي لتوواابيیتت االعماررنة'آآنا ستيیفيینزز,   -3
لووفيینن, لمم تصددرر بعدد). 4(أأصددااررااتت االمتحفف االبرريیططاني عنن االعصوورر االقدديیمة في مصرر وو االسوودداانن,   
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االمقابر االخاصة بغيیر االنخبة.تووضح مكانن  خرريیططة للعماررنة .١۱شكل   
  

منن أأجلل ززيیاددةة عيیناتت وو ذذلكك  ٢۲٠۰١۱٧۷مايیوو منن عامم  ٢۲٥أأبرريیلل وو حتى  ١۱٠۰ مناالجباناتت االشماليیة في االفترةة  مقابر ثاني فيتنقيیب كانن هھھھناكك موسم 
 مقابررمنن حيیثث عدددد اال االجباناتت, وو محاوولة االتأكدد منن حجمم االجباناتتاالسكانن وو عاددااتت االددفنن عبرر  علمم دديیمووغرراافيیارر في ختبارر االتغيیُ االمددفووناتت, اا

وو منن حيیثث عدددد االمووتى.  
 

 ااآلثارر علمم(مدديیرر   وو جرريیتشيینن دداابسس(مشررفيینن االمووقع)  , وويیندديي ددااووليینج, مليیندداا كيینج وويیتززلل ستيیڤيینزز آآنامن, يیتكونن فريیق االتنقيیب كانن 
مررااقبي ووززااررةة , صووفيیا شووتت, كايیتت ررووزز, كاووني لوورردد, كيیلي ااسيیتا, تايیسس ررووكا دداا سيیلفا. وو ڤڤبيیتكوو), نيیكووالسس بررااوونن, جوواانا االبيیوولووجي

ستاذذةة شيیماء صبحي, وو أأنضمنن إإليینا ااألستاذذ ممددووحح بشررىى ااألكانتت االمخاززنن  يیفة وو أأستاذذ أأسامة عززمي, وو مررااقبهھااألثارر هھھھمم أأستاذذ مظظهھرر خل
ً ماالتي ووااصي منن ووززااررةة ااألثارر وو لهھ جززيیلل االشكرر على هھھھذذاا, وو نشكرر  كلل االعامليینن في ووززااررةة ااألثارر في مكتبب ماالوويي وو مكتبب االمنيیا. وو  أأيیضا

, وو بعدد ذذلكك أأستاذذ أأبررااهھھھيیمم صالح هھھھاللل وو أأنضمنن لنا كلل منن أأستاذذ رريیموونن ططلعتت عددلي وو أأستاذذ رراامي إإسحاقق لوويیسس للتددرريیبب لمددةة ثالثة أأسابيیع
تمم تموويیلل عاملل منن قرريیة االحج قندديیلل للمساعددةة في أأعمالل االتنقيیبب.  ١۱٢۲ ااألستعانة بـقدد تلقى ااررشاددااتت عنن تقنيیاتت االعملل االميیددااني ااألساسيیة. تمم 
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. 4بالتعاوونن مع مشررووعع االعماررنة إإليینوويينسانيیة االتي ُمنحتت االى جامعة جنووبب االقووميیة للعلوومم ااأل نقيیبب عنن ططرريیقق منحة منن هھھھيیئة االمنحاالت  
 

عدااددااتت االموقع وو منهھجيیة االعملاا  
 

ن عن ططريیق منفصليیبضفافف ررمليیة مرتفعة مجارروويین, مبطنيین  واادديیيینل يینمدخلاالجباناتت االشماليیة من  مقابر االخليیج االذيي يیحتوىى على يیتكونن
وو قد قمنا  ررئيیسيیةضفافف االفيیضاناتت. تلك االقنوااتت كانت بالتأكيید موجوددةة في خاللل حقبة االعماررنة. هھھھناكك ثالثث بفعل قنوااتت عريیضة تم تكويینهھا 

وو هھھھي كانتت  االجنووبيیة). ااكبررهھھھمم حتى ااألنن هھھھي االضفة ٢۲(شكلل  االجنووبيیةوو االضفة  االووسططى, االضفة االشماليیةبـ االضفة  ٢۲٠۰١۱٧۷بتسميیتهھم في عامم 
, وو ُحَفرراالتلكك  بفعللعاتت ررمليیهھ جائتت فررهھھھا عنن ططرريیقق االلصووصص وو تجمُ تمم حَ  ُحَفررب وو جميیع االضفافف ُمغططاهه. ٢۲٠۰١۱٥محوورر االتنقيیبب في عامم 

حيیثث كانن يیمكنن ررئيیتهھمم في صووررةة  ,١۱٩۹٢۲٢۲قبلل عامم االى ما وو االتجمعاتت االررمليیة  ُحَفرراال تلككيیهھمم بعضض االعظظامم االبشرريیة االباليیة. وو تررجع يیظظهھرر ف
في شمالهھمم وو جنووبهھمم, خاليیة  االووسططىمنخفضة تحيیطط بكالً منن االضفة االجنووبيیة وو االضفة وو هھھھناكك حافة  .5هھھھوواائيیة (صووررةة مأخووذذةة منن ااألعلى)

االلصووصص إإلى حدد كبيیرر.  ُحَفررمنن   
 

 أأننيیتم مباشرةة أأعمالل االتنقيیب في مربعاتت مساحتهھا خمسة أأمتارر في خمسة أأمتارر تم تنظيیمهھا في شبكة على مستوىى االموقع. ططريیقة االتنقيیب هھھھو 
قشرةة برتقاليیة من االطمي االُمصلب عن ططريیق االميیاهه وو  عباررةة عن وو في ااألغلب تكونن تلك االتجُمعاتت تجُمعاتت االكبيیرةة من االمربع أأووالَ يیتم إإززاالة اال

تكونن أأنن وو تبدوو على أأغمق من االطمي على االظهھورر. قطع مستطيیليیة هھھھذاا, تبدأأ كل بعد ذذلك ططبقة أأنعم من االرمل االمليیئ بالحصى. وو بعد إإززاالة 
امم بَحفرهھھھا االلصوصص في نفس ااألماكن االتي قد َحفر قُحَفرر فقد تكونن   االتي حفرهھھھا االلصوصص,االُحفَر قد ااستقرتت في االمنخفضاتت في  ررووااسب مائيیة

ً ُحَفررفيیهھا أأهھھھل االعماررنة    على حدىى.ةة ُحَفرر. وو في هھھھذهه االمرحلة يیتم فحص كل االمقابر قديیما

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ة للعلوومم ااإلنسانيیة بشكلل أأساسي.أأيي أأررااء, أأكتشافاتت, أأستنتاجاتت أأوو تووصيیاتت مووجووددةة هھھھنا ال تمثلل هھھھيیئة االمنح االقووميی  -4  
-15تلل االعماررنة 'في بي. كيیمبب,  'جباناتت االعماررنة'آآنا ستيیفيیزز, جي. اارر. دداابسس, اامم. شيیبيیررسوونن وو اامم. كيینج وويیتززلل  -5 -+1), 2015( 101صحيیفة ااألثارر االمصرريیة  '2014 . تقتررحح 20

أأيیضاً ااألددلة االقووليیة عمليیاتت االسررقة في تلكك االفتررةة.  
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.٢۲٠۰١۱٧۷وو عامم  ٢۲٠۰١۱٥في عامم  االتي تمم تنقيیبهھامناططقق مقابرر االجباناتت االشماليیة وو تووضيیح لل .٢۲شكل   
 
 

مرحلة مبكرةة جدااَ من االسرقة, كانت منذ  اتت على ووجودداالتنقيیب تأأووضححديیثة, فقد  لصوصصُحَفرر حتى في االمناططق االتي لم تكن تحتوىى على 
كانن االلصوصص يیقومونن بتفتيیش االُحفَر وو يیقومونن في معظم ااألووقاتت فرهھھھا. بالرمل بأكملهھا بعد حَ  االُحفَرززمن بعيید حيیث كانن االلصوصص يیملئونن 

بر على االسطح أأوو على يیقومونن برمي االعظامم خاررجج االقبتفكيیك االهھيیاكل االعظميیة بدااخلهھا لكن يیتركونن االعظامم ددااخل االقبر, برغم هھھھذاا فقد كانواا 
وو في اتت. ال يیوجد أأيي عالمة على االسطح أأضانة بسبب االفيیكوو بالتالي االعظامم االمترووكة على االسطح تبدوو متهھال مقبرةة مجاووررةة في بعض ااألووقاتت.

وو مع يیضاً االفيیضاناتت. االسرقة وو أأعمليیاتت بشكل كبيیر بسبب  ة ااألصليیة, فبالتأكيید كانت قد تم أأتالفهھااالطبقاتت ااألررضيیة ترجع االى حقبة االعماررن
.السطح االحالي للموقع قد يیكونن متقارربب مع نفس مستويیاتت االسطح االقديیمذذلك ف  

 
مترر عبرر االثالثث ضفافف. ٥مترر في  ٢۲٢۲.٥, تمم فحصص مرربعاتت في شبكة مساحتهھا ٢۲٠۰١۱٧۷عامم في   

 
وو  ٢۲٠۰١۱٥ عامم , تمم فتحهھمم فيV8وو   E7, V7). ثالثث منهھمم هھھھمم ٣۳(شكل  االجنوبيیةتم فحص خمسة عشر مربعاً في االضفة : االجنوبيیةاالضفة 

. على االظظهھوورر مقابرراالُحَفرر ااقصى االقاعع حيیثث تبددأأ تفرريیغهھمم حتى   
-AM16وو   N8/O8 , AG6/AH6مرربعاتت ناتت منن مناططقق أأضافيیة في االضفة كتمم تفرريیغهھمم هھھھذذاا االمووسمم. وو تمم أأيیضاً أأخذذ عيی مقابررهھھھذذهه اال

18, AN16-18, AO17مقابرر فيیما عدداا االمرربعاتت كانتت تحتوويي على  . جميیعAM18   ووAN18 .ختبارر مرربع باألضافة إإلى ذذلكك, تمم أأ
منن االضفة. وو لمم يیتمم االعثوورر على أأيي مقابرر هھھھناكك. ةاالشماليی االحافة) في X19ستهھددفة وو فتحهھ (ووااحدد منن االمرربعاتت االمُ   
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.ددوواائرر ررمادديیةااألفرراادد مكتووبة في  عدددد. االجنووبيیةعلى االضفة  ٢۲٠۰١۱٧۷ عامم في مقابرر االتي تمم تنقيیبهھااال .٣۳ شكل  
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.ررمادديیة ددوواائررااألفرراادد مكتووبة في  عددددعلى االضفة االووسططى.  ٢۲٠۰١۱٧۷ مقابرر االتي تمم تنقيیبهھا في عامماال .٤شكل   
 
 

 
 

ااألفرراادد مكتووبة في ددوواائرر ررمادديیة. عدددد. االشماليیةعلى االضفة  ٢۲٠۰١۱٧۷مقابرر االتي تمم تنقيیبهھا في عامم اال .٥ شكل  
 
 

االلصوصص بالكامل تقريیباً, برغم ذذلك فهھم يیقلونن كلما ااتجهھنا نحو االنهھايیة االغربيیة للضفة. ثالثث  بُحفَرغطاةة مُ  االوسطىاالضفة االضفة االوسطى: 
-. بيینما مربع مقابريي تحتويي على أأ) لم J28, -E30-من تلك االمربعاتت ( ن) وو ااثنيیJ28, -G27, -E30-تم تنقيیبهھم وو فتحهھم وو هھھھم (مربعاتت 

G27  أأختبارر مربع فتحشبهھ فاررغة. تم  مقابرودد مقبرةة ووااحدةة لم تتعرضض للسرقة, باألضافة االي بضعهھ أأسفر عن ووج R34  ةاالمنخفض االحافةفي 
   .مقابريي , وو أأيیضاَ لم يیكن يیحتوىى على أأفي االضفة االوسطىاالجنوبي  االجانبمن 
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ُحَفرر في منطقة تعتبر خاليیة من  F58وو  D58, E58 وو هھھھم تم فتح ثالثث مربعاتت متجاووررةة تجاهه االنهھايیة االغربيیة للضفة االشماليیة  االضفة االشماليیة:

في أأقصى االشرقق كانن بهھ  F58في االثالثث مربعاتت وو جميیعهھم لم يیتعرضواا للسرقة. االمربع  مقابرحد كبيیر. تم االعثورر على  االىااللصوصص االحديیثة 
. فاررغتيینشبهھ  مقبرتيین  

 

 
 

مقبررةة لمم تتعررضض للسررقة تحتت االتنقيیبب في االضفة االشماليیة.  .٦شكل   
 

نتائج ااألعمالل  
 

يیاً منن ااألفرراادد, وو عدددد ااألأأيیتمم تحليیلل لمم فرردد على ااألقلل.  ٨۸١۱, وو كانن بهھمم ٢۲٠۰١۱٧۷مقبررةة في عامم  ٥٥تم تنقيیب  عضض قططع فرراادد قدد يیززيیدد ألنن هھھھناكك ب 
تمم  فرردد ٢۲٣۳١۱ قبرر وو على ااألقلل ١۱٤١۱االجباناتت االشماليیة االى مقابرر . وو هھھھذذاا أأددىى االى ووصوولل االمجمووعع في االعظظامم االمختلططة لمم يیتمم فررززهھھھا بعدد

.٢۲٠۰١۱٧۷وو عامم  ٢۲٠۰١۱٥في مووسمي عامم  أأستخررااجهھمم  
 

 
لمم يیتمم ااضافتهھا في تعدداادد  F28وو  G27االخاليیة في مرربعاتت  االُحفَر. ٢۲٠۰١۱٧۷االجباناتت االشماليیة في عامم  مقابرر االمنقبة في مقابرراال .١۱جدوولل
.مقابرراال  

 
 

االمنطقة مقابرعددد اال  عددد ااألفراادد  عددد االمداافن االفردديیة  االجماعيیةعددد االمداافن    
االضفة االشماليیة  9  16  4  5  
االضفة االوسطى  1  2  0  1  
االضفة االجنوبيیة       
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E7مربع   6  12  3  3  
O8وو  N8مربعي   8  11  5  3  
V8وو  V7مربعي   7  8  6  1  
AH7وو   AH6مربعي   11  16  7  4  

وو  AM16-18مربعاتت 
AN16-18  ووAO17  

13  16  8  3  

جماليااأل قبر 55  فردد 81  قبر لم يیتم االتعرفف  2قبر جماعي,  20قبر فردديي,  33 
على ططبيیعتهھم.  

 
 

نقومم بعمل تقديیر مبدئي لعددد  أأنناالجباناتت وو هھھھذاا سمح لنا  مساحةعمليیاتت االتنقيیب حقائق مهھمة عن قد ووفرتت لنا  حدوودد وو مساحاتت االجباناتت:
  بعضهھا تقع خاررجج حددوودد االجباناتت أأنن, وو هھھھذذاا يیشيیرر مقابرريي ) على أأ٢۲٠۰١۱٥. لم تحتويي االعديید من االمربعاتت هھھھذاا االموسم (وو أأُخرىى في االسكانن
, فاللصووصص كانوواا يیحاوولوونن بذذلل أأقلل مقابررااللصووصص االحدديیثة وو ااألماكنن االتي تحتوويي على ُحَفرر متباددلة بيینن تقارربب هھھھناكك عالقة وو ). ٧۷ (شكلل

في  مقابرريي كتشافاتت االمهھمة للغايیة هھھھوو أأنهھ لمم يیتمم االعثوورر على أأأأيي مددفووناتت. منن ااألمجهھوودد ممكنن في االمناططقق االتي لمم يیتمم االعثوورر فيیهھا على 
تكوونن االجباناتت ووصلتت حتى  أأننوو االووسططى. بررغمم ذذلكك فمنن االممكنن  االجنووبيیةبالضفة  ةلمررتبططاا ةاالسفليی االحافةفي  االذذيینن تمم أأختباررهھھھمماالمرربعيینن 

لعظظامم متهھالكة على حوواافف  أأيي أأثرر فعلى سبيیلل االمثالل, ال يیووجدد ;االفيیضاناتت وو لكنن هھھھذذاا غيیرر مررجح بفعللتكوونن االمقابرر قدد ُمحيیتت  أأننهھھھنا وو 
.االضفافف  

 
 
 

االمربعاتت االتي تم تنقيیبهھا بدااخل وو خاررجج حدوودد االجباناتت.لجباناتت االشماليیة توضح االمقابر خريیطة  .٧۷شكل  
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كانن هھھھذاا  . ووَحفرهھھھامن  مقابرنهھا قد منعت حافريي االبالحصى, وو تبدوو أأ صالبة وو غنيیة ااكثرااكثر  مقابرتعتبر االرمالل في االمربعاتت االخاليیة من اال
ً ما في االضفة االشماليیة فالرمالل في االضفة االوسطى. ااخصوصاً ووااضح  , فتلك مقابرحتواائهھا على ااكثر صالبة وو خشونيیة على االرغم من أأ أأيیضا

.َحفرهھھھا سهھالً بالطبع لم يیكن مقابراال  
 

) وو االشماليیة(االضفة  F58على سبيیل االذكر مربع  ;ااألصليیة للجباناتت االحدوودديیكونن  أأننعتقد مع ما يیُ  في بعض مناططق االتنقيیب تدااخلت االمربعاتت
G27  (االضفة االوسطى) ووAM18, AN18  ووAO17  مربعي  أأننيیضاً وو من ااألشيیاء االمثيیرةة لألهھھھتمامم أأ ).االجنوبيیة(االضفةF58  ووG27 أأحتواا 

لكنهھم لم يیكونواا مقابر مسرووقة: ددفن نهھائيیاَ. أأمتعة  أأييلكن كانت خاليیة وو لم تحتويي على  مقابرُحَفرر نهھا االتي كانت تبدوو أأ االُحفَرعلى بعض 
َ من االممكن أأ االدفن خلفهھم. أأمتعةفاللصوصص دداائماَ ما يیتركونن بعضاَ من   تحُركاتتططريیق تكونن مجردد منخفضاتت ططبيیعيیة, نتجت عن  أأنن يیضا

ططريیقة وو ن حيیث االهھيیئة, االعمق ميیكونواا من صناعة االبشر  أأنن, لكن شكلهھم يیميیل االى في االرمالل لُحفَروو تكويینهھا  االصخورر خاللل االفيیضاناتت االقويیة
االتي تم تنقيیبهھا  االُحفَرم سبب ظظهھوررهھھھم على االضفة االشماليیة, فكل من االصعب فهھ هھھھذاالصوصص, لكن ُحَفرر يیكونواا أأيیضاَ  أأنن. من االممكن توززيیعهھم

االجديیدةة؟ فهھذاا يیبدوو مالئم مع موقعهھم حولل حدوودد االجباناتت.  مقابركانت يیتم تجهھيیزهھھھا للُحَفرر هھھھناكك لم تتعرضض لعمليیاتت االسرقة. فهھل كانواا   
 

كك االباقيیة االعاليیة. وو ذذلك قلل عددد االشكو ضفاففاالثالثث  ناتت ااألصليیة كانت تستحوذذ على معظماالجبا أأننهھھھذاا االعامم االى قد أأشاررتت عمليیاتت تنقيیب 
حديید حدوودد االجباناتت. وو ااألنن وو بعدما ) وو ااألنن وو بكل ثقة يیمكننا تاالجنوبيیةعلى االضفة  مقابرمتدتت اال(على سبيیل االمثالل االى أأيي مدىى تجاهه االشرقق أأ

قد  فهھذاا, (تم ااألنتهھاء من االدررااسة) عبر االمنطقة االتقريیبة للجباناتت 2015 عمليیاتت تنقيیبسترددااددهھھھم في تم أأ ستقراارر على عددد ااألفراادد االذيینتم ااأل
.من حيیث االكمهھھھذاا ررقم مهھم للغايیة شخص, يیعتبر  5000االى  4000 بنحوتقديیرااتت أأووليیة للسكانن  أأعطانا  

 
االشكل ذذااتت جواانب مستقيیمة, مع ددوورراانن عتيیادديیة مستطيیليیة محفوررةة في االرمالل, اا ُحَفرربشكل عامم مجردد  االمقابرتعتبر : االمقابرتصميیم وو شكل 

بالرمالل في مقابر كثر صالبة وو غنيیة بالحصى مقاررنة تكونن أأ أأننجدرراانن عمودديیة. تميیل االرمالل في هھھھذهه االمنطقة ذذااتت االنهھايیاتت وو  دبسيیط عن
يیكونن  ربمافوو غيیر عميیقة,  هھھھناكك غيیر منتظمة مقابربشكلهھا جيیدااً. فيیما عداا االضفة االشماليیة, فأشكالل اال مقابراالجباناتت االجنوبيیة, وو لذلك تحتفظ اال

بالحصى هھھھنا.االمليیئة في االرمالل االصلبة  االُحفَربسبب صعوبة  هھھھذاا  
 

 140سم االى  90سم وو عمقهھا من  150سم االى  100سم تقريیباَ, وو ططولهھا من  50سم االى  40 ما بيینعرضهھا  مقابرااما بالنسبة للحجم, فمعظم اال
في االضفة  AO17وو  AM16-18, AN16-18 مربعاتتفي  >17256<وو  >17263<هھھھذاا االعامم وو هھھھما ررقم  حفرتيین بأثتثناءسم. وو لكن هھھھذاا 
سم على االتواالي. 140سم وو  170سم وو عمقهھم  x 180 مس 200سم وو  x 210سم  200) فهھم أأكبر بكثيیر فمقاساتهھم 3االجنوبيیة (شكل   

االجباناتت مقابر تم االعثورر عليیهھم في عمليیاتت االتنقيیب في يی كانن من االمعتادد أأنن فقد االجباناتت االشماليیة. مقابر كبيیرةة بهھذاا االحجم فيُحَفرر وو هھھھم أأوولل 
).االعلويياالجماعيیة ( االموقع  مقابراالمعرووفة بوجودد عددد كبيیر من اال االُحفَر, في منطقة االجنوبيیة  

 
 مقابرفقد أأنتشرتت االاالمربعاتت هھھھذاا االموسم.  في االكثيیر منبشكل كبيیر متقارربة من بعضهھا  مقابركانت االفقد  ,مقابرااما من حيیث مدىى تقارربب اال
متباعديین بشكل ووااضح  اافكانو AO17وو  AM16-18, AN16-18.  ااما في مربعاتت AG6/AH6وو  N8/O8بكثافة عاليیة في االمربعاتت 

مع بعضهھا االبعض حتى في تلك االمناططق  مقابريي م على حافة االجباناتت. لم تتدااخل أأعلى عكس االمربعاتت االسابقة فربما يیكونن هھھھذاا بسبب ووجوددهھھھ
ربما يیكونن ف. االمقابرتدلل على مكانن بطريیقة ما كي من فوقق سطح ااألررضض  مقابراال تعليیمتم  اانهھم االمتقارربة, فنعتقد مقابراالتي كانت مليیئة بال

االجباناتت مقابر توااجد االصخورر في  ااما عن .االجنوبيیةاالجباناتت مقابر بعضهھم تم تحديیدهه عن ططريیق أأكواامم االصخورر, فهھذاا كانن االوضع في معظم 
االتي من االممكن أأنن  تم االعثورر على قطع من االطوبب االطيینيُجرفت مع االفيیضاناتت. قج تكونن فربما كثيیرااً,بكانن أأقل فقد بالرمالل  االمليیئةاالشماليیة 

يیضاً االعثورر على بعض االقطع من االطوبب االطيیني في تم أأ ; AM17/AN17مربعاتت في كبيیراانن  تكونن جزء من االبنيیة االفوقيیة للمقابر في قربانن
حدثت بسيیطة  ُحَفرراالدفن بهھضبة منخفضة من االرمالل, أأوو قد تكونن مجردد  دتم تعليیتهھا عن مقابرتلك اال تكوننفمن االممكن أأيیضاً أأنن . 2015موسم 
نخفاضض سطح ااألررضض عن ططريیق رركودد االرمالل لألسفل.اا بعد مقابرلتلك اال  

 
لى حتاجج ااتخطيیتهھم ناالتناسق في فهھم فلكي يیتم تجاهھھھيین عمودديیيین يیملئانن ااألررضض. أأ ى االتوااجد فيتميیل اال مقابرستقامة, فكانت االااما من حيیث ااأل

, وو فرهھھھا حولل حدوودد االجباناتت في االبداايیةتجريیبيیة تم حَ ُحَفرر قد يیدلل على ووجودد  مقابراال وو تحديید مكانن َحفررمن ااألبحاثث. االعنايیة في كيیفيیة  ااً مزيید
. مقابراالموقع كانن ُمخصص  لهھ شخص ااوو أأكثر من حافريي اال أأننهھھھذاا يیُرجح   

 
. االلف بالحصيیر لم يیتم للحفاظظ عليیهھممجردد محوالتت بائسة كانت شش وو حصيیر قبل ددفنهھم, لكن تلك كانن يیتم تغطيیة ااألجسادد بقما: ااألجساددمعالجة 

كانن من االناددرر االعثورر على االحصيیر االمصنوعع من جريید االنخل االصلب ددررااستهھ بعد, لكن االحصيیر كانن مصنوعع من االخوصص في معظم ااألووقاتت. 
يي أأددلة على ووجودد تواابيیت خشبيیة.يیضاً ال يیوجد أأفي مقابر االجباناتت االجنوبيیة, وو أأ 2015وو أأغصانن أأشجارر االطرفاء في   
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ً تم ددفن االكثيیر من ااألشخاصص ووحدهھھھم, فقد ااستمر يی كاننبيینما  االتي تم االعثورر  مقابر% على ااألقل من اال38جماعيیة بعددد كبيیر.  مقابرووجودد  أأيیضا
في للغايیة مقابر صعبة عمليیة فهھم ططبيیعة االجعلت فعمليیاتت االسرقة االتي تعرضت لهھا االمقابر كانت تحتويي على أأكثر من شخص.  2017عليیهھا في 

 مقابراال تلك , فيوو ووااحدةة فوقق ااألخرىىمرصوصة جنباً االى جنب بشكل قريیب أأاالفردديیة كانت في ااألغلب ما تكونن  مقابر, لكن االاالجماعيیةاالمقابر 
على خمسة االفردديیة. كانت معظم االمقابر االجماعيیة تحتويي على فردديین فقط, لكن أأُخرىى كانت تحتويي  مقابرفرهھھھا أأووسع بقليیل عن االتم حَ االتي 
 تم االعثورر على هھھھيیاكل ثالثة أأشخاصص >17256<. في >17263<وو  >17256<االكبيیرةة للغايیة ررقم  مقابرختالفف بسيیط في االهھھھناكك أأ لكن .أأجسادد

ً  >17262<جنباً االى جنب في قاعع االقبر, وو كانن يیوجد شخص رراابع فوقهھم. ااما االقبر االكبيیر ااألخر ررقم  االبشريیة, فمن  من االبقايیا فكانن خالي تماما
في حالة جيیدةة. يیر من كتانن االدفن خلفهھم وو كاننززاالتهھم بوااسطة االلصوصص, االذيین تركواا االكثيیكونن تم أأ أأنناالمحتمل   

 
أأوولل أأددلة  على , لكن أأسفر هھھھذاا االموسماالجماعيیة مقابرفي اال كانن يیتم لف ااألشخاصص بالكتانن وو االحصيیر كل ووااحد على حدةة في معظم ااألووقاتت

في االحصيیر قبل بعض ااألجسامم كانت تُلف مع بعضهھم االبعض  أأننفي االضفتانن االشماليیة وو االوسطى,  االتي لم تتعرضض للسرقة مقابرفي اال  ووااضحة
وو في  تم ددفنهھم في نفس االوقت.نهھ ي هھھھذهه االحالة, ليیس هھھھناكك أأددنى شك أأنهھ تم لفهھم في كتانن سويیاً أأووالَ. وو فتت, كانن يیبدوو أأفي بعض االحاال ;ددفنهھم

نهھ تم ووضعهھم في االقبر نهھم متقارربيین للغايیة وو هھھھذاا يیعني أأاا عليیهھموفة سويیاً في االمقابر االجماعيیة فيیبدوو لم تكن ااألجسامم ملف أأننحتى وو , حقيیقة ااألمر
. 6أأمر كهھذاا صعب االتأكد منهھ جعلت لشديیدةة االتي تعرضض لهھا االموقعاا عمليیاتت االسرقةفي نفس االوقت, وو لكن   

 

 
 
 

تم ددفنهھم في نفس االوقت. منهھوو يیبدوو أأططفالل مقبرةة ثالثيیة في االضفة االشماليیة, تحتويي على ثالثث أأ .٨۸شكل   
 
 

من ليیاتت االتنقيیب, باألضافة االى بعض , فتم االعثورر على قطع أأثريیة قليیلة للغايیة خاللل عم2015كما كانن االوضع في ااألمتعة وو االقراابيین: ددفن 
عليیهھ ااسم أأمنحتب االثاني (قطعة منحوتت ), وو جعراانن 41418بالتحديید قالددةة خرززيیة مصنوعة من االزجاجج وو االخزفف (قطعة  ;قطع االمجوهھھھرااتت

عاً االى مخزنن جميی . تم نقلهھم)أأ41420), وو عيین حوررسس ُمخرززةة بالخزفف (قطعة 9شكل  ;1160 (فردد ررقم), وو ااألثنيین في نفس االقبر  41419
االضفة االشماليیة وو االضفة  االسليیمة االتي تم االعثورر عليیهھا في مقابرووززااررةة ااألثارر في االبهھنسا. تم االعثورر على أأمتعة في قبر ووااحد فقط من االعشر 

يیضاً اا االمضمونن. كانن هھھھناكك أأتلك االمناططق من االجباناتت كانت ُمجهھزةة بهھذ أأننفترااضض على ندررةة هھھھذهه ااألشيیاء, ذذلك على أأ , وو هھھھذاا يیدللاالوسطى
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كانت تحتويي على قطع كثيیرةة ألووعيیة كبيیرةة. لكن ليیس ووااضح   >17263<وو  >17256<االكبيیرةة ررقم  مقابراال أأنناالقليیل من االفخارر, بالرغم من 
االعامليین في االجباناتت.   بوااسطةستخداامهھم كانن يیتم أأ أأمممرااسم االدفن كقراابيین إإذذاا كانن هھھھذاا مرتبط ب  

 

 
 

, مرتديي قالددةة من االزجاجج وو االخزفف.1160فردد . ٩۹شكل  
 

فردد االمتبقيین االذيین لم يیتم  40بعد موسم االتنقيیب, تم عمل موسم قصيیر لتحليیل االهھيیاكل االعظميیة, وو ذذلك سمح لنا كي ندررسس االـ  تحليیل االهھيیاكل:
فتلك االدررااساتت ستبدأأ في  ;2017عليیهھم في  االذيین تم االعثورر. وو لم يیكن هھھھناكك ووقت لدررااسة ااألفراادد 2015موسم  عمليیاتت تنقيیبددررااستهھم من 

. 2017 عامم خريیف  
 

ةة. لم ووقت االوفافي سنة  25 االى 7ااألفراادد هھھھناكك تترااووحح ما بيین  نهھا مليیئة بالشبابب, فأعمارراالجباناتت االشماليیة أأ مقابر أأكثر ااألشيیاء االتي تميیزمن 
- 3سنة) . كانن هھھھناكك ططفل ووااحد (ما بيین  2.9قل من يي أأططفالل (أأيیتم االعثورر على أأ تم تصنيیفهھم  فردد 13%. هھھھناكك 2.5نة) وو يیمثل هھھھذاا س 6.9 

- 7ديیثي االمرااهھھھقة (ما بيین كح , %65سنة وو يیمثلونن  15أأكبر من (في سن االرشد)  فردد تم تصنيیفهھم كشبابب 26%. وو 32.5سنة) وو يیمثلونن  14.9
 10. شكل جمالى االعيینة االتي تم ددررااستهھا% من إإ60سنة ووقت االوفاةة وو يیمثلونن  24.9االى  15لكن معظم االحاالتت تم تصنيیفهھم كشبابب ما بيین 

االجباناتت االشماليیة.مقابر يیوضح االتناسق في ااألعمارر هھھھذاا االموسم في   
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االجباناتت االشماليیة. هھھھذذهه ااألعدداادد خاصة  مقابرر  	في االعيینة االتي تمم ددررااستهھا في ووقتت االووفاةة حسبب أأعماررهھھھممب لألفررااددتووززيیع  .١۱٠۰شكلل 

, وو االتارريیخ يیووضح االسنة االتي تمم ددررااستهھمم فيیهھا.2015بمووسمم تنقيیبب   
 

%) وو ااألرربعة االمتبقيین لم يیتم االتعرفف على 23.1( ذذكورر 6%) وو 61.5أأنثى ( 16بالغ االذيین تم ددررااستهھم كانن هھھھناكك االشخص  26بيین االـ  من
 اتت%). هھھھذاا االتفاووتت بيین عددد االذكورر وو ااألناثث االذيي ظظهھر في عيیناتت االهھيیاكل االعظميیة متواافق مع نتائج تنقيیب15.4من بقايیا أأجساددهھھھم ( أأنوااعهھم
2015.  

 

 
 

االجباناتت االشماليیة. مقابرر االخاصة ب 2015تووززيیع االررااشددوونن على حسبب نووعهھمم في عيیناتت  .١۱١۱شكلل  	  
 

 
هھھھذاا االموسم كما كانن في االموااسم االسابقة. فمن أأكثرهھھھم ُعقد  االجباناتت االشماليیةمقابر تم االعثورر على نفس أأنوااعع ااألمرااضض وو ااألصاباتت في أأفراادد 

تم االعثورر على كدماتت شديیدةة في ااألذذررعع في %. 17.9بنسبة %  وو كسورر في االعمودد االفقريي 10.3 شموررلل (مرضض في االعمودد االفقريي) بنسبة
كانت االمالرريیا من ااألمرااضض  . وو أأخيیرااً %)42.1على نسبة كبيیرةة من االسكانن ((ثقوبب حجاجيیة) ظظهھرتت أأعرااضض سوء االتغذيیة %). 5.4فردداانن (

% من االعيیناتت لديیهھم أأعرااضض االمالرريیا.85.7االشبهھ مستوططنة, فقد كانن   
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االجباناتت االشماليیة. مقابر ااألمرااضض االتي تم مالحظتهھا في عيیناتت  ةنسب . ١۱٢۲شكل  
 

االشماليیة وو االجنوبيیة من قبل. االجباناتت مقابر  هھھھو معرووفف عنفي االعيیاناتت االمفحوصة هھھھذاا االعامم يیتميیزوونن بقصر االقامة كما  االرااشديینكانن معظم 
االجباناتت مقابر في  2017سم في االعيیناتت االمفحوصة في 153.7متوسط ططولل ااألنثى هھھھو قد كانن أأحجامم االعيیناتت االمفحوصة قليیلة, ف بيینما كانت

مقابر ططواالل االعيیناتت في م من هھھھذاا, هھھھو أأنن أأهھھھسم فهھم أأططولل بقليیل. هھھھذهه ااألررقامم متناسقة مع االدررااساتت االسابقة. وو ااأل161االشماليیة, بيینا االذكورر 
سم وو االذكورر 154.3كانن  هھھھناكك االجباناتت االجنوبيیة, فطولل ااألناثثمقابر يیضاً بقصر االقامة كما كانن في عيیناتت االجباناتت االشماليیة تتميیز أأ

سم. 163.6  
 

أأنن االجباناتت كانت  2015ُمكمل لموسم تنقيیب يیعتبر موسم  االذيياالجباناتت االشماليیة مقابر أأووضحت نتائج موسم تحليیل االهھيیاكل االعظميیة في 
مقابر ستمرتت قد أأمتجانسة للغايیة من حيیث االخصائص االعامة, وو هھھھذاا يیشمل االوفاةة في سن مبكر, أأصاباتت االعمل, عدووىى االمالرريیا وو قصر االقامة. 

من االصفاتت  كانت قصر االقامة أأنناالوااضح االجباناتت االجنوبيیة في كل االصفاتت ماعداا قصر االقامة, فمن مقابر االجباناتت االشماليیة في االتميیز عن 
. االعماررنةتلك االجباناتت كانت مستخدمة من فئة أأخرىى من سكانن  أأنناالعامة في منطقة االعماررنة, وو هھھھذاا قد يیدلل على   

 
عامة مناقشةجباناتت االمقابر االشماليیة:   

جباناتت االشماليیة هھھھي مكانن ددفن صغارر االسن, اال مقابر. ف2015االنتائج ااألساسيیة في على صحة  2017قد أأكدتت نتائج تنقيیب وو ددررااساتت موسم 
تحتويي على أأكثر من شخص, وو هھھھناكك  مقابريي أأمتعة ددفن. هھھھناكك االعديید من االفي االكتانن وو االحصيیر االبسيیط بدوونن أأاالذيین تم ددفنهھم بشكل متوااضع 

تكونن هھھھذهه مداافن أأُسريیة, وو ذذلك بسبب متوسط  أأنن أأعتقاددااتتيي فنهھم في نفس االتوقيیت. وو ال يیوجد أأبعض من هھھھؤالء ااألفراادد تم دد أأننأأددلة قاططعة 
االمحدوودد للموتى.ااألعمارر   

 
االغيیر مسرووقة لهھم ددوورر كبيیر في أأظظهھارر االموقع بصوررةة مختلفة, وو هھھھذاا ذذكرنا أأنهھ لم  مقابركانت مناططق االتنقيیب االكبيیرةة وو أأكتشافف عددد كبيیر من اال

قد تم ووضعهھ في  )1160االضفة االشماليیة كانت تحتويي على ططفل (فردد ررقم  مقابرللموقع صوررةة موحدةة. فعلى سبيیل االمثالل, ووااحدةة من  ال يیوجد
بتميیمة, وو ملفوفف بطبقتيین من أأليیافف االحصيیر, وو هھھھذاا يیدلل أأيیضاً االمدفن برفق وو عنايیة, فقد كانن مزيین بقالددةة خرززيیة من االخزفف وو االزجاجج, وو 

بشكل هھھھامم,  االجنوبيیةمعاملة االموتى في االمقبرتيین االكبيیرتيین على االضفة ااألختالفف في ااألهھھھتمامم بالموتى. ظظهھرتت مالمح  معيین من على مستوىى
تلك مقابر  سبب في هھھھذاا. فهھل كانت االجباناتت لهھ االحجريیة االغيیر مكتلمة في مقابرلبالرغم من أأنن هھھھذاا صعب االفهھم. قد يیكونن ررقوددهھھھم  قريیباً من اا

؟ أأكبر من االمعتاددهھھھم؟ أأمم اانهھا مجردد مقابر رمقابمن االمسؤوولونن االذيین كانن يیتم تجهھيیز  أأُسريیة لهھؤالء االُمقربونن  
 

وو  دفن صغارر االسن وو متوااضعة للغايیةاالرغم من أأنهھ ووااضح أأنن مقابر االجباناتت االشماليیة تعتبر مقابر غيیر عادديیة: فهھي مقابر لعلى بشكل عامم, وو 
رضي بما فيیهھ االكفايیة, على ااألقل وو هھھھو يیعتبر تفسيیر مُ لكن هھھھذاا ال نرىى االموتى هھھھنا ضحايیا لوباء ما,  بالطبع ليیست لدفن االعائالتت. فمن االمغريي أأنن

فترااضنا ماررهھھھم, وو أأيیضا شبابب أأكبر سناً. فأغيیر ُمدعم بأددلة. فلو كانت تلك هھھھي االحالة, فكنا لنرىى موتى رُرضع أأكتر بكثيیر وو أأططفالل في باكر أأع
-عع من االخدمة االعسكريیة كنو ة االتي أأُجبرتت على أأددااء مهھامم كهھذههبالطبقة االعاملهھھھنا أأنن تكونن هھھھذ مقابر خاصة  وو ااألططفالل ااألصغر سناً كانواا في  

-بداايیة سن االعمل عرضونن ألجوااء عمل وو معيیشة صعبة بشدةة لدررجة أأنهھم لم يیكن لديیهھم االقدررةة على محارربة االمرضض, وو هھھھذاا قد أأددىى وو قد كانواا مُ  
صاباتت قويیة وو أأمرااضض االمفاصل االتنكسيیة (االتهھابب لة على أأأأددووفرتت  وو هھھھذاا, أأكدتتاالى عددد كبيیر من االموتى. وو تحاليیل االهھيیاكل االعظميیة ااألووليیة 
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االجماعيیة من االممكن أأنن  مقابرفي عددد كبيیر من االناسس بمعدلل مناسب مع معدلل االناسس االذيین كانواا يیقومونن بأعمالل شاقة. كثيیرااً من االاالمفاصل) 
ً  ااتكونن ألفراادد ماتو عائليیة, وو عدمم ااألهھھھتمامم بالموتى االذيي كانن  مقابرعدمم ووجودد أأيي فجالة في نفس االقبر. وو تم ددفنهھم في عُ  في نفس االتوقيیت تقريیبا

عمل. وو في محاوولة ددقيیقة لتحديید ططبيیعة عملهھم, مخيیماتت ا في ن بعيیدااً عائلتهھم, رربمووااضحاً في بعض ااألووقاتت, كل هھھھذاا يیقترحح أأنهھم كانواا يیعيیشيی
بالقربب من على أأستقرااررهھھھم  عالماتتا, برغم من أأنهھ ال يیوجد هھ عالقة مفربما قد يیكونن ووجودد محاجر االكلس (حجر االجيیر) في شمالل االمديینة ل

مهھامم أأخرىى قد تتطلب ااألقامة وو االحفاظظ على مديینة كتلك, على سبيیل االمثالل, صناعة االطوبب االطيیني أأوو نقل االماء وو االبضائع, أأيیضاً وو يیوجد هھھھناكك. 
فكل هھھھذهه االمهھامم قد تتطلب عددد كبيیر من االقوةة االعاملة.   

 
نفسهھا,  أأخيیتاتووننمديینة تم تجنيیدهھھھم من ضوااحي  قد . فمن االممكن أأنن يیكوننحتى ااألنن االمكانن االذيین جائواا منهھ هھھھؤالء ااألشخاصصلم يیتم االتعرفف على 

, وو أأصبح االنهھرر أأبناء االفالحيینن االذذيینن يیعيیشوونن في االضفة االغرربيیةمنن االممكنن أأنهھمم كانوواا وو  أأجساددهھھھمم بعدد االووفاةة.أأستررجاعع عائلتهھمم منن وو لمم تتمكنن 
منن مكانن أأخرر, منن االممكنن أأنن  أأخيیتاتووننيیضاً أأنن يیكوونن تمم أأحضاررهھھھمم لمدديینة االممكنن أأ مننأأجساددهھھھمم لعائلتهھمم بعدد االووفاةة. نن تعوودد عائقق منع منن أأ

.أأخيیتاتووننيیكوونوواا عبيیدد أأجانبب. فال حاجة ألنن نفتررضض أأنهھمم جائوواا منن نفسس االمكانن, أأوو قدد قاموواا بتكوويینن مجتمع منن االعمالل في   
 

تم أأستخداامهھ في معظم يینهھ كانن أأظم االعمل االقسريي االذيي كانن معرووفف موقع أأستثنائي لكونهھ يیتيیح أأددلة على نُ مقابر االجباناتت االشماليیة تعتبر 
اامم ااألططفالل في مصر االقديیمة, لكن ناددررااً ما كانن يیتم االعثورر عليیهھ أأثريیاَ. فتُلمح ااألددلة االموجوددةة في االعماررنة على أأستخدددوولة االمشارريیع االكبيیرةة في 
أكدد أأهھھھميیة علمم ااألثارر كنووعع منن أأنووااعع ضبطط االنفسس االُمشووشة لكنهھا أأيیضاً تُ  أأخيیتاتوونناا يیتركنا بلمحة بسيیطة عن مديینة وو هھھھذ نظم االعمل االقسريي.

سجالتت االاالذذيي يیساعدد على بناء مفهھوومم أأووسع عنن االتجارربب االبشرريیة في االماضي, وو تشملل االمجتمعاتت االمنعززلة االتي ليیسس لهھا أأيي ووجوودد في 
تقرريیباَ. االتارريیخيیة  

 
يیز لموسم أأخر من االعمل االميیدااني في مقبرتيین في هھاالموسم أأخر موسم ُمخطط للتنقيیب في مقابر االجباناتت االشماليیة. وو ااألنن يیتم االتجكانن هھھھذاا 

.بانهھيیسياالتي تُدعى ,  6االشماليیة ررقم  االمقبرةةجنوبب غربب ااألررااضي االصحرااوويیة في    
 

االجنوبيیة) منسوجاتت مقابر االجباناتت ٢۲  
)االبريیطانيأأمانديین ميیرااتت (االمتحف   

 
 

صنددووقق منح باسوولدد  ذذلكك بفضللوو  2017في االعماررنة في أأبرريیلل منن عامم  االجنووبيیةقمنا بعملل أأوولل ددررااسة لمنسووجاتت مقابرر االجباناتت  مقددمة:
وو هھھھذذهه قبرر, قددمتت لنا االجباناتت أأكبرر مجمووعة منن االبقايیا االبشرريیة ووااألمتعة االجنائززيیة منن مصرر االفررعوونيیة  400لألبحاثث. فبعدد تنقيیبب أأكثرر منن 

أأستخدداامهھ في ددفنن  أأسباببليیسس مفهھوومم  هھھھذذااوو أأيیضاً تضمنن أأقمشة االددفنن,  تلكك. ةعع ااألجتماعيیاووضفررصة ناددررةة لفهھمم االعالقة بيینن أأمتعة االددفنن وو ااأل
غيیرر االنخبة في ددوولة مصرر االقدديیمة.   

 
وو كلهھمم تمم تخززيینهھمم في مخززنن مشررووعع . 2013وو  2006اللل االتنقيیبب ما بيینن خقددمتت لنا االجباناتت مئاتت منن قططع وو مجمووعاتت منن االمنسووجاتت 

مفهھوومم أأفضلل عنن  تكوويیننهھددفف وو ذذلكك ب مايیوو 1أأبرريیلل وو  22 االعماررنة. بددئتت بعملل ددررااسة شاملة لتلكك االمنسووجاتت في االفتررةة ما بيیننحفرريیاتت 
ً لفهھمم االتبفي االعماررنة وو كيیفف كانن سكانن االعماررنة يیقووموونن بتجهھيیزز االمووتى لحيیاةة االخلوودد,  االمنسووجاتتصناعة  اددالتت االمحتملة مع االبالدد وو أأيیضا

االمجاووررةة وو االتأثيیررااتت االتي ووررددتت منهھمم.  
 

, فقمنا بفصلل تلكك االتي كانتت في حالة جيیددةة لكي نددررسس تقنيیاتت صناعتهھا منن حيیثث نووعع ااألليیافف, للمنسووجاتتأأوولل خططووةة كانتت تررتيیبب أأوولي 
 نتت تلفتت سووااء عنن ططرريیقق أأحتكاكهھا معمنن ااألقمشة االتي كا, قمنا بتجميیع معلووماتت قليیلة إإلخ, ااألنسجة, ااأللوواانن وو جووددةة تلكك االحيیاكة حيیاكة
ذذااتت االحالة االجيیددةة كي يیتمم ددررااستهھا وو ااألقمشة االتالفة سيیتمم  للمنسووجاتتااألوولوويیة  يیاتت االسررقة االتي تعررضتت لهھا االمقابرر. تمم أأعططاءعملدد أأووااألجسا

ددررااستهھا في ووقتت الحقق.  
 

ً ما ألنن قاعددةة كانتت االخططووةة اا لتاليیة هھھھي تكوونن قاعددةة بيیاناتت لتسجيیلل ُمختلفف االمعلووماتت االتي قددمتهھا لنا االددررااساتت. وو هھھھذذاا كانن صعبب نووعا
مررتبططة بأددووااتت  منسووجاتتاالبيیاناتت كانتت تحتاجج االى أأنن تكوونن متناغمة وو بهھا ُمختلفف ااألمثلة وو االعيیناتت (قططع منن االفتاتت, مجمووعاتت كاملة, 

كسيیلل, وو سيیتمم ددمجهُھ مع قاعددةة االبيیاناتت االررئيیسيیة االخاصة كوونن قاعددةة االبيیاناتت في هھھھيیئة ملفف أأيیددةة أأوو متهھالكة, إإلخ). تمم تأأخررىى, أأقمشة في حالة ج
ووااحدد بهھ ووصفف  ;بالعماررنة بعددما يیتمم ااألنتهھاء منن االددررااساتت. يیحتوويي هھھھذذاا االملفف على ثالثة أأقسامم ررئيیسيیة: ووااحدد لتسجيیلل معلووماتت عنن االتنقيیبب

االتحليیلل.  تقنيیاتتيیووضح  أأخرروو   ;ووماتت عامة, مالحظظاتت أأووليیة, تعليیقاتت, ُمقاررناتت, إإلخ)عامم (عدددد االقططع, معل  
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قططعة), مما جعلنا قاددرريینن  20االى   1جيیددةة (كلل مجمووعة تتكوونن منن في حالة  االمنسووجاتتمجمووعة منن  30تحليیلل  كنا مننتم االنتائج ااألووليیة:
 Faced'حيیكتهھا بططرريیقة معظظمم االقططع االتي قمنا بددررااستهھا قدد تمم حتى ااألنن, وو . على أأخذذ بعضض االمالحظظاتت ااألووليیة وو فررضض بعضض ااألفتررااضاتت

Weave' , على بعضض ). 13(شكلل االمبيیضض بعضض ااألمثلة منن االكتانن  وو), 13وو معظظمهھمم منن االكتانن االغيیرر مصبووغغ (شكلل ً تمم االعثوورر أأيیضا
, وو S. وو لمم يیتمم االعثوورر على أأيي أأنسجة مصبووغة. تمم حيیاكة االخيیووطط على شكلل حررفف 'Tabby weaves & half-basket weaves'بططرريیقة 

بشكلل  هھھھذذهه هھھھي االحيیاكة االتقليیدديیة في مصرر, وو تمم االعثوورر على بعضض االُعقدد في كلل االعيیناتت االتي تمم تحليیلهھا حتى ااألنن. تمم أأستخدداامم االخيیووطط االفرردديیة
قططع بطط ااألنسجة ببعضهھا االبعضض في عدددد منن االفي أأكثرر منن قططعة. كانن يیتمم رر 'Paired S2s threads'ططرريیقة , لكنن أأيیضاً تمم أأستخدداامم أأساسي

-self' ببعضهھا االبعضض هھُمحكمة), وو تمم أأعتبررااهھھھا كأنسجة ملفووف بططرريیقة Sتمم لفهھمم على شكلل حررفف   S-spun yarns 2االغيیرر مصبووغة (
banding'  االبعضض ببعضهھاملتفة  قططععلى  وو هھھھي ووااحددةة منن أأنددرر االقططع االجيیددةة االتي تمم االعثوورر فيیهھا على حوواافف ُمكتلمة. لمم يیتمم االعثوورر 'Self-
banding'  حتى ااألنن.  االمبيیضةمنن ااألنسجة  ييأأفي  

 
 

.االمبيیضةأأمثلة منن ااألنسجة االغيیرر مصبووغة على االيیسارر, وو على االيیميینن أأمثلة منن ااألنسجة  .١۱٣۳شكلل   
 

ططبقاتت منن االقماشش وو في بعضض ااألحيیانن  8 حتى بعدد ما قمنا بعملل ددررااساتت على مجمووعاتت ااألنسجة أأتضح لنا أأنن بعضض االجثثث كانن يیتمم لفهھا في
 6االى  4االقماشش, لكنن في معظظمم االووقتت كانن يیتمم أأستخدداامم منن كانن يیتمم لفهھا في أأكثرر منن هھھھذذاا, في بعضض ااألووقاتت كانتت االططبقاتت منن نفسس نووعع 

وو ااألنسجة االمززددووجة. ووااحددةة منن االمجمووعاتت كانتت مثيیررةة لألهھھھتمامم بشكلل خاصص حيیثث أأنهھا كانتت تتكوونن ااألنسجة االمتددااخلة أأنووااعع مختلفة منن 
ملتصقة بالحصيیرر االذذيي كانن يیتمم لفف االمووتى  وو منن االناحيیة ااألخررىى كانتت, االجوواانببآآددمي منن أأحددىى  منن قططع منن ططبقاتت االنسيیج ملتصقة بجلدد

 بهھ. وو هھھھنا يیظظهھرر أأنن االمووتى كانن يیتمم لفهھمم ااألوولل بططبقة منن االكتانن االررفيیع االغيیرر مصبووغغ, وو بعدد ذذلكك عددةة ططبقاتت أأخررىى منن ااألنسجة االمتددااخلة
الحصيیرر. تمم أأيیضاً ب لل أأنن يیتمم لفهھمم, كلل هھھھذذاا قببيیچ غامققططبقاتت منن قماشش سميیكك لوونهھ  4ططبقاتت), وو بعددهھھھا يیتمم لفهھمم بحتى  4االررفيیعة (رربما 

 هھلفكانن يیتمم وو أأيیضاً  لمم يیتمم حيیاكة نهھايیتهھ االعثوورر على قططع منن االمنسووجاتت ذذااتت خيیووطط ملتوويیة, وو هھھھذذاا يیأكدد أأستخدداامهھمم لنسيیج خامم في ددفنن االمووتى
حوولل أأجساددهھھھمم.  

 
ذذوو االنسيیج االمتددااخلل. كلهھمم االررفيیع  االمبيیضضقططعة منن نفسس نووعع االكتانن  12منن  هھمنهھمم مكوون بالمالحظظة. ووااحددهه جدديیررتيیننكانن هھھھناكك مجمووعتيینن 

 ً كانتت تلكك االقططع  ننبتحدديیدد أأززيیدد منن االددررااساتت أأنن نقوومم قدد تتيیح لنا االملفهھمم بهھذذاا االشكلل عنن عمدد. أأنهھ تمم  وو متساوويیة فيیبددوو ُمكتملةحوواافهھمم  تقرريیبا
نن مم كا, لُبستت أأ)loinclothsكانن يیتمم أأررتدداائهھا حوولل االجززء االسفلي منن االجسمم (مجرردد قططعة قماشش على شكلل مثلثث كانتت مجرردد أأووشحة أأمم كانتت 

االخيیووطط االملتوويیة وو االحصيیرر. قدد أأووضحتت مصنووعة منن االعشررااتت منن قططع االقماشش وو االحبالل وواالمجمووعة ااألخررىى  يیتمم أأستخدداامهھا في االجناززةة.
قنيیة االغيیرر تقليیدديیة بالنسبة للحيیاكة االمصرريیة, وو هھھھذذاا يیتططلبب ااألنن االمززيیدد ااألبحاثث ااألووليیة االتي قمنا بهھا في نهھايیة االددررااساتت على بعضض االعناصرر االت

منن ااألبحاثث.   
 
أأكددتت ااألبحاثث أأنهھ على االررغمم منن االحالة االسيیئة االتي كانتت عليیهھا االكثيیرر منن االعيیناتت, فقدد قمنا بجمع االعدديیدد منن االمعلووماتت االقيیمة عنن 

ً لمووسمم جدديیدد منن االعملل في  , وو ذذلكك عنناالجنووبيیةاالمنسووجاتت االخاصة بمقابرر االجباناتت  ططرريیقق ددررااسة منهھجيیة متخصصة. وو يیتمم االتخططيیطط حاليیا
لكي نستكملل ااألبحاثث على االمنسووجاتت بأستخدداامم تلكك ااألنظظمة االتي قدد أأنشئناهھھھا. 2017خرريیفف عامم   

 
 
 
 
 



	   18	  

تجميیع االخزفف االخاصص بالقريیة االحجريیة) ٣۳  
جاررنتت (متحفف بيیترريي, لنددنن/جامعة ليیفرربوولل) آآنا  

 
 2015هھ في مايیو, حيیث قمت بأستكمالل ما بدأأت 5أأبريیل وو حتى  27من في االفترةة قمت بعمل موسم أأخر لمدةة أأسبوعع في االعماررنة نظرةة عامة: 

وو ذذلك بعدما تم تمويیل هھھھذهه  2010االى   2006االخزفف االذيي تم االعثورر عليیهھ في االقريیة االحجريیة في االفترةة من  مجموعاتتفي توثيیق وو ددررااسة 
قطعة, وو تم بناء تلك  3500ااألستكشافي االمصريي للعمل االميیدااني وو االبحث, تلك ااألبحاثث تمت على أأكثر من  ااألبحاثث من منحة االمجتمع

االمعلووماتت االخاصة بفخارر االقرريیة االحجرريیة, وو أأيیضاً أأتاحت لنا . 2010ااألبحاثث على االتسجيیالتت ااألووليیة االتي قامم بهھا بورريیس تريیڤانن في عامم 
ثث على االخززفف أأكثرر منن تأرريیخهھا فقطط: فقدد سمح لنا لعملل أأبحافررصة  عهھ في سيیاقق مناسببووض تممعنددما ووكوونهھا مؤؤررخة بشكلل صحيیح 

هھھھذذاا بأستخدداامم االخززفف لمعررفة منهھجيیة تلكك االصناعة, االتجاررةة وو االتباددلل في االعماررنة وو ااألماكنن ااألخررىى, ددررااسة ااألووضاعع ااألجتماعيیة, 
لفخارر االقرريیة االحجرريیة بالعماررنة ستساعدد أأيیضاً على تكوويینن صووررةة  يیرر االنخبة منهھمم. االددررااسة االشاملةددررااسة هھھھوويیة االمجتمع وو تجارربب غ

أأخيیتاتوونن, بيینما ستقوومم أأيیضاً بعررضض مجمووعة بيیاناتت وو تووززيیع االخززفف منن حيیثث االنووعع, االخامة وو تقنيیة االعملل في مدديینة  أأووضح عنن تقسيیمم
شاملة مناسبة للنشرر.   

 
 

, االخاصة بالمديینة االحجريیة بالكامل االخزفففحص وو توثيیق مجموعة  أأستكماللقد نجحت هھھھذاا االموسم في  :2017في عامم حدثت  االتياالتطوررااتت 
من االكثيیر من  . تألفت مجموعاتت االخزفففي االمستقبلفصلة لتسهھيیل االدررااساتت االى تحديیث ملفاتت ااألكسيیل وو أأضافة معلوماتت ووصفيیة مُ  باألضافة

من أأخرىى ( مصنوعة من خاماتت كنعانيیة وو   زخرفة وو أأووعيیة مستوررددةةم االقطع االعمليیة االمصنوعة من ططمي االنيیل, وو قليیالً من قطع االرخامم, قطع
مالحظظة قمتت بوو قدد  نقل وو االتخزيین) وو قد توااجدوواا بشكل أأقل مقاررنة بمنطقة االعماررنة االرئيیسيیة.عظمهھا عباررةة عن أأووااني وو أأووعيیة للاالوااحاتت, م

في  االسميیكة االتي كانتت تستخددمم كأووعيیة للماء (ززيیرر)االمصنووعة منن ططمي االنيیلل وو ااألووعيیة االعلوويیة قططع منن ااألووعيیة ذذااتت االفتحاتت 
تلكك االنقاطط بعددما يیتمم عملل تحليیلل كمي ُمفصلل للبيیاناتت ستتضح االمجمووعة, وو هھھھذذاا قدد يیددلل على أأنهھا كانتت تستخددمم لنقلل وو تخززيینن االميیاهه. 

ى تسليیطط االضووء على أأهھھھميیة في ااألشهھرر االقاددمة, وو هھھھذذاا باألضافة االى تحليیلل مووضعي للمجمووعة على حسبب حفررهھھھمم, وو هھھھذذاا سيیهھددفف اال
. في مقالل ُمررااجع منن نظظررااء 2018عامم تلكك االمساحاتت. منن االمتووقع أأنن ُتنشرر تلكك االنتائج   

 
ددررااسة منحوتاتت كومم االنانا) ٤  
ليین وويیليیامسونن (جامعة جوررجج ماسونن)چاك  

 
كانن هھھھذاا االمشرووعع بالتعاوونن مع مشرووعع االعماررنة, فقد كانن االتركيیز على أأستكمالل ااألبحاثث عن االبرنامج االزخرفي في االمباني االفرعونيیة في 

االقطع تم فصل  كومم االنانا.موقع كومم االنانا.  كانن محورر االتركيیز وو االعمل هھھھذاا االموسم على أأكبر االقطع االمعمارريیة في االضريیح االجنوبي في 
أأوو متشابهھة من االمخزنن وو جعلهھم في مجموعاتت متشابهھهھ وو تم فحصهھم كي نرىى أأذذاا كانن هھھھناكك أأيي عناصر مميیزةة االمزخرفة وو االمباني االمعمارريیة 

وو  ططارر نافذةة مصنوعع من االحجاررةة, باألضافة االى ما يیمكن أأنن يیكونن أأمن االقطع االمعمارريیة االمبنيیة من االجيیر هھھھذاا االموسم بهھا. تم االعثورر على بعض
". أأتضح أأيیضاً أأنهھ كانن االملكيیة رفةاالشُ " للعائلة االملكيیة وو هھھھو مشهھدقطع من االدرراابزيین. ااما عن االمنحوتاتت االملكيیة, فكانن يیوجد مشهھد نحتي كبيیر 

لم  حاليیاً. عنهھاأأخرىى لكن ال يیوجد لديینا أأيي معلوماتت على نحت بهھ ززووجانن من ااألقداامم  تم االعثوررفقد  ;االغيیر ملكيیة االمنحوتاتتهھھھناكك مجموعة من 
  .قصورر أأوو معابدلى أأيي أأددلة ُمأكدةة في االمنحوتاتت أليي يیتم االعثورر ع

 
 

مشرووعع االعماررنة  
ألبحاثث ااألثاررماكدوونالد  معهھد  
, االمملكة االمتحدةةكامبريیدجج جامعة  


