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  :مقدمة

 وذلك االصلي الطلب في كان ما عن ٢٠١٢ نوفمبر لموسم للعمل  الرئيسية االھداف لتعديل اجبرنا
  :كالتالي الموسم ھذا اھداف كانت  عليه وبناءا. الرئيسسين االعضاء حدا لغياب نتيجة

 ٢٠١١ عام بدأت التي الطريق بناء عملية ومراقبة المخاطر تحديد. 
 بالمنطقة الحالية للسيول  تحسبا  الطريق من القريبة المواقع فحص. 
 طريق عن تأريخھا محاولة بھدف الخريطة علي وضعھا تم التي للمحاجر اضافي فحص عمل 

  .وفخار ونقوش اولية قطع او  وادوات عالمات عن البحث

 لتحديد  بھا المحيطة والمنطقة الحمامات وادي جبال اعلي السير طريق عن االثري المسح 
 والوسطي القديمة الدولة محاجر عن البحث خاص وبشكل المسجلة غير االثرية المحاجر
  .تحديدھا المطلوب

 وريتالدل ادوات محاجر تحديد. 
 االسرات  وبداية قبل لما  تعود التي والصاليات االواني محاجرب النقر عالمات دراسة 

 ان الممكن من التي االختالفات تحديد بھدف والروماني البطلمي العصر محاجر مع ومقارنتھا
 .التاريخي التسلسل تساعد

 محاجر وبين الحمامات بير بين  المتأخر الروماني العصر لمحجر تفصيلية خريطة عمل 
 ).بخن محاجر (الرئيسية الجرايواكي

 الحمامات بوادي التحجير بأعمال تتعلق لوحات تحديد بھدف بقفط االثار مخزن زيارة  . 

  
  :العمل فريق

  لندن كلية االثار،جامعة معھد - )البعثة مدير (بلوكسام اليزابيث/ د
  لندن كلية االثار،جامعة معھد -) اثرية (مولوني نورا/ د
  االمركية المتحد توليدو،الواليات جامعة –) جيولوجي (ھارل جيمس/ د.ا

  

  :الموقع مراقبة

 عام في ) الطريق قطعت التي الكبيرة للسيول نظرا (الحمامات وادي طريق تقوية عملية بدأت
 والھامة الرئيسية االثرية المنطقة الي الطريق تدعيم عملية وصلت ٢٠١١ نوفمبر وفي ٢٠١١

 كبيرة قواعد وضع تم  ). Bloxam et al., 2011  راجع (الحمامات وادي محاجر موقع من

 ھذه المدمرمن العنصر لتحصينھا،ويعد وذلك للطريق الجانبين كال من الخرسانية المنشأت حول
 لوضع وذلك للطريق الجانبين كال من الخنادق لتطھير حفر معدة استخدام ھو االعمال
  .الخرسانة

  



 االستاذ مساعدة مع الطريق تدعيم مقاول مع لنا مقابلة علي بناءا جيدة النتائج ان الجلي ومن
 مدير مرسي واحمد االحمر البحر مدير محمود وياسين االحمر البحر لمنطقة العام المدير ھالل
 الھامة االثرية العناصر ذات المناطق كامل وبشكل) الطريق عمال (تجنبوا فقد القصير، منطقة
 السكنية والمنطقة  الھيروغليفية للنقوش الرئيسية المنطقة ، الصخرية قوشالن لوحات منطقة مثل

.  
 ھذه بجوار خرسانية منشات وضع ايضا تجنوبوا النھم المواقع ھذه من اي تدمير يتم ولم

 ويعد. المناطق ھذه في  تستخدم لم الحفر معدات ان ايضا الواضح من وكان). ١شكل .(االماكن
 من والتي للمقاولين االثرية المناطق اھمية واظھار التعامل  كيفية عن الھامة النتائج من ذلك

 الجدران حول جديدة لقنوات السيول عمل كيفية المؤكد غير من ذلك ورغم. تدميرھا المحتمل
  .لذلك ھامة والمنتظمة المتكررة المالحظات فأن ،لذلك الخراسانية

  

   : BHWK2 )الحمامات بير (االسرات ماقبل من اساور صنع ورشة

 السابق الموسم فخار فحص من والتي والصغيرة الثانوية االساور ورشة زيارة باعادة قمنا
 االدوات الي النظر اردنا اساسي وبشكل.االسرات ماقبل فترة من ٢ نقادة بعصر تأرخت
 المنطقة بھذه محلية غير المادة تلك الن الورش،وذلك بارضيات الموجودة المتكلسة الحجرية

 ( للثقب والمخصصة الھاللي الشكل ذات االداتان وتعد  ).  Bloxam et al., 2011 راجع(

Bloxam et al., 2011 Fig: 16 ( الناعم المتكلس الرملي الحجر من صنعوا كونھم ھاماتان 

  االدوات ھذه ان نفترض ونحن. بعيدة مسافات من الموقع الي جلبوا انھم ربما يشير ما وھو
 حجرا كال قياس تم وقد االدوات، حقيبة من من كجزء للورشة وجلبوا اخر مكان في صنعت
 ٢٥ x ٥١ x ٦٦-٢ : سمك x٣٦ ٤٩ x ٦٠ (-١ تقريبا المقاس نفس من انھم ووجد  الثقب
  .سمك

  
 مصدرھا يكون وربما الجودة في ما لحد مختلفة المتكلس الرملي الحجر من االخري واالدوات

 عثر ھامة اخري اداة .اضافي فحص الي ذلك ويحتاج – الغرب الي كم ٣-٢ مسافة علي محليا
 لتنعيم استخدمت ربما حز عالمات ذات المتكلس الرملي الحجر من قطعة ھي الموسم ھذا عليھا
 المستخدم الجرايواكي حجر لون ان مالحظة تم كما).٢ بالشكل (يظھر كما االساور حواف
 الخامة وھذه بدرجاته لالزرق اربالض االخضر اللون كان الصاليات وبعض االساور لصنع
 لصنع كشفھا يتم لم التي االخري المحاجر من عدد ھناك ان نخمن ثم من .بالقرب موجودة غير
 يذكر سوف كما   BH_SQ‐8 بالموقع ذلك عمل وتم (بالمنطقة تحديدھا يتم ولم المنتجات ھذه
 المرتبطة السكنية لمظاھروا العمل ورشة الرضية مسقط نرسم سوف القادم الموسم وفي)  الحقا
   .بھا
  

  BH_NF‐3  :الطريق شمال الحمامات بير

  



 باالحجار محاطة منخفضة حفرة تحديد تم. الحمامات لوادي الكبير البئر بجوار  الوادي بأعلي السير تم
  الوادي ارضية عن المنخفض مستواھا من الرغم وعلي واضحة غير الجزء ھذا ووظيفة). ٣ شكل(

 علي العثور تم حيث شيق بھا المحيط والفخار. لبئر ھو الشكل ان اعتقد  الظاھرة االرض تحت والمباني
 تم كما). ؟٢ نقادة احتمال (نقادة لعصر تعود اخري وكسرت النوبي الطابع ذات اناء فوھة من كسرة
 نفأ الفخار ومع ذلك من الرغم ،وعلي)  اسورة؟ (لديسك تحضيري شكل علي الشكل من بالقرب العثور
 مواقع من نقلت القطع ھذه ان الممكن من ولھذا الوادي في موقعه بسبب) مختلط (مستقر غير الموقع
  .اخري

 تعود قطع  وكذلك والبطلمي المتأخر للعصر يعود فخار علي العثور تم للموقع تالية ايام في العودة ومع
  مشلكة؟ انھا المحتمل من والتي الخشنة االحجار بعض من بالقرب ٢ نقادة لعصر

  

    BH_NF‐4  :الطريق شمال الحمامات بير وادي

 للذي مشابه اخر حجري شكل تحديد ،تم BH_NF3 من الوادي اعلي م ٥٠٠-٣٠٠ حوالي مسافة علي

 عمقا اكثر ولكن النوع نفس من حجما اكبر اشكال ھناك تكان وبالقرب .BH_NF3 بالموقع وجد

 بشدة والمقترح وبالتالي). ٤ شكل (لالبار الكالسيكية االمور من وھو -محصنة بجوانب بأكوام ومحاطة
 ارضية في موقعھا ھو الحاسم والشيئ بئر ايضا كان اعلي وصفه تم والذي السابق الحجري الشكل ان

 التصنيع منتھية شبه اسورة علي الكبيرة البئر من بالقرب العثور وتم.الجوفية للمياه للوصول الوادي
 الورشتين في اخري مواد مع والمطارق والنصال ووالشظايا الحجرية نويال بقايا من وعدد ) ٥ شكل(

 ان اال نستطيح ال ونحن .  BHWK2 (Bloxam et al 2011) و   BHWK1 من بالقرب االخرتين
 البشرية والتدميرات السيول مع كبير بشكل تناثرت ادوات ورشة كانت المرتفعة المدرجات ان نخمن

 يتم لم ولكن اخر مكان من نقلھا تم قد المواد كانت ان لمعرفة الوادي ليبأع السير تم وقد. االخري
  .       اثرية لورش بقايا اي علي العثور

 ربما عليه وبناءا _ ٢ نقادة بعصر تأريخھا تم والتي البئر حول االخري الحضارية المواد من والفخار
   .BHWK2 و  BHWK1  بالموقع بالمنطقة االخران للموقعين معاصرة البقايا تكون

  BH_NQ‐1 :واالواني للصاليات االسرات بداية محجر

 محاجر ) NQ (الحمامات وادي لمحاجر الرئيسية بالمنطقة عليھا عثر التي تلك ومثل نمطي بشكل
 احجار نزع تم حيث الحفر من متعددة مجموعة من ويتكون مرتفع مستوي علي المحجر يقع االواني،

 عليھا حجرية كتلة من بالقرب) يدان ذات (واحدة حجرية مطرقة علي العثور وتم).٦ شكل (الجرايواكي
 انتاج.المشقوق السطح بطول اصغر حجرية كتل الي الفصل ان علي يدل وموقعھا ، طرق عالمات
 NQ محجر في التي لتلك مشابھة (االواني  من استدالال ھنا انتج الذي الرئيسي االنتاج انھا ويبدوا )  
 شكل (للنقل الجاھزة التحضيرية النماذج)  االوائل؟ الباحثين طريق عن وضعھا تم ربما نلك (المخزون

 بالمحجر الموجودة للنماذج مشابھة  الحجرية واالقراص الصاليات من التحضرية االشكال ووجود).٧
 لھذه اخر مظھرا يعد والذي فخار علي العثور يتم ولم.الشرق الي كم٣ مسافة علي  الشمالي
  .الحجرية المعاول خاص وبشكل الحجرية االدوات من قليل وكذلك.جرالمحا



    :    BHWK1 :االسرات ماقبل ورشة 

  

 من للتأكد) ١٩٤٩ عام في ديبونو عليھا عثر والتي ( االساور لصنع الرئيسية الورشة ھذه الي عدنا ولقد
 تكون ربما BHWK1   محجر من االواني كانت ان ولنري المتكلس الرملي الحجر احجار وجود

 بالموقع وجدت التي لتلك مشابھة (جزئيا المتكلس الحجرالرملي من مثاقب علي عثرنا ولقد.منتھية
BHWK2  ( العثور تم ،فلقد بشدة تلوث المحتوي ھذا ان من الرغم وعلي. الحجر ھذا من وكسرات 

 عميقين نطبقي علي منطقةال نفس في العثور تم ،كما نقادة وعصر القديمة الدولة فخار من تركز علي
 مع) تقريبا دائرة شكل علي (سم ١٤   x ١٥.٥: ١ ،وابعادھما)٨ شكل (الصنع اولي  صغيرين لكن

  .سم ٤ وسمك ١٢ x ١٣ :  ٢  : سم ٥.٥ سمك

  BH_NQ‐2  :االسرات بداية محجر

 مجموعة من االرتفاع نفس علي وبالتقريب التالل علي   NQ‐1 من الوادي من المقابل الجانب علي يقع

 البئر علي مباشر بشكل موقعھا ھي اتالمالحظ معظم.مبكرة فترة الي تعود التي الصغيرة المحاجر
 غير ادلة الشواھد ھذه وتضيف).اعلي راجع (عمل ورشة انھا اقتراحه يمكننا ،وما BH_NF‐4 الكبير

 الحضارية لشواھدوا.اعلي من تحجيرھا تم والتي لالحجار عمل ورشة كونه BH_NF‐4 للموقع مباشرة
 االواني لعمل جدا وجيدة ومتنوعة شرائح شكل علي االحجار لكن قليلة، الثالثة المحاجر بھذه المرتبطة
 L31cm x W27cm x بابعاد  التشكيل اولي اناء علي سوي نعثر لم ذلك ومع. ولالساور الحجرية

D54/61) فخار اي او ادوات اخر،ال شئ واليوجد) ٩ شكل.  

 الفرد ذلك يجر وربما ال؟ ام معاصر الرئيسي المحجر اسفل يقع الذي المحجر كان اذا ؤكدالم غير ومن
 االكثر اللوني التنوع  الي ووصوال لصغيرا الحجم علي بناء االساور ولصنع اقدم يكون نا القتراح
  الجرايواكي؟ لحجر زرقة

     BH_NQ‐3 :االسرات بداية محجر

 االواني لصنع انھا يبدوا التي محاجر ثالث من عدد يوجد   NQ‐2 الموقع من الشمال ناحية وباالتجاه

 الصعب ومن .الثالث المحجر في واضح اولي حجري اناء علي عثورنا من الرغم الحجرية،وعلي
 حافة علي جدا ضيقة مساحة في يعملون كانوا المحاجر عمال ان اكم ، NQ‐2 المحجر من لھا الوصول
 من ذلك يتضح  الحجرية االواني من ركبي عدد تثمر لم المحاجر ھذه نا نتخيل ونحن) ١٠ شكل (الجبل
 بھذه حضارية مواد وجود عدم في ھنا والتشابه .جيدة احجار تجد ان قل والتي المحجر بقايا خالل

 وبشكل الموقع من استخراجھا تم التي لمنتجات خالل ومن.والفخار الحجرية االدوات مثل المحاجر
  . االسرات ببداية حاجرالم ھذه تؤرخ مبدئي

 NQ2/NQ3 الموقعين كال في ان المثير ومن  الصاليات من اولية شكالأ علي العثور يتم لم   
  .واالساور

  :الدلوريت وادي



 داواتلال مصدر كوني ان الممكن من والذي الدلوريت رقع من للتأكد الوادي ھذا في بالسير قمنا
 بشكل مترسبا المنخفضة التالل مع يتقاطع خط شكل علي العرق ويمتد.عام بشكل الجرايواكي بمحاجر
 طبيعي بشكل تتكون ان الممكن ومن لالدوات جيدة الحجر جودة تكون كناالما بعض فيو .بشدة منكسر
 عالمات اي علي العثور يتم ولم.كثير تشكيل وند مباشر بشكل كأداة تسخدم ان ممكنال من والتي ةدائري

 يعود الذي الفخار كسر من بعض علي العثور وتم .لالدوات كمحجر دماستخ المرتفع ان تشير محاجر
 جدوت الوادي مدخل وفي .بالمنطقة لذھبا مناجم من يكون ان الممكن من والذي الحديثة الدولة لعصر
  .الحديثة الدولة لعصر عودي ذھب لمنجم سكنية كبيرة منطقة

    BH_NCM :النحاس مناجم

 كشف الذي النحاس لمنجم  مباشرة المقابل الجانب علي لكوكذ حماماتال بير من الشمالي الجانب علي
 في ثلةمتما) ١١ شكل (المناجم من اخري موعةمج تحديد تم (Bloxam et al. 2011) السابق العام

 المناجم اسطح الغالب في ھي والتي بھا النحاس خامات توجد حيث المطحون الكوارتز من العالية البقايا
 منازل علي عثورال يتم لم كما. لسابق بالعام كشفت التي النحاس مناجم مع بالمقارنة قليلة تحجير بقايا من

 والذي الوحيد يفخارال ناءاال علي العثور وتم. بالمحجر العمل محدودية علي دليال ايضا ھو و سكنية
 الوقت حتي العثماني كمالح من الفترة في تأريخه ويمكن ،تقريبا االصلي موقعه في انه يبدوا

 العمل فتأريخ ذلك علي وبناءا. ال ام نحاسلا اجمنبم ترتبط خارةفال كانت ان الواضح غير ومن.الحاضر
  .  جدا مؤكد غير ھنا

  NQ22  :البقر مسك وادي

 الحجرية االواني من عدد بھا ويوجد عمل ورشة بقايا عليھا مصطبة الوادي في قريبة مسافة علي يوجد
 النوع ھذه النتاج اكتشافه تم الذي االول المحجر انه بالموضوع والھام -حلةالض االطباق لصنع االولية
 علي صغيرة حفر عن عبارة ومحاجرھا. الداكن الرمادي اللون ذو الجرايواكي درجات من االواني من

  علي العثور يتم ولم.طرق عالمات عليھا التي الحجرية الكتل موقع عن قليلة بامتار مرتفع مستوي
 انھا تشير) ١٢ شكل (به العمل ينتھي لم اولي اناء علي وضعت اداة من خط عالمة وجود نلك ادوات
 وورش محاجر في السابق العام في عليھا العثور تم التي تلك مثل مستطلية نھاية ذو معول عن ناتجة
 تيال لتلك ومشابھة اخري محاجر في كشفھا تم التي تلك مع تتسق االطباق حجم.مشابھة حجرية اواني
  .سم ٢.٥ الي ٢ وسمك ٢٨-٢٤ عرض  ٢٨.٥ طول. السابقة المراتب عليھا عثر

 ،وعلي وجدران اخر بئر الي باالضافة الحديثة الدولة عصر من فخار علي العثور تم الوادي واعلي
  .السيول من للحماية انھا يطرح موقعھا ان اال واضحة غير وظيفتھا ان من الرغم

NQE22:  

 حجرية كتل علي ادوات عالمات به . الوادي من الشرقي الجانب الي صغير اخر محجر تحديد تم 
  .الروماني الفخار كسر من بعض علي تحتوي الشكل دائرية حجرية واشكال كبيرة



 مبني او ؟ تحميللل منحدر علي العثور تم   NQE22 الموقع من الشمال بأتجاه قصيرة مسافة علي

 فأن ذلك من الرغم وعلي قديمة محاجر اي علي العثور يتم لم يالواد اعلي اكثر وبالسير.بطريق يرتبط
  .القادم الموسم في اليھا النظر تحتاج المحيطة المنطقة

  BHWK1:  BH_SQ‐8 العمل ورشة من بالقرب االالساور محجر

 من الجرايواكي حجر من منتھية غير الحجرية االساور تشير حيث ھام اكتشاف المحجر ھذا دويع
 كم٢ نطاق في  تقريبا وھي . مصدرھا عن المحيرة االمور احد كونھا االخضر/ االزرق اللون درجات

 االشكال ان جلي بشكل تظھر وھي  (BHWK1, BHWK2) الثانية نقادة عصر من االساور ورشتي الي
 ذلك ويعد.تشكيلھا من لالنتھاء ليتم الورش الي ارسلت ثم ھنا من قطعھا تم االساور احجار من االولية

) ١٣ شكل. (الثانية نقادة عصر من المعروف الوحيد لمحجرا يكون ان المحتمل ومن الھامة االمور نم
  ؟

 االدوات من اي نري ولن -)العتلة يقطر عن (فصلھا السھل ومن الواح شكل علي بالموقع واالحجار
 كميات يروتش. المتكلس الرملي الحجر من وقطعة الدلوريت مطارق من ادوات فقط بالمعول الشبيھة
 كان المحجر ھذا ان االحجار قطع اماكن تظھر عديدة مناطق الي باالضافة التحجير اعمال ناتج رديم

 من بالقرب المحجر قاعدة لكن -المحجر اسفل ؟ اسم مابر – ھيروغليفية كتابة وجود تالحظ كما.ضخما
  .الحديثة الدولة من الكبيرة جراالمح

  BH_SQ‐3 :والصليات االواني محجر

 مع االولية والصاليات االواني وتتشابه .ضخم محجر وھو اوال ٢٠١١ عام في المحجر ھذا تحديد مت
 NQ7    (Bloxam الموقع مع اخري عناصر et.  al.   مطارق الخصوص وجه وعلي (2010

 ھامة منقوشة عالمة اعليھ )سم x 25 x 2.5 26 (ابعادھا االولية االواني احدي. بيد المرتبطة الدلوريت
  )١٤ شكل (المبكرة؟ العمل فرق عالمات احد كونھا منطلق من اجد

  .L38.5 x W23 x 2.5 الحجم كبيرة كانت فقد بالموقع االولية الصاليات عن اما

BH_SQ – 11:  

 جزء انه الواضح نوم .SQ‐8و  BH_SQ – 3 الموقع من للوادي المقابل الجانب علي تقع عمل منطقة

  .بالتفصيل لفحصھا الكافي الوقت نملك لم والتي االثرية المحاجر من اكبر اخري منطقة من

BH_SQ – 12:  

 ولھا بالمعاول شبيھة واالدوات حجريةال االواني النتاج المحاجر من رياخ مجموعة عن عبارة والموقع
 يربط ممر وجد .BH_Q4  (Bloxam et al., 2011) بالموقع لھا المشابھة المحاجر مع مباشرة عالقة

 من اولية نماذج علي العثور وتم) ١٥ شكل (BHWK1 العمل ورشة خلف تقع التي محاجرال ھذه جميع
 سلسلة عبر عليھا عثر جزئيا جھزت معاول من واجزاء لوريتوالد مطارق من وقطع الحجرية االواني

 عليھا العثور تم شابھةتالم االواني من اولية نماذج ان ويالحظ. الجبل قمة حتي المحاجر حفر من من
 بورشة تشكيلة تم الذي الجرايواكي حجر مصدر ھي المحاجر ھذه ان الواضح ومن . العمل رشةبو



 الدولة الي تنتمي ان الممكن من المحاجر هھذ في انتاجھا تم التي االشكال ان من الرغم وعلي ، العمل
 نقادة صرع من عنھا) العمل ورشة في ٤-٣ االسرات لعصر يعود فخار علي عثرنا اننا الحظ (القديمة
  .ھنا الساور اولية نماذج اي علي العثور يتم ولم. الثانية

   :الصوانية االدوات تقرير

 مع مرتبطة اساسي بشكل وھي الموسم ھذا اثناء  قطع ٨ من الصوانية االدوات من مجموعة مالحظ تم
 علي ةشارد كانت الثامنة والقطعة. قطع ٧ علي لعثور تم حيث، BH_NF4 بالموقع الجرايوكي ورش

 الجملي اللون من الصوان من القطع وجميع . BH_NF4 الموقع من الجوار عن بعيدة وتقع السطح
 ١٩-١٦ شكل (الشيكوالته يشبه بني ولون الفاتح البني اللون من امثلة مكذلك يوجد لكن خاص، بشكل

) ٢٠ شكل (بھا كلسالت فقدت قد كانت واحدة قطعة ) التكلس فقد الذي غير النوع اال الموقع من وجميعھا
 حجرية رقاقات ٤ علي تشمل العمل ورشة من والقطع.القطعة لون تحديد الصعب من جعل والذي
 السطح  علي عليھا العثور تم التي لقطعةا اما . ووحيد صغير لنصل نواة و المكاشط نھايات من واثنين
 مم ٥٥-٣٢ مابين الصغر يال الرقاقات تميل). ٢١ رقم شكل (مسننة كانت فقد الشيكوالتة لون ولھا

 من منھا خمس السطح، علي خلفية قشرة كليا او جزئيا لھا قطع ٦. مم٦١ حوالي جزئيا كبيرة ولنواة.
 من قشرة،ونوع وتشمل تنوعا الضرب منطقة تظھر. الصوان من صغيرة حبات من كانت انھا الواضح
 تشير الرقاقات من لثالثة الخلفي حالسط علي قاقاتالر ضرب مناطق.  المواجه و المواجه غير يزالتجھ
 الي تشير والتي) ٧و٥ رقاقتين علي الطرقات من عدد مع الطرق منطقة من  للنواة سابق لاستغال الي

 ،وربما للطرق محدد اتجاه اي استخدام الي اليشير الرقاقة ظھر علي لطرقاو. للنواة شديد استغالل
 ذات المكاشط من ثنينا تشمل BH_NF4  الموقع نم والقطع. النواة استغالل اسلوب الي ذلك يشير
 من السطح علي من واالازالة).١٨- ١٧ شكل (خلفية قشرة له سطح مع بعمق ودائرية  المسننة النھاية
  .داخلية ترقيق عملية الي تشير احداھا

 استخراج تم وربما.سكينة انتاج بغرض كان الشكل و صغيرة حبة كانت) ١٩ شكل (الوحيد النصل ونواة
  .النواة تؤكده والذي الحجم بنفس يكونوا لم ولكن النصال من اكثر عدد

 جميع المحتمل من او الرقاقات من بعض النتاج استخدامھا تم الصوان من صغيرة قطع ، ختصاروبا
 علي القشرة ذو لاللسطح الدائري الشكل من الدليل شيري كما ،  BH_NF4 بالموقع واالنصال الرقاقات

 وضربات  وحيد نصل نواة من ،جزء للتصنيع واحد اسلوب تحديد يمكن وال.  تاالدوا من عدد
 الشكل في تشابھا  والمكشطين. واحد اتجاه من الطرق الي تشير الرقاقات علي النصل شبيه  انعكاسات
 في تحديده يمكنال والذي معين غرض تخدم وربما.الحجم ،وفي تقريبا بالكامل خارجية ،قشرة الدائري

 لعوامل لتعرضا من االدوات من االخري القطع مع االختالف الي التكلس زوال يشير.حلةرالم ھذه
 بدون اجزاء اي منھا اي تظھر وال القطع معظم علي خفيفة تبدو التعرية والتجوية،درجة التعرية
 ال نها الممكن ومن الزمن من طويلة لفترة مكشوفة ظلت  التكلس فقدت التي القطعة ان ويبدوا. التكلس
  .الورشة لنشاط تنتمي

 وادي منطقة خارج من جلب  انه البد الصوان فأن (Bloxam et al. 2011)  قبل من تقريره تم وكما
  الجيري الحجر جبال ان من الرغم وعلي. الحمامات بوادي الصوان من اي يوجد ال حيث الحمامات

 االودية ھذه صرف ان اال الحمامات وادي من والغرب الشرق الي تقع والتي الصوان من عقد بھا والتي



 يلحص االولية والدراسة. الحمامات لوادي اليصرف الصوان علي المحتوي الجيري الحجر من
 اللون ذو الصوان من مصدر الي تشير) ٢٣-٢٢ شكل (للطريق الحديثة باالعمال والمرتبطة الصوان
 وادي من الشرق الي كم ٦٠-٤٠ من حوالي تمتد والتي الدواوي جبل كيباترت منطقة من الجملي

 علي عالوة. النيل بوادي الجيري الحجر جبال منطقة عن للصوان مصدر اقرب تعد والتي الحمامات،
 عثر التي لالدوات الصغير الحجم مع جيد بشكل يتناسب يالصوان للحصي الصغير الحجم فان ذلك
 الصوانية االدوات من عديد علي رجيةالخا القشرة المتداد ونظرا. االثري المسح اعمال ثناءا عليھا

  والمواقع BH_NF4 الموقع في الناس ان الممكن من فأنه ، دواوي جبل لحصي الصغير والحجم

   .للمنطقة خام حصي حملوا بالمنطقة االخري

BH_NF4, BHWK1 and BHWK2 

 لغالبا ماالستخد:متعاصريين يكونوا لم نوا حتي الثالثة، المواقع ھذه بين كبير تشابه يوجد
 الخصوص وجه وعلي) ٢٤-شكل(االلوان خالل من تالحظ ولذي لصونا طرز في للصون،والتشابه

 ريويش كما.الصوان من الصغير الحصي من عام وبشكل تصنيعال وطرق الجملي اللون ذو الحصي
 كانت االنتاج من االولي المرحلة ان الثالثة المواقع في االدوات من عدد علي الخارجية القشرة وجود
  .االصلي بالموقع

 غير من ھو والذي NH_NF‐4 والموقع   BHWK2 بالموقع عنھا  BHWK1 بالموقع اكثر انتاج ويوجد

 عمل مناطق االخريين الموقعين بينما كبيرة وانتاج سكنية كمنطقة BHWK1 وقعمال تحديد المعتاد

  BHWK2 الموقعين شابهويت. اكيالجرايو من االساور نتاجال)العمال القامة شواھد تظھر ولكن (صغيرة

 BHWK1  بالموقع تالحظ لم والتي)٢٥ و ١٨-١٧ شكل (الدائرية المكاشط وجود في  BH_NF‐4 و
  .االن حتي نعرفھا لم والتي مشابھة وظيفة الي يشير والذي

 االدوات واستخدام النتاج الحالي فھمنا في الفجوات االضافي االثري المسح يملىء ان المحتمل ومن
  .الجرايواكي من االساور انتاج وبين بينھا صلة واي بالموقع لصوانيةا

   

  :للموقع والتھديدات المخاطر

 رحالت بواسطة للموقع التدمير من المخاطر درجة رفع الذي وھو االن الحمامات وادي طريق فتح تم 
 وبشكل للموقع ھمجلب تم افراد ٦ حتي  صغيرة مجموعات كانت االثري المسح ايام اغلب وفي. السفاري
 الموقع تنظيم يعني الجديد التطوير ان اال الحراس وجود من الرغم وعلي .النقوش لتصوير اساسي
 من لذلك للمنطقة مشكلة السيول ومازالت.الماضية االوقات من اكثر عاجل وھو االن واعداده

  .السيول من والتأثر للموقع منتظمة متابعة عمل الضروري

  :قفط مخزن زيارة

 بأعمال يقومون افراد تظھر لتيا اللوحات لرؤية قفط بمدينة االثار نمخز بزيارة قمنا الموسم نھاية في
 اثناء الثامنة االسرة من شامي للمدعو ةبمقبر عليھا عثر اللوحة ھذه ان ويعتقد.الحمامات بوادي ريحجالت



 علي ثورعال يتم لم لكن تالسجال في البحث وتم.فريد مھا بواسطة ١٩٨٠ عام في الحفائر ببعض القيام
  .اللوحات ھذه

  

  

  :تلخيص

 عمل موسم عززت ومعتبرة جديدة معلومات اضافنا اانن اال قصيرا كان العمل موسم ان من الرغم علي
 وبشكل.والصاليات راالساو لقطع االسرات بداية محاجر من اخر عدد تحديد خاص وبشكل.٢٠١١
 . المتعددة بمراحله القطع ھذه تظھر والتي االساور يلتشك ورش من قريب محجر علي العثور تم حاسم
 ھام مفتاح الكشف ھذا يعدو.بمصر معروف الثانية نقادة عصر من محجر اول ذلك يعد ربما عليه وبناءا
 عصر الي نقادة عصر من الحمامات بوادي المحاجر العمال والتنظيمي الحضاري لمحتويا لمعرفة
 عبر  القديم التجارة طريق علي تقع االساور ورش ان الواضح ومن كذل الي باالضافة. االسرات بداية
  .الطريق مستخدمي مع تبادلھا ليتم ھنا انتجت القطع ھذه وكأن الحمامات وادي

 لموسم االھداف الستكمال وذلك ٢٠١٣ ابريل في ليكون االثري المسح العمال القادم الموسم ترتيب وتم
 للمنطقة تفصيلي رسم العمل يشمل وسوف.العمل فريق دافرا احد لنقص تأجلت والتي ٢٠١٢ نوفمبر
  .الفخار تصوير مع المحاجر وبعض ةالسكني
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  :شكر 

 للعمل الفرصة واعطائنا للموافقة االثار لشئون الدولة ورزارة من والمشاركة للمساعدة بالشكر ندين نحن
 محمد للدكتور وشكر .العمل علي للموافقة لالثار الدائمة اللجنة العضاء الي خاص وشكر.بالموقع
 ، بالقاھرة  العزم ابو وھاني ، بالقاھرة االثار بوزارة البعثات ئونوش الدائمة اللجان مدير خالد اسماعيل
 ابو عمرو للمفتش وشكر. القصير منطقة مدير مرسي واحمد االحمر البحر منطقة مدير محمد ياسين
 اھرةبالق الجغرافية المعلومات نظم تبمك نم يريس لروضة ايضا شكرا. للمساعدته خالد الصفا

  .العمل لھذا والدعم للمساعدة


