21.05.2011

Excavation report of Sounding D, 2006
Allesandra Gilibert
Gilibert, A., Excavation report of Sounding D, 2006, http://www.fecheriye.de/pdf/2006_D_reportARA.pdf (Date: 21.05.2011).

:الوضع
حوال  15مت شمل غرب القب ال(سلم العائد ا(ل مد ا(براهي بشا ،الي يشك برتفاع قدره  363،40مت فوق سطح  Dيقع السب
بشك بيث  Dالبحر ?أعل نقطة ف تل الفخيية .ف اليط القريب من القب يوجد ?أيض Mا عدد من القبور ال(سلمية ا ?لقدم .لقد Bأنشأ? السب
.ل يت ا (لضار بأ?ي قب من هذه القبور
تبلغ ?أبعاد الفرة  5 × 19مت و تقطع سفح التل ف مكن منحدرنسبي Mا بشدة :تبد ?أ الفرة ف نايتا النوبية عل ارتفاع  361،40فوق
مس•توى سطح البحر ،بين تقع زاويتا الشملية الغربية ?أعق ب  4،40مت عل ارتفاع  357مت فوق مس•توى سطح البحرB .أنشئت الفرة
.عل بقعة ?أرض غي مروثة? ،أحيا Mن متأˆكة بلت بشدة و تري عل ?أطرافها قناة سقاية
لقد قام ا ?لثري ا ?للان )أ̂نتون مورتغارت( الي قام ببعض ا ?لباث ف تل الفخيية عام  1955ب(نشاء حفرة ?أطلق عليا تسمية )مقطع
.مقطع الفرة مازال مرئيا و نن قررن اس•تخداما لنفرغ فيا التاب النات عن الفر š D.التبة( ،تقع فقط حوال  20مت جنوب غرب السب
ا ?لهداف
عل شك حفرة تقليدية متدرجة الشك  ،يتشك من درجتي طولم خسة ?أمتار و درجتي طولم  4،5مت D .لقد ¥ت تطيط السب
هدف مبدئ كن الصول عل سب عيق عب التاري الستاتيغراف لتل الفخيية .كم كن متوقع Mا و كم ¬برهن مورتغارت سابق Mا? ،أن الوقع
التار يعد خاصة بلكثي تت وجة النظر تل :تكن مورتغارت من توثيق  13مت من الطبقات الثقافية قبل الوصول ا(ل مس•توى الاء و
.با ?أ ¥ن مس•توى الاء قد يكون من التل جد Mا قد انفض منذ عام  ،1955فقد كن لينا الفرصة ?أن نذهب ?أعق
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الوضع الال
ف ا ?ليم ا ?لول من العمل ا ?لثري كن يوجد طبقة سيكة من ?أنقاض ?أحد ا ?لبنية ال(سلمية متدة عل ك الفرة و مكتظة ببقاي من طبقات
الص و التيجول )نوع من القرميد( و كتل اليي ،كم Bأمكن مشاهدة لب ?أحر اللون .كم كن بي كسات الفخار بعض الكسات ذات
¬
طلية زجاجية خضاء .ل يت العثور عل لقى منقول .تت هذه الطبقة ¥ت ملحظة بقاي عرانية مفوظة من لب و حر كس مرتبطة مع
? ).أرضية ،بšن فيه مرفق عل شك حفرة دائرية )تنور؟
بشك متايد ?أكث تعقيد Mا .لقد ¥ت التنقيب ف ثلث  Dف ناية موس التنقيب ،بعد  29يوم من الفر الفعل? ،أصبح الوضع ف السب
درجات من الفرة ،ف الرجة  2 ،1و  ،4بداية من ارتفاع حده ا ?لقص  361مت فوق سطح البحر عل الافات العليا للرجة  1و وصو Mل
ا(ل عق حوال  353مت فوق مس•توى سطح البحر ف الس•تويت ال?كث انفاض Mا للرجة  .4ف ?أباثنا لهذه الطبقات الثقافية ـ ولو بشك
.جزئ ـ نعتقد ?أننا وث¬قنا وسطي Mا ' 6وقائع' ?أو 'مراحل' بناء ،يب ?أن يšنظر ا(ل تأ?ريها بلطبع كتهبد
الص و اللب من العص ال(سلم البكر )الرجة  1،2و 4
) ?أنقاض من التيجول و ¬
هذه ه ?أول مرحل استيطان تكنا من توثيقها .القبور الواقعة حوال السب متل ?أن تكون šحفرت مباشة ف ?أنقاض هذا البناء ال(سلم
.البكر الي اس•تطعنا اكتشاف بقاي ?أنقاضه دون مططه العمري
)عمرة الجر و اللب ال(سلمية البكرة )الرجات  2 ،1و 4
الص تتدحرج فوق كمل الراب من العص ال(سلم البكر ،الي ¥ت توثيقه ف ك الرجات الثلث الفتوحة :طراز معمري قائ
?أنقاض ¬
عل ?أساسات حرية ترتفع فوقها عمرة اللب .ف الرجتان  1و  2وجدن بقاي ?أساس لدار سمكته حوال مت واحد و مفوظ نسبي Mا بشك
جيد ) 359مت فوق مس•توى سطح البحر( ،ف حي وجدن ف الرجة  4بقاي تويف لدار حري رفيع و šمنجز بشك سيع ) 358مت
.فوق مس•توى سطح البحر( مع ?أرضية من طي رمادي و حفرة تنور مرتبطة معها
)عمرة اللب الرومانية التأ?خرة؟ )الرجة 1
تقطع حفرة ?أساس الدار ال(سلم البك¬ر ف الرجتي  1و  2جدار لب يعود لفتة ?أبكر ،قته الت صادفناها لها تقريب Mا نفس ارتفاع الدار
القاطع الفوظ برتفاع حوال مت واحد ،اس•تطعنا توثيق ?أرضية من الطي الرمادي مس•نودة عليه .ا (¥ن تأ?ري عمرة اللب تل مازالت غي
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.مؤكدة ،و لكن بك علقاته الستاتيغرافية و من خلل نظرة خاطفة عل بقاي الفخار فا(نه من العقول تأ?ريها ف ا ?لزمان الرومانية التأ?خرة
)بناء اللب ـ الجر الرومان)؟( )الرجتان  1و 2
لقد بšن جدار اللب الرومان )؟( و ?أرضيته مباشة فوق رصيف من الص ،هذا الرصيف ينتي ا(ل مرحل ا(ل عمرة من لي ـ حر تعود
لوقت ?أبكر تكنا من توثيقها ف ك الرجتي  1و  .2هذا 'البناء الجري' الي كشفنا بقاي ?أربعة من جدرانه ،يكن ?أن يؤرخ ف العصور
الرومانية? ،لننا كشفنا ماكة لا يسمى تيا س•يجيلت )شك من مدد من ا ?لوان الرومانية الفخارية( .عل ك حال كن البناء ف اس•تعمل
.عل مدى فتات ?أطول من الزمن ?لننا كشفنا بوضوح ?أربعة ?أرصفة مرتبطة معه و وثقنا مراحل بناء ?أكث
)عمرة اللب ما قبل الكس•يكية )؟( )الرجة 2
ف الطرف ال?كث انفاض Mا ف الرجة  2و تت مس•توى بناء الجر ،نس•تطيع ?أن نرى الافة العليا لدارين من اللب يشكن مع بعضهم
البعض زاوية قائة .ا(ننا نفتض ?أن تري هذه التفاصيل العمرية يقع ف العص ما قبل الكس•يك .التحقق منا س•يكون من مام الوس
القبل

 Dنظرة عامة عل درجات السب Fig. 1:
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عمرة الجر و اللب ال(سلمية البكرة Fig. 2:

عمرة الطوب من الفتة ماقبل الكس•يكية Fig. 3:
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