تقرير األعمال األثرية
للبعثة المصرية األلمانية المشتركة في منطقة المطرية /هليوبوليس في خريف  ٢٠١٥و ربيع ٢٠١٦

*

ايمن عشماوي  /ديترش راو  /كريستوفر بيرنيكي  /كالرا ديتسي  /توماس جرايشن  /شتيفانيا شولز
تم إجراء أعمال الحفائر لموسم الربيع للبعثة األثرية المشتركة بين وزارة اآلثار و معهد جورج شتايندورف بجامعة
ليبزج األلمانية في منطقة المطرية /هليوبوليس بدءاً من  ١سبتمبر وحتى  ١٢اكتوبر  ٢٠١٥مع اعمال ترميم استمرت حتي
 ٣٠اكتوبر .و قد استانف العمل من  ٢١فبراير حتي  ١٣ابريل  .٢٠١٦وقد تركزت أعمال الحفائر (شكل رقم  )١علي
المنطقة الرئيسية للمعبد غرب المسلة ،في المنطقه المعروفه بمزرعة السجون ،حيث بقايا معبد نختانبو االول (المنطقة
. )٢٢١

*

اش ترك في هذه البعثة :أيمن عشماوي ،خالد مجمد ابو العال ،هدي كمال احمد ،وجيده عبد العزيز محمد ،امل احمد محمد ،اميره فراج امام،

االميرتادروس بركات ،عزت المغاوري محمد،عائيشه حليم جابر ،محمد ثروت ،مروه عادل صبحي ،محمد عاطف محمود ،سحر عبد الراضي،
ساره قدري محمد ،شيماء محمد عبد الحليم ،تامر احمد محمد محمود ،والء عمر محمد ،اشرف عبد السمير و المرممون حكيم عزب محمد ،حسن
فواز امين ،اسالم ابراهيم احمد ،مي كمال عبد القادر ،مينا مرزوق سوريان.محمد علي عبدهللا ،اسامه شكري فخريو رجب بدري صوفي و
راو ،سوزي برجمن–،كريستوفر برينينك ،بيتر يوهانس كوليت ،مورجان دى دابر ،كالرا ديتز ،مكسميليان
بمساعده من جامعة ليبزج :ديتريش ِ
جورج  ،مارينا يونج ،أسيا موللر  ،ياكوب يورديسكي ،فيرج بيبشتس ،لوتس بيبوكو ،ماري كريستيان شرودرو استفانيا شولتس.
كان العمل في خريف  ٢٠١٥بتمويل من مركز البحوث االمريكي بمصرمن خالل منحه من صندوق منح اآلثار) .ونحن ممتنون أيضا لنيكوالس
وارنر لرعاية لتصميم وإنتاج بطاقات اللقي االثرية المكتشفه مؤخرا والموجوده في متحف المطرية .منذ ربيع عام  ،٢٠١٦و الهيئه األلمانية
للبحوث تدعم مشروع "مركز عبادة إله الشمس في هليوبوليس (مصر) .و تلقينا المزيد من الدعم من قبل مؤسسة شيف جورجينا للعمل في المعبد
(يالمنطقة  / ٢٠٠سوق الخميس) ومن قبل المؤسسة األوروبية للتعليم والثقافة لمجموعة ران-ديتريتش ألعمال الحفائر السابقه بمعسكر الجيش
(المنطقة .)٢٣٢
ويشمل التعاون منذ يناير  ٢٠١٦جامعة ماينز للعلوم التطبيقية مع كاي كريستيان بروين وتوماس قراشين الذي انضم للفريق في ربيع .٢٠١٦
ونفذت بالتوازي مع أعمال الحفائر الحاليه في مارس  ،٢٠١٦دورة تدريبية لطرق الترميم والتقنيات ،تحت اشراف جريت فريدمان (المتحف
اليوناني الروماني من جامعة اليبزيغ).
وقد مثل المجلس األعلى لآلثار من قبل المفتشين عمرو اسماعيل أحمد ،إسحاق حليم جابر ،محمد سيد سيد ,صباح عبد الحليم أحمد و والء عمر
محمد .تم دعم البعثة بعظف في خريف  ٢٠١٥وربيع  ٢٠١٦من قبل سعادة وزير اآلثار الدكتور ممدوح الدماطي والدكتور محمود عفيفي رئيس
قطاع االثار المصريه والسيدة مهجة مدير المخزن المتحفي بالمطريه ,لهم نود أن نعرب عن خالص شكرنا على دعمهم الكريم وتعاونهم معنا .كما
هو الحال فى الموسم الماضى  ،تم دعم البعثة الى حد كبير من قبل معهد اآلثار األلمانى  .ونحن ممتنون لهذه المساعدة التى ال غنى عنها من
األستاذ الدكتور /شتيفن سيدلماير.
وقد زار البعثة سعادة وزير اآلثار االستاذ الدكتور محمود الدماطى ،وسعادة وزير التنمية المدنية الدكتور أحمد زكى بدر ،ومحافظ القاهرة الدكتور
جالل السعيد  ،وفى  ١٢مارس  ٢٠١٦قد تم مناقشة مزيد من الخطوات لتطهير الموقع من الرديم .

)١ (شكل رقم
٢٠١٥  و قد بدأت حفائراالنقاذ في خريف.) بالمعبد (سوق الخميس٢٠٢  و٢٠٠ و تمت المجسات الطفيفة في المنطقة
 وقد تمت حفائر إنقاذ اخري في ابريل.)٢٣٢ في المنطقة السابقة معسكر الجيش جنوب شرق مسلة سنوسرت االول (منطقة
 مما ادي الي اكتشاف معبد جديد،)٢٥٠ـ٢٤٧  في جنوب المبني الحديث لنادي الشباب في المطرية (المناطق٢٠١٦
. لرمسيس التاني
 مما،) ٢٥٠-، ٢٤٧  جنوب نادى بنى مؤخرا لشباب المطرية ( المناطق٢٠١٦ وقد أقيمت حفائر إنقاذ أخرى فى ابريل
1

. أدى إلى اكتشاف موقع معبد جديد لرمسيس الثانى
:٢٢١ حفائر المنطقة

 واستمر فى خريف،م غرب مسلة سنوسرت األول350  الذي يبعد حوالى،تم التنقيب فى بقايا معبد نختانبو االول
2

.م حتى اآلن١٠ x١٠  ) وقد تم الكشف جزئيا أو كلياً عن أحد عشر مربع2  ( شكل٢٠١٦  وربيع٢٠١٥

1

:النشر السابق للبعثة المصرية األلمانية المشركه أنظر

A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, The Thirtiest Dynasty in the temple of Heliopolis, in: Egyptian
Archaeology EES-Bulletin 47, august ٢٠١٥, 13-16; A. Ashmawy – D. Raue, The Temple of Heliopolis:
excavations 2012 – 2014, in: Egyptian Archaeology EES-Bulletin 46, spring ٢٠١٥, 8-11; M. De Dapper – T.
Herbich, Geomorphological and geophysical survey, in: Egyptian Archaeology EES-Bulletin 46, spring ٢٠١٥,
12 – 13; A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, Report on the work of the Egyptian-German Mission at
Matariya/Heliopolis in spring ٢٠١٥, ASAE (forthcoming); A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf – M. De
Dapper – T. Herbich, Report on the work of the Egyptian-German Mission at Matariya/Heliopolis in spring
2014, ASAE (forthcoming), A. Ashmawy – D. Raue – M. De Dapper – T. Herbich, Report on the work of the
Egyptian-German Mission at Matariya/Heliopolis in autumn 2012, ASAE (forthcoming) and M. Abd el-Gelil R. Suleiman - G. Faris - D. Raue, The joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis in Autumn 2005, in:
MDAIK 64, 2008, 1-9.

2

(شكل رقم )٢
قد اكتشف اجمالى  ٢٥كتلة جديدة من البازلت من منطقة دادو لنختانبو 3.مجموعة من بالطات البازلت مع الموكب
الجغرافى 4وجدوا فى مربعين متجاوريين .وتمثل النقوش من االقليم االول الي الثامن من اقاليم مصر العليا .بعض
المناظر ،مثل تصوير نقوش و نص لآلقليم االول من اقاليم مصر العليا ،وقد تم حفظهم بالكامل ( الشكل  .) ٣نصوصهم
موجه لإلله أتون إله هليوبوليس ،اإلقليم الثانى ،على سبيل المثال وهو تصوير تقليدى باسمه  .Wetjez-Horومن
الجدير بالذكر ان بعض النصوص تركز على االماكن المقدسة لإلقليم :على سبيل المثال النص من االقليم األول لمصر
العليا يشير الى مصادر النيل وفيضانه السنوى  .يمثل اإلقليم الرابع باالربع مقدساته الرئيسية  ،المدرجة من الجنوب إلى
الشمال  :أرمنت ،إلطود  ،طيبة والميدامود  .وحتى اآلن لم يعثر على آثر لتتابع القاليم مصر السفلى .

تم العثور على نقوش ونصوص إفريز البازلت فيما بين  ٤٠و ١٢٠سم تحت منسوب المياه الجوفية .لكي نبداء المجسات األثريه  ،كان في كل

2

موسم علىنا أن نبدأ بإزالة حوالي 13م من الرديم التي ألقيت هنا بين عامي  ٢٠١١و ٢٠١٣
ونحن ممتنون لكل من أندريه بلوك ،كارل يانسن فينكلن  ،ديتر كورس ،كريستين اليتس و دنيال فون ركالينقهوسن لنصائحهم بخصوص النص.

3

عن اللقي االثريه االخري لهذا النقش انظر :

4

A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, The Thirtiest Dynasty in the temple of Heliopolis, in: Egyptian
Archaeology EES-Bulletin 47, august ٢٠١٥, 15-16 .

3

(شكل رقم )٣
يوجد فوق الموكب الجغرافى زخرفة المعبد وتتضمن النقش االفقى وهو كذلك منحوت على كتل البازلت .أنها تحمل
دليل لكال من اتجاهات النص واستئناف تكريس المقدسات لإلله آتوم إله هليوبوليس ،اإلله العظيم ،رب المعبد الرئيسى
وحتحور نبت حتبت وهليوبوليتان حتحور والمعبوده االنثي الرئيسيه في تيمينوس .نصوص أخرى تحتوي على وصلة
اشادة لملك بأنه "الشخص الذي يسافر األراضي الغارقة ،ليدافع عن المعادن بالنسبة لهم" .5وهو "اعظم اآلثار في
هليوبوليس" .تعنون طقوسه الدينيه بواسظه "الشخص الذي يمسك ( )aHالعجل ( )bHsيوميا (إلله الشمس) 6.يتساوى
جودة اإلله مع الشمس المولوده في زورق الصباح الباكر( .شكل رقم )4

فكرة تقديم الملك المأوى لشعبه يمكن أن ترجع إلى نصوص ملوك فترة عصر االنتقال االول ومن صيغ المدح لماوك من نقوش معابد من االسره

5

 ١٢الي العصر اليوناني الروماني.
H. Grapow, Die bildlichen Ausdrücke des Aegyptischen. Vom Denken und Dichten einer Altorientalischen
للمقارنة بين الملك مع جدار من المعدن لشعبه فى فتره اواخر االسره ال ١٢انظر

Sprache, 1924, 162-164.

Elke Blumenthal, Untersuchungen zum ägyptischen Königtum des Mittleren Reiches I. Phraseologie, Berlin
1970, 272.
ويشهد توثيق تقديم قرابين الثيران البيضاء في هليوبولس من لوحه انتصار باعنخي  ،حيث رافق زيارته لحرم الشمس المقدس"الرمل العالي"

6

see Nicolas-C. Grimal, La steleمهرجان تقديم الثيران البيضاء والحليب والتمر والبخور وجميع الجواهر والعطر الحلو ،انظر:
triomphale de Pi(‘ankh)y au Musée du Caire, MIFAO 105, Le Caire 1981, 130-131 line 102 and pl. X.
ويصور هذا الحيوان كما الثور كامل النمو.

4

(شكل رقم )٤
إلى الغرب من االبلطات ،طبقات كثيفة من كسر الحجر الجيري ،تدل علي تكسير وإعادة استخدام الحجر الجيري الجيد
في الجزء الداخلي من المعبد .نوعية النقوش الغائرة جيده جدا ،بسبب عمقها الذي يصل إلى  ٤سم تقريبا ،مما يؤدي
تأثير ثالثي األبعاد .وهم ينتمون إلى مشاهد الطقوس والنصوص الكبيرة الحجم مع اسم وألقاب نيكتانيبو أالول.
تم العثور الي الغرب من بلطات البازلت علي كسر كبيرة من بوابة نيكتانيبو االول .وهي مصنوعة من الحجر الرملي
األصفر-البني من منطقه الجبل األحمر المجاورة (شكل رقم  .)٥تسلسلها الطبقي ينتمي إلى مرحلة الحقة من تدمير
المعبد 7.بعض أجزاء من عتبات وعضادات تحمل نقوش التي تدعو نيكتانيبو االول "مكرس االثار في هليوبولس(Ax-
.")mnw m Jwnw

(شكل رقم )٥

تم العثور على معظم الكتل أعلى منسوب المياه الجوفية .في حالة واحدة ،تم العثور على جزء من بوابة فوق أجزاء الموكب الجغرافي( ،االقليم

7

الخامس من اقاليم مصر العليا) .تم العثور على كتل اخري فوق 50سم من طبقات الطين السميكة الملئ بالمحار.

5

وهناك أدلة ل تماثيل ذات حجم كبير من عصر الدولة الحديثة إلى الشرق والشمال من بقايا ساحة الحرم المقدس لألسره
ال .30تم اكتشاف مخلب من تمثال كبيرألبو الهول بين بقايا كسر بوابة من الحجر الرملي .طريقة غريبة جدا تشير على
الروابط ربما تعود إلى عصر الدولة الحديثة ،ويوجد التشابه القوي خالل منتصف عهد األسرة ال( ١٨شكل رقم .8)٦

(شكل رقم )٦
وهذا من شأنه يشير بشكل جيد إلى وجود تماثيل أخرى من الدوله الحديثه في معبد االسرة ال :٣٠بعد اكتشاف جذع
تمثال يصور الملك مرنبتاح في حجم أكبر من الحجم الطبيعي في وضع اإلندفاع في ربيع عام  9،٢٠١٥تم اكتشاف
جزء كبير من الساق اليسرى الممتدة علي قاعده في خريف  .٢٠١٥ارتفاع قاعده التمثال  ٥٢سم ويحمل بقايا آثار باهتة
لنقش( .شكل رقم )٧
قارن منحوتات تحتمس الثالث ،على سبيل المثال ،القاهرة،CG 42069

8

Georges Legrain, Statues et statuettes de rois et de particuliers. I. No. 42001-42138, Le Caire 1906, 40-41, Pl.
XLI. and Cairo CG 577, Ludwig Borchardt, Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum
: Sphinx. Les gardiens de l´Égypte, Catalogue ofانظر كذلك منحوتات حتشبسوتvon Kairo II, Berlin 1925, 126, Bl. 98; :
the exhibition 19 October 2006 – 25 February 2007, Bruxelles 2006, 107 fig. 10.
, Ludwig Borchardt,تماثيل أبو الهول من عصر الدولة الوسطى تحمل خصائص مماثلة ،على سبيل المثال ،تماثيل أبو الهول ألمنمحات الثالث،
انظر ;Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo II, Berlin 1925, 11-12, Bl. 63
. Les gardiens de l´Égypte, 95 and 220 Cat. 68, 73 and 210 Cat. 55كذلك تماثيل ابو الهول
تماثيل أبو الهول لنيكتانيبو األول من ناحية أخرى تبين مالمح أسلوب مختلف ،انظر على سبيل المثال القاهرهCG 661.
Ludwig Borchardt, Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo III, Berlin 1930,
: Sphinx. Les gardiens de l´Égypte, 90 fig. 9, 121 and 229-231 Cat. 87-88.انظر كذلك 9-10, Bl. 121,
A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, Report on the work of the Egyptian-German Mission at

9

Matariya/Heliopolis in spring ٢٠١٥, ASAE (forthcoming).

6

(شكل رقم )٧
تم العثور على مجموعة من بقايا كسر الجرانيت األحمر إلى الشمال من البقايا المتناثرة من معبد نيكتانيبو أالول.
صورة الملك (الشكل  )٨عانت لسوء الحظ بشدة من المياه وتآكلت وال يمكن تأريخاها بشكل دقيق .القمة المسطحة
للرأس يدل على وجود تاج مصنوع من كتلة منفصله كما يمكن أن يالحظ في كثير من األحيان الى حد بعيد علي تماثيل
أبو الهول لفترة الرعامسة.

10

(شكل رقم )٨

الجزء المفقود يمكن إعادة بنائه كتاج مزدوج ،مقارنة بمنحوتات الصف الجنوبي من طريق أبو الهول في الفناء األول من معبد رمسيس الثاني

10

 Gaston Maspero, Les temples immerges de la Nubie: Rapports relatifs à la consolidation desفي وادي السبوع.
temples, Le Caire 1911, Pl. CXX.

7

أثناء العمل في معبد نيكتانيبو األول ،تم الكشف عن نقش لسنوسرت األول (الشكل  )9في طبقات الرديم بالمنطقة .٢٢١

(شكل رقم )٩
رغم ذلك فأنه اكتشاف رائع جدا ألنه يعطي انطباعا بوجودة فطع اثريه جيده من معبد سنوسرت االول .يظهر المنظر
الملك يجري في اطار طقوس ،وربما كان مهرجان الحب سد .االسلوب يذكرنا للتأكد من عدم الخطأ بان فن عصر
الدولة القديمة ،يختلف كثيرا عن نظرائهم من هذا الفتره علي سبيل في الكرنك.

11

القطعه تحمل زخرفه الثنين من

الوجوه المتجاورة  ،لذا قد تنتمي إلى عمود أوزوريس أو عمود الواجهه 12.ختي االن ،يعتبر هو الجزء الوحيد من مبني
سنوسرت األول في المنطقة  .٢٢١مزيد من الحفريات سوف تجيب على هذا التساؤل :اما الحرم المقدس للدوله الوسطه
شيد فعال بعيدا عن مسلة تفس الملك أو ببساطة تم إعادة استخدام الكتل في مباني اخري في وقت الحق.
ومن بين االكتشافات األخرى في انقاض معبد العصر المتأخر ،تم العثور على عدد ما يسمى قوالب النحت وتمثال واقف
من البرونز لإللهة باستت .اللقي االثريه من العمالت تشهد لنشاط (ربما في اتصال مع تدمير المعبد) من القرن الرابع و
السادس.

13

 Luc Gabolde, Le “grand chȃreau d´Amon” de Sésostris Ier à Karnak. La decoration duقارن علي سبيل المثال،

11

temple d´Amon-Rȇ au Moyen Empire, Mémoires de l´académie des inscriptions et belles-lettres Nouvelle Série
XVII, Paris 1988, pl. XXVII and especially Pierre Lacau – Henri Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à
Karnak. Planches, Le Caire, 1956, Pl. XXV-XXVIII.
Pierre Lacau – Henri Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak. Planches, Le Caire, 1956, Pl. 2-3, 9,

12

12-41; Gabolde, Le “grand chȃreau d´Amon”, Pl. XIX-XX, XXVIII-XXXVIII
نحن ممتنون لهانز كريستوف نوسكي لتأريخه للعمالت

8
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حفائر المنطقة :٢٥٠ ،٢٤٧
فى مارس /إبريل  ٢٠١٦قامت البعثة بعمل حفائر فى مناطق متعددة وهذه المناطق مهددة بسبب خطط البناء الحديثة من
قبل محافظة القاهرة.
المنطقة  :٢٤٧حوالى  ١٢م  a.s.l.تحتوي علي سور من الطوب اللبن .وطبقا للفخار المتالصق الذى تم اكتشافه يمكن
تأريخه إلى عصر الدولة الحديثة المبكر ومن أجل ذلك ربما يكون سور للموقع المعبد بالمنطقة .248
المنطقة  :248تم اكتشاف موقع معبد جديد داخل منطقه التيمنوس بالمطرية غرب معبد نختانبو األول .14تم حفر١٤
مجس حوالي  ٤x ٤م  .بقايا تمثال ضخم من الحجر الرملى.،يشبه التاج الكبير لمصر العليا ،ينتمى الى التماثيل من ٢
الي ٣-مرات ضعف الحجم الطبيعى .التي تم أكتشافهم فى القسم الشمالى والتي تنتمي إلى الواجهة او إلى الفناء األول
وكذلك قد تم إكتشاف جزء من تمثال صغيرإلله وجد فى نفس المربع ( شكل  .)١٠وهذا التمثال قد تم اعاده تشكيله .ربما
كان فى االصل يصور إله مثل حابى نحب كاو قبل ان يتم إزالة اللحية.

15

(شكل رقم )١٠
ركزت الخطط االحديثه للتنمية العمرانيه من قبل محافظه القاهرة أيضا على هذا الجزء من معبد المطرية .وكان قد تم بناء نادي الشباب وانتهي

14

.في عام  .٢٠١٥مزيد من اعمال البناء أثرت على المنطقة الواقعة جنوب هذا المركز
: Ahmed M. Moussa, Seated statue ofقارن مع التمثال الذي وجد في المطرية في عام  1985ويعرض في المتحف المفتوح بالمسلة

15

يقول مجلي ماسيري بخصوص التمثال NHb-kA.w from Heliopolis, in: Hommages à Jean Leclant I, BdE 106.1, 479-483.
انه خصصص لنحب كاوو ،و يصور رمسيس الثاني انظر.
“The so called statue of Nehebkau. A comparative study”, in: Journal of Intercultural and Interdisciplinary
Archaeology 2, 2015, 25-33.

9

وفى الجنوب قد تم إكتشاف أجزاء كبيرة من أعمدة وكذلك قواعد أعمدة مصنوعة من الحجر الجيرى مقاس قطرها
حوالى  ١٨٠سم  .النقوش الجدارية وبها خرطوش كبير ألسم الملك رمسيس الثانى يؤكد أن هذا الملك هو صاحب
الفناءات االمامية لهذا المعبد .ويليه جنوبا حجر كبير ذو قمة دائرية وقد وجدت على جانبيه خراطيش من عصر الدولة
الحديثة (يحتمل الرعامسة) .انه يدل على فناء واحد بحائط سمكه  ١٢٢سم وبه خصائص معابد الشمس بدون اى بهو
لالعمدة او حلية او كرانيش.
وجدت الكتلة الجنوبية حوالى  ٣٠م جنوب اجزاء التمثال الضخم ،يحمل مرة اخرى حائط سمكه  ١٢٠سم  .هذه الكتلة
ربما تم اعادة تشكليها وتظهر نفس اسلوب النقش الخشن الذى تم مالحظته فى معبد رمسيس الثانى بسوق الخميس فى
الموسم الماضى .والذي ربما يشير إلى الغتره المتـأخرة من حكمه ،وسوف يقودنا ذلك إلى مالحظة ان معبدى اإلحتفال
انشأهم رمسيس الثانى فى المنحدر الغربى من مركز عبادة إله الشمس لمسلة سنوسرت االول ويبدو انها كانت بمحاذاة
المحور المؤدى من قناة ايتى فى الطريق الغربى لطريق ابو الهول إلى المسلة.
موقع المعبد  ٢٤٨يشغل الفجوة الموجودة بين معبد سوق الخميس ومعبد نختانبو االول والذى يحتمل أنه امتداد لمعبد من
عصر الدولة الحديثة المتأخر كما تشير أجزاء من القطع المنحوته ونقش لمرنبتاح ورمسيس الثانى ،ومن ناحية أخرى،
يبدو على األقل فى هذه المنطقة يوجد فجوة فى انشطه البناء بين عصر الرعامسة واألسرة الثالثين حيث ال يوجد أى
دليل على وجود أى نقش يرجع لفترة عصر االنتقال الثالث أو العصر الصاوى.
المنطقة  :٢٤٩يبدو ان هذه المنطقة كانت بدون اى أبنية حجرية كبيرة  .تم العثور فقط على كمية صغيرة من كسر
الحجر الجيرى في مستويات طبقات فترة الرعامسة ،بدال من طبقات عصر الدولة الحديثىة المبكر التي يبدو انها حفظت
فى مستويات أعلى .
المنطقة  : ٢٥٠تقع هذه المنطقة علي عمق  ٢.٦م تحت منسوب المياة الجوفية  ،و لم يعثر بها على اى طبقات أثرية
سليمة .هذه االمنطقة قد تم رسمها على خريطة منذ القرن ال ١٨علي اساس انها تخلو من اآلثار وتغطي بالماء .على
الرغم من انه ال يمكن التيقن فى إعادة البناء المستقبلية للمنطقة ان يقترح انه كان يوجد بالمنطقة بحيرة مقدسة.
حفائر المنطقة :٢٠٢
تقع هذه المنطقة غرب مركز التسوق (سوق الخميس) وقد تم عمل حفائر بها فى ربيع  ( ٢٠١٦الشكل  )١١وبذلك
اتيحت أخر فرصة لمالحظة اإلضافات بالمنطقه الغربية بموقع المعبد بالمنطقة .200

16

.كذلك سوف تشغل هذا المنطقه في الوقت المناسب من خالل الشوارع والمباني في مركز للتسوق

10

16

(شكل رقم )١١
فى الركن الشمالى لهذا الشريط ١٩٠ x١٠م ،تم العثور على كتلة زاوية من صرح معبد الرعامسة فى سوق الخميس
(الشكل  )١٢محاط بكتلة كبيرة بها خراطيش الملك رمسيس الرابع بمثابة إضافة الحقة ،وكذلك كان جزء من الزخرفة
الخارجية.

17

(شكل رقم )١٢

 Dietrich Raue, Heliopolis undللحصول على أمثلة أخرى لنقوش إضافية لرمسيس الرابع قريبه من نصوص رمسيس الثاني ،انظر

17

das Haus des Re, ADAIK 16, Berlin 1999, 382.

11

نااحيه الجنوب ،قد تجمعت مجموعة من العناصر المعماريه حوالى  ١م تحت سطح المياة الجوفية ،و التي تشير إلى
وحدات إدارية بنيت جنوبا من المعبد ،ومن بينهم عتبات وعضادات أبواب مصنوعة من الحجر الجيرى وكذلك عمود
بالجزء االسفل لتاج زعف النخيل ( الشكل  )١٣ونجد ان العمود يشبه بدرجة كبيرة الوحدات اإلدارية فى المحيط
االشمالى لهليوبوليس فى تل حسين والذى أكتشفه الدكتور المرحوم عبد العزيز صالح فى .١٩٧٠

18

(شكل رقم )١٣
باالضافه ،للتخطيط العام للمنطقة الغربية من سوق الخميس التي تحمل طابع مشابه ،على األقل ثال ث وحدات بناء يمكن
التمييز بينهم من خالل عناصر الباب المصنوعة من الحجر الجيرى ،و التي تقع على بعد حوالى  ٢٠،-١٠م عن
بعضها البعض.
وفى الجزء الجنوبى من المنطقة  ٢٠٢يوجد مذبح صغير لعباده الشمس ،كما يشير السلم .وفى نفس المنطقة وربما فى
نفس المحيط تم العثورمبكرا على تمثال راكع للملك سيتي الثاني.

19

أيمن عشماوى وديتريش راو

Abd el-Aziz Saleh, Excavations at Heliopolis I, Pl. XXXIV-XXXVI; Raue, Heliopolis und das Haus des Re,

18

337.
Ahmed el-Sawi, A Limestone Statue of Sety II, from jwn (Heliopolis), in: MDAIK 46, 1990, 337-340.
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19

حفائر المنطقة : ٢٣٢
بدات اعمال الحفائر فى خريف  ٢٠١٥على الحافة الجنوبية الشرقية من حرم المعبد الداخلى والمعروفة ( حصن
الهكسوس) في هليوبوليس ( الشكل  .)١ولقد كان الموقع لفترة طويله من الصعب عمل بحث أثري به بعد ان أصبح
معسكر للجيش المصرى فى المطرية ،والذي ترك الموقع فى عام  ،٢٠١٥مما سمح بعمل حفائر بالمنطقة القريبة من
سور المعبد الداخليه ( الشكل .) ١٤

20

(شكل رقم )١٤
وقد ركز العمل الميدانى للبعثتين االخيرتين على الفهم اإلستيراتيجى للمنطقة .ثال ث طبقات مختلفة يمكن تمييزها :الطبقة
 Aرقيقة مترابطة من طبقات متنوعة من رديم السطح التى يرجع تأريخها إلى الفترات الحديثة.
وأسفل هذا المستوى تظهر الطبقة  Bوتتكون من عدة عناصر معمارية من الطوب اللبن الكثيف ،ترجع إلى منتصف
العصر البطلمى .جدران عريضه ،يصل عرضها الي واحد متر ،ويمكن توصيفها على أنها أالساس ،ومداميك الطوب
السفلى من البناء البطلمى.

21

قد يشير تركيب مثل هذه األسس المتينة للبناء إلى أنهم قد شيدوها عمدا لتتحمل أوزان

مختلفة للطبقات العليا.

.المجسات تركز على الحافة الشرقية للمخيم السابق ألن هذه المنطقه مهدده بالتطوير ضمن خطط توسيع الشوارع المجاورة

20

: F. Leclère, Les villes de Basse Égypte au 1erنظرة عامة حول مستوطنات األلفية االولي في مصر السفلى يمكن العثور عليها في

21

تم millénaire av.. J.-C, Analyse archéologique et historique de la topographie urbaine, BdE 144 (Cairo 2008).
 S . Marchi (ed.), Lesاكتشاف ابراج منازل حديثا في تل الضبعة ،انظر م ليمان ،ابراج منازل في تل الضبعة .العصر المتأخر والبطلمي.
maisons-tours en égypte durant La Basse époque, Les périodes ptolémaïque et romaine, Actes de la table-ronde
de Paris Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 29-30 novembre 2012, Nehet 2 (Paris, 2014), 57-68.
لالطالع على نتائج الحفائر السابقة في هليوبولس ،انظر.
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المجس الجنوبي يحمل أدلة لمبني ورشة عمل من الطوب اللبن من العصر البطلمي :وقد اكتشفت ثالثة مباني صغيرة
دائريه الشكل في الغرفة الجنوببيه المتطرفة  ،اثنان منهم مبنية من الطوب اللبن واحدة شكلت من شقف الفخار .يظهر
بالثالثه مدخل شكلته مسافه بين اثنين من الطوب على الجانب األمامي ،الذي يتجه شماال .قد يشير هذا إلى أن المباني
تنتمي إلى أسس أفران صغيرة كانت تستخدام بالرياح الشمالية السائدة .وحتى اآلن ،االستخدام الدقيق لهذه األفران هو
غير معروف.
يرتبط جدار الطوب اللبن الغربي في المجس الشمالي (الشكل  )١٤بمبني الطوب اللبن الدائري ،الذي ربما كان بمثابة
صومعة ألعمال اإلنتاج في المنطقة .ومن المثير لالهتمام الكشف عن صومعة ميزة فريدة من نوعها بالموقع :يظهر
جدارممر دائري تشكل من قبل بعد آخر ،وجدار بناء أكثر بيضاوي ربما ينتمون إلى مرحلة البناء األصغر سنا .من
خالل تحليل اللقى الفخارية و العمالت

22

والطبقة  Bيمكن أن تمؤرخ بمنتصف العصر البطلمي في القرن الثاني قبل

الميالد .وعالوة على ذلك ،أنتج االختبارات األثريه لهذه الطبقة عن سلسلة كاملة من النتائج الجديرة بالذكر :تم العثور
بين تمائم الفيانس المختلفه علي تمثاالن من البرونز إلله حروكراتس ،واحد يجلس (الشكل  )١٥و واحد واقف على
قاعده مستطيلة ،وعثر على جزء من لوحة خشبيه مع نقش بالهيروغليفية.

(شكل رقم )١٥

Abd el-Aziz Saleh, Excavations at Heliopolis II, Ancient Egyptian Ounut, the site of Tell e-Hisn-Matariyah
(Cairo 1983). Parallels can also be found in Naukratis:
http://www.britishmuseum.org/research/online_research_catalogues/ng/naukratis_gr
eks_in_egypt/topography.aspx.
ويستند تاريخ قطعتين العمله على تقييم المسكوكات للدكتور هانز كريستوف نوسزكي  /فرانكفورت .تم سكها في عهدي بطليموس السادس /

22

.الثامن حول  163-170قبل الميالد

14

طبقة منتصف العصر البطلمي تعتلي الطبقة  Cالتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث و الرابع قبل الميالد .ويبدو أن
الموقع باكمله كان مغطي بعدد كبير من الطبقات الخفيفه ،كلها تحتوي على نسبة عالية من الفحم المحروق والرماد
(شكل رقم  .)١٦محتويات الطبقات تشير إلى نشاط صناعي على المدى الطويل في المنطقة .لذلك ،جدير بالمالحظة،
العديد من شوائب السالج المزرقه والمخضره والتي لوحظت بشكل منتظم داخل الطبقات الصناعية .في الواقع ،أن
المنطقة كانت تستخدم لمتطلبات الصناعية العالية ،وقد ثبت ذلك من خالل العدد الكبير من كسر الفخار خشنه الصنع،
كلهم ينتمون إلى نفس النوع من الصحن المستدير مع القاعدة المسطحة الحافات الرقيقه ،والتي يمكن أن يكونوا
استخدموا في إنتاج الخبز .أيضا عدد كبير من عظام الحيوانات ،سجل في المقام األول الماشية.

23

وتشير كل هذه

المؤشرات إلنتاج الغذاء على نطاق واسع .اثنين من الصوامع تقريبا دائرية تماما ،وهي مبنية من الطوب اللبن ،و
موجوده في المجس الشمالي .وقد لوحظ ان أساس مباني الطوب اللبن ذات شكل مستدير .وحتى اآلن ،فإنه ال يزال من
غير الواضح ،ما إذا كانت هذه تنتمي إلى المرحلة المبكرة من البناء أو تم تثبيتها بوصفه عنصرا من عناصر االستقرار
االنتقائي .وعالوة على ذلك ،سلم الحجر الجيري ،الذي ينتمي إلى مباني الطبقة  ،Cيظهر مدى سرعة صعود مستوى
المنطقة و يحمل دليال للمرحلة المتوسطة.

(شكل رقم )١٦
وكذلك ال يزال غير مؤكد العالقة الطبقية من الزاوية الجنوبية الشرقية من المجس الشمالي حيث تم اكتشاف حوض من
الحجر الجيري المهذب (شكل رقم  .)١٧أعلى الحافات الضحلة للحوض بقايا قطع من نقوش معابد سابقة ،يمكن تؤرخ
جزئيا إلى عصر الدوله قديمه ،الوسطه و أوائل عصر الدولة الحديثة .قد يشير هذا إلى أن كتلة الحجر الجيري للحوض
االصلي تنتمي الجزاء المعبد وكذلك تم استخدامها في أوقات الحقة.

.لتحديد هوية العظام نشكر سليمة إكرام

15

23

(شكل رقم )١٧
اللقى الفخارية التي تغطي الحوض التأريخ المبدئ يرجع إلى عصر الرعامسة ،على الرغم من احتواها علي أجزاء
كثيرة من اواني قديمة متنوعه .ذات أهمية كبيرة كذلك باروكه القيشاني (الشكل  ،)١٨التي تنتمي لتمثال صغير والتي
صنعت من خالل قطع منفصلة ،التي عثر عليها بين طبقات الحشو للحوض .مزيد من الدراسة سوف تظهر ما إذا كانت
هذه الزاوية تظهر بعض االتصال بطبقات عصر الدولة الحديثة أو ما إذا كان تنتمي إلى القرن الرابع قبل الميالد.

(شكل رقم )١٨

16

في عام  ،٦ /-١٩٠٣عملت البعثه االثريه اإليطالية ،التي يشرف عليها ارنستو شياباريلي ،حفائر بالمنطقة في شمال
المنطقة  ،232يصف شياباريلي المبني الذي وصفه ب " :"favissaمتاهة كمبني من الطوب اللبن مع روابط بناء غير
مفهومة بشكل صحيح .نتائ ج أعمال التنقيب في المنطقة عدد كبير من االكتشافات المهمة ،فقط نشير الي أجزاء من
(ناووس زوسر) 24.كافة اللقي االثريه ،اآلن على معروضه في المتحف المصري في تورينو ،التي كانت محطمه الي
قطع صغيرة .وفيما يتعلق بالمباني الواسعة المبنية من الطوب اللبن فضال عن ملحقات المعبد المدمره ،فمن المحتمل
جدا أن المنطقة  ٢٣٢تحتوي علي نفس التتابع الطبقي .علي النقيض ،سكيابارلي ربما يحدد " "favissaمن خالل اثنين
على األقل من طبقات المباني المحلية والورش الصناعية المنتشره خالل الفترات المختلفة العادة استخدام ملحقات
المعابد السابقه.
كالرا ديتز وستيفاني شولتز
دراسة المنحوتات من عصر الدوله الوسطي و الدوله الحديثه في سوق الخميس (المنطقة )٢٠٠
بدأت أعمال التنقيب في الموقع رقم  ٢٠٠في عام  25٢٠٠١واستمرت في بعثات الحقة 26.أثناء هذا العمل ،باإلضافة إلى
كتل التالت والفخار واللقى الصغيرة ،وقد تم اكتشاف عدد من كسر الجرانيت األحمر .منذ خريف عام  ،٢٠١٥وسجلت
هذه القطع بشكل منهجي .تشمل الوثائق بشكل رئيسي اعمال التصوير الفوتوغرافي .وكان الهدف منها خلق نماذج D3
من الكسر الفردية (بناء من الحركة) .المحاولة هي إلعادة بناء عدد وأنواع وسياق لهذه التماثيل.

27

طريقه تكسير التماثيل التي وجدت في هذا المنطقه ،يصبح واضحا من اتجاه عالمات إالزميل .كانت تدق خوابير كبيرة
في الصخر لتقسيم التماثيل الى قطع أو كانت تستخدم مناشير لتقسيم الحجر 28.ربما دمرت التماثيل للحصول على شظايا
أساسية كمواد بناء.
24

تم سرد االكتشافات الهامة في

F. Contardi, Il Naos di Sethi I da Eliopoli, un monumento per il culto del dio Sole, Catalogo de museo egizio di
)Torino serie prima – monumento e testi XII (Milano 2009
 .كذلك كتالوج تورينو ومن نفس السياق ناووس سيتي  ،الرجوع إلى كتاب كونتادرا ،و للحصول عليه أشكر هنا السيدة اوقلياتو لمساعدتها المتواصل
وعالوة على ذلك نحن نشعر باالمتنان العميق لفيديريكا اوقليانو لوجهات النظر حول أطروحتها الحالية .أنظر أيضا.
F. Ugliano/A M. Sbriglio, Re-excavating Heliopolis, unpublished archaeological data from the archives of
Ernesto Schiaparelli and Missione Archeologica Italiana. in Current Research in Egyptology 2014 (Oxford
2014).
Y. Hamid Khalifa and D. Raue, Excavations of the Supreme Council of Antiquities in Matariya: 2001-2003,

25

in: GM 218, 2008, 49-56.
M. Abd el-Gelil - R. Suleiman - G. Faris - D. Raue, The joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis in

26

Autumn 2005, in: MDAIK 64, 2008, 1-9; A. Ashmawy – D. Raue, The Temple of Heliopolis: excavations 2012
– 2014, in: Egyptian Archaeology EES-Bulletin 46, spring 2015, 8-11.
وقد تم تمويل هذا المشروع الفرعي من قبل مؤسسة شيف جورنجي

27

J. A. Harrell – Per Storemyr, Ancient Egyptian quarris – an illustrated overview, in: Quarry Scapes. Ancient

28

stone quarry landscapes in the eastern Mediterranean. Geological Survey of Norway. Special Publication, 12,
2009, 7.

17

صنفت الكسر إلى أربع مجموعات :المجموعة األولى  ٤٦قطعة هي أجزاء ذات أسطح مصقولة ،والمجموعة الثانية -
 35قطعة  -كسر ذات اسطح مستويه ،والثالثة  ٣٦قطعة هي كسر دون أسطح المصقولة ولكن ذات أشكال محدده و
المجموعة األخيرة -أكثر من  ١٠٠قطعة هي أجزاء النواه.
علي االقل قد تم تحديد سبعة تماثيل فردية .أربعة رؤس بغطاء الرأس النمس ،والتي يمكن أن تعود إلى عصر الدولة
الوسطى (الشكل 29)١٩؛ بجوارهم ،جزء من التاج األبيض ،وركبة أصغر من الحجم الطبيعي لتمثال في وضع المشي
وكتف لتمثال ضخم ،الذي حتى اآلن ال يتطابق مع أي جزء آخر بسبب أبعاده ،التي هي بمثابة دليل على ذلك.

(شكل رقم )١٩
الوجه اآلخر لتمثال مزدوج أو ثالو ث يبين أسماء لآللهة إيزيس والملك رمسيس الثاني (الشكل  .)٢٠يعرض مثال مشابه
لمثل هذا الجهه الخلفيه في متحف ميت رهينة /-ممفيس .االلهة سخمت تقف علي الجانب االيسر لرمسيس الثاني و إالله
بتاح على الجانب األيم

(شكل رقم )٢٠
See M. Abd el-Gelil - R. Suleiman - G. Faris - D. Raue, The joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis

29

in Autumn 2005, in: MDAIK 64, 2008, 6-7, Taf. 5.

18

تم العثور أيضا علي الجزء السفلي من مئزر ،والذي تم إرفاق خنجر به( ،الشكل )A21 .مقارنة مع لقي اثريه من
متحف ميت رهينة ،التي تكون واحدة من التماثيل الضخمة لرمسيس الثاني الذي اعيد استخدام في هذه الحالة اثر من
عصر الدولة الوسطى(الشكل -B21ج) 30.ومن الممكن أن يكون هذا الجزء مطابقا ألحد الرؤس او التاج األبيض.

(شكل رقم )A ٢١

(شكل رقم )B٢١
ما ال يقل عن جزء واحد ،وهو قاعده تمثال جالس ،ال يزال في الموقع (الشكل -A22ب) :الجزء السابق كسر في
الوسط .الجزء األمامي سقط جزئيا إلى قطع .تبقي بقايا الجانب العلوي من القدمين.

H. Sourouzian, Standing royal colossi of the Middle Kingdom reused by Ramses II, in: MDAIK 44, 1988, 233

30

Taf. 68.

19

(الشكل -A٢٢ب)
وتشير قطعه أخرى الثر جالس كذلك :ثالثة أجزاء تنتمي إلى ذراع ،بما في ذلك المرفق .وتبدو هذه الكسر انها لتمثال
جالس ،ارتفاعه حوالي  ٣،٨٠م (الشكل .)٢٣

(الشكل -A٢٣ب)
20

كريستوفر برينيك
التصوير الرقمي ومشروع هليوبوليس ،النهج المنظم الستخدامه في الموقع والمعالجه المستقبليه.
اليناء الحركي او المجسم وأساليب الرسم الرقمية المتكاملة المماثلة ألدوات التوثيق الميداني ،تقدم بعض المزايا
الكبيرة مقارنة مع المناهج أالكثر رسوخا .وخاصة فيما يتعلق بتوقيت التقاط الصور في الموقع و فيما يتعلق بكثافة
البيانات ونوعيتها ،أنه يتفوق بسهولة علي الرسم التقليدية من حيث الكفاءة 31.في كثير من األحيان تحري الدقة في معظم
ظروف التصوير ،شهد استخدام التصوير الرقمي على نطاق واسع في العديد من المشاريع األثرية ،خصوصا في ظل
ظهور العديد من الحلول لمستحدم البرمجيات.

32

ومع ذلك ،معظم إن لم يكن جميع الطلبات األثرية للمسح التصويري

تفشل في اتباع المعايير األكثر بدائية في التصوير العلمي ،بدوره يحد بشكل كبير من النزاهة واستنساخ نتائجها.

33

في

إطار التعاون الجديد مع هليوبوليس تأسس مشروع إدارة المسح االثري و تقنية المعلومات المكانية و تكنولوجيا
المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية ماينز

34

يهدف ،من بين أمور أخرى ،توفير مبادئ توجيهية لضمان جودة وسالمة

التصوير الحسابية و طرق التصوير المستخدمة في الموقع.
تتركز اعمل البعثات األخيرة في هليوبوليس ماينز على وضع القواعد األساسية الموثوق بها اقتصاديا وسليمه من
الناحية العلمية الستعمالها في الموقع ومعالجة البيانات .وكان لدينا برنامج الختيار شكل المسح الفوتوغرافي ،Agisoft35
ويرجع ذلك أساسا إلى أدائها ومستوى الرقابة المعلملية بالمقارنة مع مجموعات مشابهة.
لضمان قاعدة بيانات نموذجيه متنوعة بما فيه الكفاية ،قد تم احتساب  D3 70نماذج من المجسات ونتائج حوالي
 ٨٠٠٠صور التقطت خالل بعثه حفائر ربيع عام ( ٢٠١٦الشكل  ،)٢٤والتي تبلغ حوالي  GB ٢٥٠من البيانات ،وتغطي
معظم الظروف السلبية الخاصة بالوثائق التي من المحتمل أن تواجهها في الموقع.

36

.م يتراوح مربع ما بين  ١٠و  ١٠دقيقة  x١٠اقتناء الوقت بما في ذلك قياسات ل ١٠

31

من بين أمور أخرى :مايكروسوفت :فوتوسنث  -تصوير عالمك في  3د متوفر في

32

https://photosynth.net/ (Accessed: 4 August 2016), Autodesk: Generate 3d model from photos. Available at:
http://www.123dapp.com/catch (Accessed: 4 August 2016); Eos Systems Inc: Close-range photogrammetry and
image-based modeling. Available at: http://www.photomodeler.com/index.html (Accessed: 4 August 2016).
Neffra A. Matthews, Aerial and close-range photogrammetric technology,للحصول على مقدمة لرؤية تلك المبادئ

33

2008.
i3mainz (2016) Available at: https://i3mainz.hs-mainz.de/ (Accessed: 4 August 2016).

34

Agisoft (2016) Agisoft PhotoScan. Available at: http://www.agisoft.com/ (Accessed: 4 August 2016).

35

.هنا خصوصا ارتفاع منسوب المياه الجوفية ،واالضطراب في موقع التصوير ،وظروف اإلضاءة متفاوتة بسرعة

36
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(الشكل )٢٤
باستخدام هذه البيانات ،تمكنا من تحديد المغالطات في ممارسات التقاط الصور بقياس الضوء العادية خاصة لطبيعة
الموقع ،فضال عن االختناقات والنفقات الممكنة في المعالجة اثناء سير العمل .هذه شكلت أساس جهدنا لتطوير التجريبة،
خطوة بخطوة القتراب من منهج التصوير السليم في الموقع ،فضال عن تجهيزها فيما بعد للبيانات .وقد تم تجميع هذه
الجهود في نهاية المطاف و تحويلها إلى أدلة و تعليمات مصممة خصيصا لتلبية االحتياجات المحددة للمشروع هليوبوليس.
وكان حجر الزاوية لنهجنا استخدام مفاتيح المرجعية الجغرافية خالل عمليه التصوير الفوتوغرافي ،والتي تمنح عددا من
المزايا .وسمحت بسرعه أوقات المعالجة وكذلك في الوقت نفسه تحسين معايرة الكاميرا ،مما يؤدي إلى اقتناء كاميرا أكثر
دقة وفي وقت الحق إلى أكثر دقة لنماذج  D3مع فارق خطأ بالقياس الكمي .النتيجة يمكن تصديرها كصورة مرجعيه
جغرافية و نموذج لالرتقاء الرقمي ،والتي يمكن تحويلها مباشرة في نظم المعلومات الجغرافية دون الجيو المرجعية
اليدويه (الشكل .)٢٥

(الشكل )٢٥
22

تركيزنا األساسي خالل موسم الربيع ،كما ذكر سابقا ،هو وضع أساس قاعده بيانات واسعة .يتجاوز عدد الصور
بالتالي بكثير عن العدد المطلوب في ظل الظروف العادية .ومع ذلك ،زيادة معينة في كمية البيانات الرقمية أمر متوقع
وينبغي تطبيق هذه الطريقة على نطاق أوسع في المواسم المقبلة ،وتتطلب دراسة جديدة بشأن االستراتيجيات األرشيفية.
لتلبية هذه التحديات ،طورنا المبادئ التوجيهية الداخلية لتأسيس البيانات الثابتة ،وهو نموذج إعداد معلومات عن البيانات
الداخليه والبناء األرشيفي الرقمي ،وبالتالي االلتزام بالمعايير العلمية للبيانات الرقمية في وقت واحد لضمان طول عمر
البيانات.

37

وقد قدمت هذه اثنين من المفهيم أالساسيه الجديده من -D3وثائق وأرشفة البيانات لزمالئنا من اليبزيغ في شكل ورشتي
عمل منفصلة ،وسيتم تنفيذها في الموقع خالل موسم الصيف القادم  .٢٠١٦سوف تقدم ماينز الدعم علي المدي البعيد ،وإذا
لزم األمر ،تحسين المفاهيم واإلرشادات بعد أن انهي البعثه.
توماس قرايشين
ملخص
واصلت البعثة األثرية المصرية األلمانية في المطرية أعمالها في معبد هليوبوليس ،تركزت أعمال الحفائر في
منطقة المعبد الرئيسي في مجسات معبد نيكتانيبو األول ( ٣٦٣/-٣٨٠قبل الميالد) .توجهت االعمال الي الموقع الثاني في
منطقة واسعة من مزرعه السجون إلتى بها موقع معبد اخر منفصل غير معروف حتى اآلن من عهد رمسيس الثاني
(المنطقة  .)٢٤٨موقع جديد تم حفره جنوب شرق مسلة سونسرت األول (منطقة  )٢٣٢بعد تسليم الجيش المصري ثكناتهم
إلى السلطات المحلية .تم اكتشف مناطق ورشة عمل ومساكن من القرن الثاني الي الرابع الميالدي .خصص المزيد من
البحو ث لعدد كبير من كسر الجرانيت األحمر من عصر الدوله الوسطي و الحديثه من منطقة سوق الخميس ،و التي
اكتشفت بين عامي .٢٠١٥-/٢٠٠٥

للحصول على أمثلة مستفيضة حول هذا الموضوع انظر

37

IANUS: IT-Empfehlungen. Available at: http://www.ianus-fdz.de/it-empfehlungen/ (Accessed: 4 August 2016).
at:
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