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Cover Photo: Wadi Sharma general view of area 2 in the Tabuk province. صورة الغالف: منظر عام للمنطقة ٢ يف موقع وادي شرما مبنطقة  تبوك.
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فهـي  احلضـاري،  وعمقهـا  وتراثهـا  بآثارهـا  العالـم  دول  أغنـى  مـن  واحـدة  اململكـة  تعـد 
تسـتيقظ كل يـوم علـى مكتشـفات أثريـة فريـدة ونوعيـة تلفـت انتبـاه العالـم أجمـع وتثبـت 
بالدليـل الدامـغ أن اجلزيـرة العربيـة ملتقـى احلضـارات اإلنسـانية بحكـم موقعهـا اجلغرايف 
االسـتراتيجي الـذي يتوسـط قـارات العالـم، والـذي جعل منها حلقـة وصل بني طرق التجارة 
العامليـة عبـر العصـور، فمنـذ أن رفـع نبـي اهلل إبراهيـم وابنـه إسـماعيل عليهمـا السـام 
قواعـد الكعبـة املشـرفة يف مكـة املكرمـة أواخـر األلفيـة الثانيـة قبـل امليـاد؛ أصبحـت مكـة 
املكرمـة شـرفها اهلل فيمـا بعـد مركـزاً فكريـاً وثقافيـاً واقتصاديـاً وسياسـياً مزدهـراً آلالف 
السـنني . ونحـن نؤمـن بـأن الـدور الـذي تضطلـع بـه اململكـة العربيـة السـعودية يف الوقـت 
احلاضـر والـدور الـذي سـتقوم بـه يف املسـتقبل إن شـاء اهلل لـم يـأت مـن فـراغ؛ بـل هـو 
نتـاج طبيعـي للتراكـم الثقـايف واحلضـاري والسياسـي واالقتصادي إلنسـان اجلزيرة العربية 
كوريـث لسلسـلة احلضـارات العظيمـة التـي صنعهـا وشـارك يف صنعهـا وحمايتهـا وأمنهـا 
وتطويـر اقتصادهـا، والتـي توجـت بحضـارة اإلسـام اخلالـدة. ونحـن نسـعى إلـى أن يتعرف 
املواطنـون  واملهتمـون علـى آثـار اململكـة مبـا حتويـه جغرافيتهـا مـن مخـزون اثـري فريـد قـل 
نظيـره و لـم يكتشـف منـه إال قرابـة الــ ١0% وأنهـا تضاهـي أي مـكان يف العالـم يف هـذا 
املخـزون احلضـاري الغنـي ويف موجوداتهـا احلضاريـة والتاريخيـة، ونهـدف مـن خـال هـذه 
املجلـة )العـدد السـادس والعشـرون( وعـدد مـن الفعاليات واألنشـطة واملعـارض اآلخرى الى 
ابـراز هـذا البعـد احلضـاري، وترسـيخ أن اآلثـار املكنونـة يف أراضـي بادنا هـي ملك الوطن 
واملواطن له حق أصيل يف أن يعرفها ويطلع عليها ويعتز بتراث باده وحضاراته الشـامخة 

التـي توجـت بحضـارة االسـام اخلالـدة. 

رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تصديــــر



   ويف هـذا العـدد أيضـاً نطالـع تقريـر عـن التنقيبـات األثريـة التـي أجريـت يف موقـع »الـديف يف اجلـزء الشـمالي الشـرقي مـن 
محافظـة اجلبيـل باملنطقـة الشـرقية؛ حيـث أسـفرت التنقيبـات عـن أن املوقـع بلـغ ذروة االزدهـار يف الفتـرة مـا بـني منتصـف 
القـرن الثانـي قبـل امليـاد إلـى القـرن األول امليـادي وذلـك اعتمـاداً علـى نتائـج حتليـل العينـات مـن املوقـع؛ فكانـت القوافـل 
التجاريـة تأتـي مـن جنوبـي شـبه اجلزيـرة العربيـة، مـروراً مبملكـة ثـاج، وصـوالً إلـى هـذا املينـاء، ومنها تصدر إلـى احلضارات 
التـي سـادت يف بحـر اخلليـج العربـي مثـل فيلـكا بالكويـت؛ فقد كشـفت األعمـال األثرية باملوقع عن وحـدات معمارية مترابطة 
األجـزاء، وأجـزاء مـن أسـوار املوقـع اسـتخدم يف بنائهـا احلجـارة املشـذبة، وعثـر علـى كـم كثيـر مـن الكسـر الفخاريـة، وقطـع 

غيـر قليلـة مـن احلديـد واخلـرز، وأيضـاً علـى كسـر زجاجيـة متنوعة.

أمـا القسـم الثانـي مـن هـذا العـدد فيحـوي أربعـة تقاريـر عـن املسـوحات التوثيقيـة للمواقـع األثريـة ومواقـع النقـوش والفنـون 
الصخريـة يف كل مـن جـزر فرسـان وجـازان ومنطقـة الريـاض ومسـح اآلثـار البحريـة علـى سـواحل البحـر األحمـر باململكـة 

ومسـح للبعثـة السـعودية الفرنسـية مبنطقـة جنـران.

  ففـي جنـوب غربـي اململكـة يواصـل الفريـق السـعودي البريطانـي التنقيـب بتـل األصـداف بفرسـان حيـث قـدم لنـا معلومـات 
جديـدة حـول العاقـة بـني املواقـع الطبيعيـة وبقايـا املـواد األثريـة العائـدة للعصـور احلجريـة القدميـة يف املناطـق السـاحلية 
بالقـرب مـن منطقـة جـازان وفرسـان والتـي هـي اسـتكمال للمواسـم السـابقة يف موقـع جنابة، كما شـملت أعمال املسـح مواقع 
أخـرى يف جـازان ومناطـق احلـرات البركانيـة والتـي كشـفت عـن أسـاليب تصنيـع أدوات اإلنسـان القـدمي، باإلضافـة الـى 

مخلفـات أخـرى عثـر عليهـا يف الرواسـب الطينيـة والبحريـة.

وعلـى امتـداد مائـة وسـتني كيـل مـن مسـايل وادي حنيفـة عنـد ثنيـة فهريـن )حافـة العالـم( حتـى منطقـة تفريـغ سـيوله  يف 
روضة السـهباء يف الركن الشـمالي ملدينة اخلرج مبنطقة الرياض؛ اسـتطاع فريق سـعودي تسـجيل أربعمائة وثمانية وأربعني 
موقعـاً ومعلمـاً أثريـاً وتاريخيـاً علـى طـول امتـداد الـوادي؛ حيـث جـاءت نتائـج املسـح مشـجعة لدراسـات متخصصـة مسـتقبًا 
عـن االسـتيطان حـول وادي حنيفـة ومامحـه وأبـرز مظاهر احلياة اليومية للعصـور املاضية وتقنيات الزراعة والري وغيرها.

  ولئـن كانـت أراضـي اململكـة تختـزن كنـوًزا مـن املعرفـة فـإن يف قاع البحار وسـواحلها سـجات مطمورة لـم يكتمل فتحها؛ لذا 
نطالـع يف هـذا العـدد تقريـًرا للبعثـة السـعودية األملانيـة عـن مسـح اآلثار البحرية على سـواحل البحر األحمـر باململكة العربية 
السـعودية؛ فقـد ركـزت العمليـات االسـتطاعية علـى سـاحل جـدة ويف عـرض البحـر بحثـاً عـن بقايـا آثـار مرافـئ أو مراكـب 
بحريـة حتـى أقصـى مشـارف منطقـة املسـح يف رابـغ والشـعيبة، حيـث أسـفرت عـن العثـور علـى حطـام سـفينة مـن العصـور 

القدميـة لـم تكتشـف مـن قبـل وتبشـر باحتمـال وجـود حطامـات أخـرى مـن مختلـف الفترات.

  ويف اجلـزء األخيـر مـن قسـم املسـح األثـري يطالعنـا تقريـر املسـح األثـري للفريـق السـعودي الفرنسـي يف منطقـة جنـران يف 
موسـمه اخلامس؛ حيث تابع الفريق دراسـة عصور ما قبل التاريخ يف موقع املندفن، وكذلك متابعة املسـح األثري يف املنطقة 
الواقعـة بـني بئـر حمـى وجبـل كوكـب، واملواقـع املجـاورة آلبـار مريغـان واحلمضة؛ فقد أظهـرت منطقة املندفـن إمكانيات غنية 
ونـادرة للدراسـات املسـتقبلية والتـي سـتلقي أضـواء جديـدة علـى االسـتيطان يف املنطقـة خـال العصـور احلجريـة والنقـوش 

والفنـون الصخريـة املنتشـرة بكثافتهـا، وأيضـاً الهجـرات البشـرية بني إفريقيا وآسـيا.

 

تقـــــــــــديــم

يصـدر العـدد السـادس والعشـرون مـن حوليـة اآلثـار العربيـة السـعودية )أطال( حافـًا مبادة علمية غزيـرة ومتنوعة يف حقل 
االكتشـافات والتنقيبـات األثريـة امليدانيـة؛ ضـم هـذا العـدد بـني دفتيـه تسـعة موضوعـات متنوعـة يف قسـمني رئيسـني: يحوي 
القسـم األول خمسـة تقاريـر ألعمـال ميدانيـة متـت يف موقـع )دادان »اخلريبـة«، قـرح »املابيـات«، قريَـة يف تيمـاء، وادي شـرما 
يف تبـوك(. ويتوقـع مـن هـذه احلفائـر أن متدنـا مبعلومـات تسـهم يف رسـم اإلطـار احلضـاري لشـبه اجلزيـرة العربيـة؛ حيـث 
يفتتـح العـدد يف قسـمه األول بتقريـر عـن أعمـال التنقيبـات األثريـة التـي جتريهـا كليـة السـياحة واآلثـار بجامعـة امللـك سـعود 
يف دادان« اخلريبة« مبحافظة العا للموسـم السـابع، والذي هو اسـتمرار خلطة عمل مسـبقة، حيث كشـفت أعمال التنقيب 
عـن بقايـا معماريـة مكملـة لوحـدات معماريـة واقعـة حتـت مسـتوى أرضيـة مجمـع ديني، ممـا يؤكد أن العمـق التاريخي للموقع 
ميتـد إلـى فتـرة زمنيـة أقـدم ممـا كان يعتقـد خـال املواسـم األولـى؛ قـد تصـل إلـى بداية األلـف األول قبل املياد، كما كشـفت 
األعمـال أيضـاً عـن مجموعـة متنوعـة مـن املعثـورات التـي شـملت املجامـر احلجريـة، وبقايـا موائـد القرابـني، واألحـواض، 

واألوانـي الفخاريـة، واملسـاحن احلجريـة، وميازيـب املذابـح، وأجـزاء مـن متاثيـل، وبعـض العناصـر املعمارية.

كمـا أجنـزت اجلامعـة أيضـاً موسـمها السـادس مبحافظـة العـا حيـث تابعـت أعمـال الكشـف عـن آثـار موقـع املابيـات »قـرح«، 
وتدويـن تاريخـه الـذي ميثـل فتـرة زمنيـة تغطـي خمسـة قـرون مـن عمـر التاريـخ اإلسـامي يف املوقـع، لكونـه واحـًدا مـن أهـم 
املواقـع اإلسـامية مبنطقـة شـمال غربـي اململكـة العربيـة السـعودية بشـكل عـام ووادي القـرى بشـكل خـاص؛ فقـد كشـفت 
التنقيبـات هـذا املوسـم عـن عـدد مـن املنشـآت املعماريـة مثـل األسـوار، وواجهـات معماريـة، ومبـاٍن ذات طابـع دينـي، وأبـراج 
دفاعيـة. أمـا املعثـورات فقـد كشـفت األعمـال األثريـة عـن عـدد كبيـر مـن املعثـورات الفخاريـة واخلزفيـة واملعدنيـة واخلشـبية 
واحلجريـة والزجاجيـة؛ هـذا فضـًا عـن مجموعـة مـن األصـداف البحريـة ذات أشـكال مختلفـة، وعدد من العمـات والصنج 
الزجاجيـة وأجـزاء مـن النقـوش احلجريـة. وتدلنـا هـذه االكتشـافات عـن تواصـل حضـاري جتـاري مـع مصـر إبـان تلـك الفترة 

وذلـك مـن خـال عـدد مـن املعثـورات اخلزفيـة التـي تعـود إلـى العصـر الطولونـي.

كمـا يطالعنـا العـدد بتقريـر املوسـم السـابع للتنقيبـات األثريـة يف تيمـاء للبعثـة السـعودية األملانيـة بالتعـاون مـع معهـد اآلثـار 
األملانـي؛ حيـث دلـت التنقيبـات األثريـة علـى جوانـب مهمة من تاريخ املوقع فقد كشـفت التنقيبات عن سـت فترات اسـتيطانية 
بعـدة أماكـن متفرقـة يف تيمـاء؛ متثلـت يف عناصـر أثريـة ) مبـاٍن، أدوات أثريـة، فخـار.. إلـخ( يعـود تاريخهـا إلـى العصـر 
احلجـري احلديـث حتـى الفتـرات احلديثـة، كمـا ركـزت احلفريـات علـى املوقـع الرئيـس املعـروف بقرّيـة، وهـذه احلفريـة هـي 

امتـداد حلفريـات سـابقة متـت يف املوقـع نفسـه. 

   ويحتوي هذا العدد أيضاً على التقرير الثاني للبعثة السعودية اليابانية يف وادي شرما مبنطقة تبوك األثرية حيث أبرزت 
التنقيبـات األثريـة صـورة متكاملـة عـن مسـتوطنة كانـت مأهولـة لعـدة قـرون يف النصـف األول مـن العصـر احلجـري احلديـث 
)قبـل الفخـار( حسـب تسلسـل زمـن منطقـة الشـام، وهـي معاصـرة ملسـتوطنة العيينـة مبنخفـض ُقرّيـة شـمالي تبوك وتشـترك 
تاريخيـاً مـع مسـتوطنات الصحـراء ومراكـز دفاعيـة متقدمـة يف جنوبـي األردن مثـل عـني أبو نخيلـة، ووادي أبو طليحة، ووادي 
غويـر١6 وجبـل جهيـرة، كمـا يعـد املوقـع أول مسـتوطنة مـن العصـر احلجـري احلديـث يجـري حفرها كامًا باململكـة ألهميتها 
األثريـة؛ ومـن أبـرز مـا عثـر عليـه يف املوقـع عـدد )60( منشـأة حجريـة مختلفـة املسـاحة وبدائيـة البنـاء، وعثر أيضـاً على لقى 

أثريـة متمثلـة يف أدوات حجريـة وأصـداف وقواقـع بحرية.



القسم األول
تقارير التنقيبات األثرية

إن العمـق احلضـاري للمملكـة العربيـة السـعودية الضـارب يف القـدم، مـازال متمثـًا يف أراضيهـا الشاسـعة وبحارهـا العميقة، 
وال شـك أن هنـاك الكثيـر مـن التغيـرات التـي أدت إلـى منـط حياة اإلنسـان الذي عاش يف هـذه املنطقة؛ وهي تغيرات طبيعية 
يف تاريـخ الـدورات املناخيـة ولكنهـا حتميـة التأثيـر علـى اإلنسـان يف فتـرة مبكـرة من حياته وليس له إال االسـتجابة ملا تفرضه 
عليـه بيئتـه والتكيـف معهـا سـلباً أو إيجابـاً، ففـي شـمالي اململكـة يف خريبـة العـا واملابيـات وتيمـاء إلـى جنوبيهـا يف جنـران 
وجـازان بسـواحلها وسـهولها  نشـاطات متواصلـة إلنسـان غايتـه البحـث عمـا يسـد رمقـه ويقضـي حاجتـه ويؤمـن مبيتـه ويبرز 

فيـه مآثـره؛ وهـذا كلـه سيكشـف عنـه إن شـاء اهلل يف العـدد القـادم مـن حوليـة اآلثـار السـعودية أطال.

 

رئيس التحرير
نائب الرئيس لآلثار واملتاحف

جمال بن سعد عمر



مقدمة
مكملــة  الســابع  للموســم  األثــري  التنقيــب  أهــداف  جــاءت 
لألهــداف التــي وضعهــا قســم اآلثــار منــذ بدايــة التنقيــب فــي 
موقــع دادان١. هــذا باإلضافــة إلــى بعــض األهــداف اجلديــدة 
التــي فرضتهــا نتائــج أعمــال التنقيــب فــي املوســم الســادس، 

ــي:  وميكــن إيجازهــا فمــا يل

أوالً- تدريــب طــاب قســم اآلثــار علــى مناهــج املســح والتنقيب 
األثــري، متهيــداً لتخريــج جيــل جديــد مــن املنقبــني عــن اآلثــار 

مــن أبنــاء اململكــة العربيــة الســعودية.  

ثانيــاً- اســتكمال تنقيبــات املواســم الســتة املاضيــة ومواصلــة 
الكشــف عــن التسلســل الطبقــي للموقــع، وذلك بتوثيق ودراســة 
تعاقــب الطبقــات، وربــط املعثــورات بالطبقــات املكتشــفة فيهــا. 

ثالثــاً- اســتكمال الكشــف عــن الظواهــر والعناصــر املعماريــة 
املكملــة للوحدتــني املعماريتــني املكتشــفتني خــال املوســمني 
ــد  ــة حتدي ــى مــن املوقــع، ومحاول ــني فــي املنطقــة األول املاضي

ماهيتهــا وتأريخهــا.

رابعــاً- متابعــة الكشــف عــن املزيــد مــن األدلــة والشــواهد 
األثريــة لتعزيــز املعرفــة عــن الــدور احلضــاري ململكتــي دادان 

وحليــان.

خامســاً- معرفــة املزيــد عــن الصــات احلضاريــة والعاقــات 
ــني  ــني أهــل دادان وب ــر ب ــر والتأث ــة مــن خــال التأثي اخلارجي
داخــل  فــي  ســواء  املعاصــرة  األخــرى  واحلضــارات  املواقــع 

اجلزيــرة العربيــة أو خارجهــا.

١  عــن تاريــخ وآثــار موقــع دادان والدراســات الســابقة راجــع: الســعيد، 
اآلثــار  لقســم  األثــري  التنقيــب  نتائــج  وآخــرون،  فايــز  بــن  ســعيد 
١425هـــ/  األول  )املوســم  دادان  موقــع  فــي  ســعود  امللــك  بجامعــة 

.١4  -  ١ لوحــة   ،72  - 20، ص55  العــدد  أطــال  2004م(، 

سادســاً- اســتكمال إعــداد وتأهيــل موقــع دادان  للــزوار، فهــو 
يشــكل أحــد املقاصــد الرئيســة للســياحة الثقافيــة فــي اململكــة 

العربيــة الســعودية بوجــه عــام، ومدينــة العــا بوجــه خــاص.        

اختيار موضع التنقيب
جــرى نقــاش بــني أعضــاء فريــق التنقيــب حــول حتديــد االجتــاه 
الــذي يتــم العمــل فيــه خــال هــذا املوســم؛ حيــث رأى البعــض 
أن يُســتكمل التنقيــب إلــى الشــمال مــن الوحــدة التاســعة، وذلك 
ــب  ــال التنقي ــن أعم ــة م ــة والثالث ــني الثاني ــني الوحدت ــط ب للرب
فــي املوســم األول مــن جهــة، وبــني باقــي وحــدات التنقيــب 
مــن ناحيــة أخــرى ) اللوحــة ١.١(. فــي حــني رأى البعــض 
اآلخــر أن يســتمر احلفــر فــي اجلهــة الغربيــة مــن املوقــع، أمــًا 
فــي التوصــل إلــى حــدود العناصــر املعماريــة مللحقــات وســور 
املجمــع الدينــي مــن جهــة الغــرب، ومعرفــة حــدود االســتيطان 
فــي املوقــع مــن جهــة الغــرب أيضــاً، والتأكــد مــن عــدم وجــود 
عناصــر معماريــة خــارج املوقــع احملــدد مــن قبــل قطــاع اآلثــار 
بالهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي. باإلضافــة إلــى 
إمكانيــة حتديــد واجهــات ومداخــل الوحــدات املعماريــة التــي 
مت الكشــف عنهــا فــي املوســم الســادس، هــذا باإلضافــة إلــى 
محاولــة الوصــول إلــى العمــق االســتيطاني ومتابعــة التسلســل 
اجتــاه  فــي  التنقيــب  صعوبــة  مــن  الرغــم  وعلــى  الطبقــي. 
ــرة  ــات كبي ــع، ووجــود كمي ــي املوق ــب ف ــرب، بســبب التخري الغ
مــن األحجــار علــى الســطح، والتــي نتجــت عــن مــد ســكة حديد 
احلجــاز عــام ١90١م، وتراكــم كميــات هائلــة مــن ردمي املــزارع 
املجــاورة وطينهــا، ممــا يتطلــب مضاعفــة اجلهــد والعمــل، فقــد 
اتفــق أعضــاء الفريــق علــى مواصلــة التنقيــب فــي هــذا االجتــاه 

الغربــي )اللوحــة 5.١( .

وهكــذا فقــد جــاءت أعمــال املوســم الســابع ١4٣١ هـــ/ 20١0م 
ألعمــال  وحتديــداً  الســابقة،  املواســم  ألعمــال  اســتمراراً 
املوســم الســادس فــي منطقــة الوحــدة التاســعة؛ حيــث كشــفت 
أعمــال تنقيــب املوســم املاضــي فــي منطقــة الوحــدة التاســعة 
عــن بقايــا معماريــة مكملــة لوحــدات معماريــة وقعــت حتــت 

التقرير األولي عن أعمال التنقيب األثري لقسم اآلثار بجامعة الملك سعود
في موقع دادان )الخريبة( )الموسم السابع ١٤٣١هـ/٢٠١٠م(

أ.د.سعيد بن فايز السعيد، د.حسني عمار، د.سامر سحلة، د.محمد الذيبي، 
د.محمد الديري، أ.فؤاد العامر



أطالل 26 - القسم األول ١4١5 التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(

مســتوى أرضيــة املجمــع الدينــي، ممــا أكــد أن العمــق التاريخــي 
للموقــع ميتــد إلــى فتــرة زمنيــة أقــدم ممــا كان يُعتقــد خــال 
املواســم األولــى، قــد تصــل إلــى بدايــة األلــف األول قبــل امليــاد 
بنــاًء علــى نتائــج التقريــر املبدئــي للموســم الســادس، وقــد 
شــكلت هــذه العناصــر املعماريــة أساســاً للتوســع فــي منطقــة 
التنقيــب للوحــدة التاســعة مــن جهتهــا الغربيــة لتشــكل وحــدة 
تنقيــب جديــدة للموســم الســابع أُطلــق عليهــا وحــدة التنقيــب 

العاشــرة.

وحدة التنقيب العاشرة
شــكل العمــل فــي هــذه الوحــدة والواقعــة إلــى اجلهــة الغربيــة 
مــن مســاحة التنقيــب الســابقة امتــداداً لألعمــال امليدانيــة 
الســادس  2009م، كمــا جــاءت  املوســم  فــي  التــي أجريــت 
أهــداف التنقيــب فيهــا اســتكماالً لألهــداف التــي مت وضعهــا 
فــي املوســم املاضــي واملتمثلــة فــي احلفــر بشــكل عمــودي 
وذلــك مــن أجــل التعــرف علــى التسلســل الطبقــي فــي املوقــع، 
باإلضافــة إلــى مواصلــة الكشــف عــن العناصــر املعماريــة، 
الكشــف  مت  مبــا  وربطهــا  االســتيطانية،  مراحلهــا  وحتديــد 
ــه فــي املواســم الســابقة. هــذا وقــد مت إجنــاز العمــل فــي  عن
ثاثــة عشــر مربعــاً - مســاحة املربــع 5م×5م )اللوحــة ١.١، 
 F14. F13. F12. F11. F10. F9. F8.( :وهــي )واللوحــة ١.5

 ) G-14.  E13. E12. E11. E10. D13

ومت االنتهــاء مــن التنقيــب فــي هــذه املربعــات، ووصــل مســتوى 
التنقيــب فيهــا إلــى أكثــر مــن ثاثــة أمتــار، بــل فــي بعضهــا إلــى 

خمســة أمتــار وأكثــر.

الظواهر والعناصر املعمارية
املكتشــفة   )2( املعماريــة  والظواهــر  العناصــر  تقســيم  ميكــن 

خــال املوســم الســابع إلــى خمســة عناصــر كمــا يلــي:

2  للمزيــد عــن العمــارة املكتشــفة فــي املواســم الســبعة األولــى: الديــري، 

محمــد علــي، والعتيبــي، محمــد بــن ســلطان، »العمــارة« فــي: كنــوز 
أثريــة مــن دادان، نتائــج تنقيبــات املواســم الســبعة األولــى، مجلــة 
تصدرهــا  محكمــة  علميــة  سلســلة   )١( ميدانيــة  آثاريــة  دراســات 
اجلمعيــة الســعودية للدراســات األثريــة، الريــاض ١4٣4-١4٣5هـــ/ 

.200  -١9١ ص  20١٣-20١4م.، 

املعماريــة  الغربيــة للوحــدة  والواجهــة  أواًل- األســوار 
الشــمالية:

املجمــع  ملحقــات  الشــمالية ضمــن  املعماريــة  الوحــدة  تقــع 
اخلامــس  املوســمني  خــال  عنهــا  الكشــف  وبــدأ  الدينــي، 
والســادس، واســتكمل العمــل فــي جزئهــا الغربــي فــي املوســم 
ــدو  ــة أســوار ضخمــة، يب ــث مت الكشــف عــن ثاث الســابع، حي
أنهــا كانــت حتيــط باملجمــع الدينــي وملحقاتــه مــن جهــة الغــرب 
خــال املراحــل االســتيطانية املتتاليــة باملوقــع، باإلضافــة إلــى 
جــدار داخلــي ميثــل الواجهــة الغربيــة لهــذه الوحــدة املعماريــة، 
وال زال هنــاك امتــداد لهــذه الوحــدة املعماريــة وســورها الغربي 
فــي اجتــاه الشــمال لــم يتــم الكشــف عنــه بعــد. وفيمــا يلــي 

ــة واألســوار:   ــذه الواجه وصــف له

األســوار - ١ هــذه  أقــدم  وهــو  رقــم ١50(  الســور )ظاهــرة 
ــم يُكشــف ســوى عــن واجهــة  ــا. ول ــى الشــرق منه ويقــع إل
هــذا الســور الشــرقية )اللوحــة ١.2، ١.6ب(؛ حيــث تقــع 
ــذي يحمــل  ــه وال ــي ل ــة أســفل الســور التال ــه الغربي واجهت
الظاهــرة رقــم 90،  وميتــد هــذا الســور مــن اجلنــوب إلــى 
الشــمال، ولــم نصــل إلــى نهايتــه الشــمالية الــذي نتوقــع أنــه 
يوجــد فــي املربــع F7 أو F6  حيــث لــم يتــم التنقيــب فيهمــا 
غيــر   F10. F9. F8 املربعــات  فــي  الســور  بعــد، وميتــد 
ــه حتــت مســتوى القطــاع  ــي من ــا اجلــزء اجلنوب ــا تركن أنن
الرأســي للطبقــات واألرضيــات التــي غطتــه فــي املراحــل 
االســتيطانية الاحقــة لــه، والتــي تركناهــا عــن عمــد ألنهــا 
تعطــي قــراءة جيــدة لبعــض مراحــل االســتيطان فــي املوقع، 
باإلضافــة إلــى كونهــا تدعيمــاً لبعــض اجلــدران احمليطــة 
بهــا مــن اجلهــة اجلنوبيــة والشــرقية والغربيــة، ويبلــغ طــول 
اجلــزء املكتشــف مــن جــدار هــذا الســور حوالــي ١١م، كمــا 
أننــا لــم نتعمــق بجــوار هــذا الســور واكتفينا بالكشــف فقط 
ــني  ــاع املدمــاك ب ــراوح ارتف ــه، ويت ــك من عــن ســبعة مدامي
9 :١١ســم، وقــد ُشــيد هــذا الســور بكتــل حجريــة متوســطة 
احلجــم، يتــراوح طولهــا بــني ١5: 40ســم، وعرضهــا حوالــي 
باالهتمــام  الســور  هــذا  بنــاء  أســلوب  ويتميــز  20ســم، 
بواجهــة اجلــدار حيــث ُوضعــت اجلهــة املســتوية مــن الكتــل 
احلجريــة إلــى اخلــارج، فــي حــني تُركــت اجلهــة الداخليــة 
لهــا غيــر منتظمــة، ورمبــا فعــل البّنــاء ذلــك عن عمــد ليزيد 

مــن متانــة الســور، كمــا شــيد مداميــك بعــرض الســور علــى 
مســافات متباعــدة، مت الكشــف عــن اثنــني منهــا، ثــم ملــئ 
ــد إن  ــم نتأك ــردمي، ول ــي الســور بال ــني واجهت ــا ب ــراغ م الف
كان قــد اســتخدم الطــوب اللــن أيضــاً كحشــو ميــأل بــه 
ــي لهــذا الســور، وبقــي فــي منتصــف هــذا  الفــراغ الداخل
الســور مــا يشــير إلــى ُوجــود بوابــة، تليهــا عتبــة مدخــل 
تــؤدي إلــى داخــل الوحــدة املعماريــة. وال شــك أن هــذا 
الســور ميثــل احلــد الغربــي للمجمــع الدينــي وملحقاتــه 
ــة  ــى باملوقــع. وفــي املرحل فــي املراحــل االســتيطانية األول
االســتيطانية الاحقــة أصبــح هــذا الســور مدفونــاً فــي 
باطــن األرض ومت االســتغناء عنــه، حيــث مت تشــييد جــدار 

الســور )ظاهــرة 90(.  

2- الســور )ظاهــرة 90(: وهــو يــوازي الســور الســابق ويقــع 
إلــى الغــرب منــه، ويبــدو أنــه ُشــيد علــى الطــرف الغربــي 
مــن واجهــة الســور الســابق )اللوحــة ١.2، ١.6ب(. ويبلــغ 
ارتفاعــه  متريــن، وميتــد بطــول ١5م، وال زال هناك امتداد 
لهــذا الســور والوحــدة املعماريــة املعاصــرة لــه واحمليــط بهــا 
ــم  ــم يت ــي ل ــة الشــمال، ولكنهــا تقــع فــي املربعــات الت ناحي
التنقيــب فيهــا بعــد؛ ويُاحــظ اهتمــام البّنــاء بواجهتــي 
املقطوعــة  احلجريــة  الكتــل  فيهمــا  فاســتخدم  اجلــدار 
بعنايــة، ورصهــا فــي مداميــك ربــط بينهــا بطبقــة مــن املونة 
الطينيــة، وقــد اســتخدمت األحجــار غيــر املنتظمــة حلشــو 
الفــراغ داخــل اجلــدار والتــي وضعــت بطريقــة عشــوائية . 
وبقــي مــن هــذا اجلــدار ســبعة عشــر مدمــاك، ويتميــز هــذا 
اجلــدار بتناســق ســمك املداميــك، حيــث يصــل ارتفــاع 
كل مدمــاك إلــى حوالــي ١١ ســم، ويتــراوح طــول الكتــل 
ــني ١2-40 ســم .  ــا ب ــاء م ــي البن ــة املســتخدمة ف احلجري
والكتــل احلجريــة املســتخدمة فــي البنــاء رمليــة حمــراء 
تختلــف نوعــاً مــا عــن األحجــار الرمليــة احلمــراء الداكنــة 
األقــدم )ظاهــرة  الســور  بنــاء  فــي  اللــون، واملســتخدمة 
١50(. كمــا اســتخدمت إلــى جانــب ذلــك أحجــار بركانيــة 
وبازلتيــة فــي مواضــع متفرقــة مــن الســور، وال يظهــر مــن 
ــار فــي طرفــه  الواجهــة الغربيــة للســور ســوى خمســة أمت
ــي أســفل الســور األحــدث  ــه فيختف ــا جنوبي الشــمالي، أم
)ظاهــرة 88( وخلــف األرضيــة أو املســطبة املبلطــة بالكتــل 
احلجريــة )ظاهــرة رقــم ١5١(، وتختلــف نوعيــة األحجــار 

وأســلوب البنــاء املســتخدم فــي تشــييد اجلــزء الظاهــر مــن 
اجلهــة الغربيــة لهــذا الســور، وتتفــق فــي نفــس الوقــت مــع 
الكتــل احلجريــة املســتخدمة فــي بنــاء اجلــدار )ظاهــرة 
٣١(، والــذي ينتمــي إلــى املرحلــة الاحقــة؛ ولــو صــح هــذا 
التخريــج فإنــه يشــير إلــى حــدوث تخريــب أو انهيــار فــي 
هــذا اجلــزء مــن الســور، وفــي مرحلــة تاليــة أُعيــد ترميمــه 
الســور ٣70ســم،  مــن  هــذا اجلــزء  واســتكماله، وطــول 
ومــازال امتــداده الشــمالي لــم يُكتشــف بعــد، وارتفــاع هــذا 
اجلــزء مــن الســور ١٣0ســم، وارتفــاع أساســه ٣5ســم. 
واألســاس عبــارة عــن مدماكــني مــن األحجــار الصلبــة 
غيــر املنتظمــة، وتبقــى مــن هــذه اجلزئيــة مــن الواجهــة 
الغربيــة للســور ثمانيــة مداميــك فــوق األســاس، واألحجــار 
ــة، وهــي أحجــار  ــا مقطوعــة بعناي ــاء فيه املســتخدمة للبن
فــي  املدمــاك  ســمك  ويتــراوح  األلــوان،  مختلفــة  رمليــة 
هــذا اجلــزء مــن الســور مــا بــني ١5-20ســم، وطــول الكتــل 
احلجريــة مــا بــني ١5- 40ســم. وكالعــادة اســتُخدم أســلوب 
فــي البنــاء مينــع تكــرار الفواصــل بــني الكتــل احلجريــة 
البنــاء.  متانــة  مــن  يزيــد  املتعاقبــة ممــا  املداميــك  فــي 
وُكشــف فــي اجلهــة الغربيــة مــن هــذا اجلــزء مــن الســور 
ــن  ــة م ــة الغربي ــوازي أســاس اجله ــة ت ــة حجري عــن أرضي
الســور، ورمبــا مت عمــل هــذه األرضيــة مــع أعمــال الترميــم 

التــي  أُجريــت فــي جــدار هــذا الســور.

ـــه  ـــق من ـــم يتب لقـــد تهـــدم اجلـــزء األوســـط مـــن اجلـــدار، ول  
ســـوى ثاثـــة مداميـــك بارتفـــاع 27ســـم، وقـــد لُوحـــظ أن 
التخريـــب قـــد امتـــد مـــن منتصـــف الســـور إلـــى داخـــل 
الوحـــدة املعماريـــة باجتـــاه الشـــرق، ورمبـــا يكـــون هـــذا 
التخريـــب طبيعيـــاً بفعـــل الـــزالزل، أو يكـــون مـــن قبـــل 
ـــى الشـــمال  ـــى مـــر العصـــور، ويُوجـــد إل ســـكان املنطقـــة عل
مـــن هـــذا اجلـــزء املخـــرب وعلـــى ارتفـــاع ١20ســـم مـــن جهـــة 
الشـــرق مـــا يـــدل علـــى أنـــه اســـتحدث مدخـــل فـــي هـــذا 
الســـور، يبلـــغ عرضـــه حوالـــي ١١0ســـم، حيـــث ميـــأل مكانـــه 
طبقـــة ردمي وكتـــل حجريـــة متســـاقطة )لوحـــة ١.7أ(. وقـــد 
يؤكـــد وجـــود املدخـــل أن هنـــاك أرضيـــة حجريـــة مبلطـــة 
إلـــى الغـــرب فـــي مقابـــل هـــذه اجلزئيـــة )ظاهـــرة ١5١(، 
ــزءاً  ــة جـ ــذه األرضيـ ــون هـ ــأن تكـ ــال بـ ــة احتمـ وإن كان ثمـ

مـــن الســـور )ظاهـــرة 88(.    
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ــل الســور األحــدث ورمبــا  ٣- الســور )ظاهــرة 88(: وهــو ميث
ــواٍز  ــرب وهــو م ــة الغ ــر فــي هــذا االجتــاه مــن ناحي األخي
نحــو  اجلنــوب  مــن  أنــه ميتــد  أي  الســابقني،  للســورين 
الشــمال )اللوحــة ١.6ب(، وقــد ُشــيد هــذا الســور بعــد 
أن أصبــح الســور )ظاهــرة 90( مدفونــاً فــي األرض. حيــث 
يُوجــد عنــد مســتوى أقصــى ارتفــاع لهــذا الســور )ظاهــرة 
90( أرضيــة، ومت الكشــف عــن أســاس الســور رقــم 88 مــن 
جهــة الغــرب، وهــو مكــون مــن ثاثــة مداميــك، ظهــرت بعــد 
انتهــاء التنقيــب فــي املربــع E10 )اللوحــة ١.8أ(، ولــم يتبــق 
مــن طــول هــذا الســور ســوى ٣75ســم، وعرضــه ١50ســم، 
وبقــي منــه خمســة مداميــك بارتفــاع 60ســم، حيــث يتــراوح 
ارتفــاع املدمــاك مــا بــني ١١: ١6ســم، وهنــاك تخريــب فــي 
ــن هــذا الســور )ظاهــرة 88( مبــوازاة  اجلــزء الشــمالي م
التخريــب فــي الســور )ظاهــرة 90( والتخريــب فــي داخــل 

الوحــدة املعماريــة.

4-  اجلــدار )ظاهــرة 85(: ميتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــمال، 
ويقــع إلــى الشــرق مــن األســوار الثاثــة الســابقة )اللوحــة 
الغربيــة  الواجهــة  يشــكل  اجلــدار  هــذا  ولعــل  ١.6ب(، 
املوســم  خــال  املكتشــفة  الشــمالية  املعماريــة  للوحــدة 
الســادس. وقــد ُشــيد أســاس هــذا اجلــدار فــوق طبقــة 
أن طبقــة  املاحــظ  ومــن  مــن أرضيــة،  أكثــر  بهــا  ردمي 
الــردمي التــي ُشــيد عليهــا أســاس هــذا  اجلــدار مقامة فوق 
جــدار أقــدم منــه ورمبــا مــواٍز ومعاصــر لســور )الظاهــرة 
١50(، وقــد ُكشــف عــن جــزء مــن هــذا اجلــدار فــي املوســم 
إلــى  يرجــع   )85 )ظاهــرة  اجلــدار  وأســاس  الســادس. 
ــة االســتيطانية الثالثــة، ويتــوازي مســتوى األســاس  املرحل
مــع مســتوى أرضيــة بهــا جيــوب مــن الرمــاد، أمــا األســاس 
بعضهــا  منتظمــة  غيــر  حجريــة  كتــل  عــن  عبــارة  فهــو 
مســتطيل وبعضهــا دائــري )رمبــا كانــت أجــزاء مــن أعمــدة 
أعيــد اســتخدامها مــن املرحلــة االســتيطانية الســابقة(. 
ويرتفــع األســاس فيمــا تبقــى مــن اجلــدار أربعــة مداميــك 
ــو  بارتفــاع 65ســم، ارتفــاع املدمــاك مــن ١٣-١8ســم، ويعل
األســاس عشــرة مداميــك بارتفــاع ١25ســم، ويعلــو اجلــدار 
فــي اجلهــة اجلنوبيــة ســبعة مداميــك أخــرى، يتســاوى 
منســوبها مــع أرضيــة متتــد فــوق الســور )ظاهــرة 90(، 
وياحــظ أن أســلوب البنــاء وحجــم الكتــل احلجريــة ولونهــا 

ونوعهــا يختلــف مــا بــني مرحلتــي البنــاء املتتاليتــني فــي 
اجلــدار )ظاهــرة 85(، وميتــد هــذا اجلــدار مــن اجلنــوب 
إلــى الشــمال بطــول ١0.5م، وقــد مت الكشــف عــن جزئــه 
اجلنوبــي خــال هــذا املوســم، وكان امتــداده الشــمالي قــد 
ُكشــف عنــه فــي املوســم الســادس، ويــدل املقطــع الرأســي 
للطبقــات املجــاورة ألســاس هــذا اجلــدار علــى أنــه يعــود 
إلــى املرحلتــني الثالثــة والرابعــة االســتيطانيتني؛ فقــد تبــني 
وجــود أرضيتــني أســفل األســاس، باإلضافــة إلــى أرضيــة 
ثالثــة موازيــة لألســاس نفســه. ويبــدو أن احليــز الــذي 
يقــع إلــى الغــرب مــن هــذا اجلــدار حتــى الســور )ظاهــرة 
ــى مــن تشــييد  ــة األول ــة ممــر خــال املرحل 90( كان مبثاب
هــذا اجلــدار. وفــي املرحلــة األحــدث أصبــح احليــز الــذي 
يقــع إلــى الغــرب مبثابــة حجــرة، حيــث اتســع ســطح احليــز 
ــح ســطح الســور  ــاء الســور )ظاهــرة 88(، وأصب ــاً ببن غرب

ــة هــذه احلجــرة.  )ظاهــرة 90( جــزءاً مــن أرضي

واجلـدار )ظاهـرة 84( )أُطلـق عليـه أيضـاً الظاهـرة رقـم   -5
خمسـة  منـه  وبقـي  ١80سـم،  وعرضـه  4م  طولـه   ،)94
١5سـم؛    :١١ بـني  املدمـاك  ارتفـاع  يتـراوح  مداميـك، 
وهـو ميتـد مـن الشـرق إلـى الغـرب، ليصـل بـني اجلـدار 
امتـداد  وهـو ميثـل   ،)88 )ظاهـرة  والسـور   )85 )ظاهـرة 
احلـد الفاصـل بـني امللحقـني الشـمالي واجلنوبـي )اللوحـة 
أنـه ميثـل احلـد اجلنوبـي للحجـرة سـابقة  ١.6ب(، كمـا 
الذكـر. وقـد تبـني بعـد الوصـول إلـى أرضيـة هـذه احلجرة 
مـن  مختلفـة  جهـات  وفـي  عديـدة  رماديـة  جيـوب  وجـود 
هـذه احلجـرة. وقـد ُوجـد فـي الزاويـة اجلنوبيـة الشـرقية 
مكانـان  احليـز  هـذا  مـن  الشـرقية  الشـمالية  والزاويـة 
ملوقديـن. وقـد يـدل هـذا علـى أن هـذه احلجـرة رمبـا كانت 

واألطعمـة.              القرابـني  مـكان إلعـداد  أو  مبثابـة مطبـخ 

الواجهــة  ذات  اجلنوبيــة  املعماريــة  الوحــدة  ثانيــًا- 
واملدخــان

اجلنوبيــة  للوحــدة  ومدخلــني  معماريــة  واجهــة  عــن  كشــف 
١.6أ،  )اللوحــة  الســادس  املوســم  خــال  أيضــاً  املكتشــفة 
١.8ب(، حيــث جــرى حتديــد واجهــة هــذه الوحــدة خــال 
املرحلتــني االســتيطانيتني الثالثــة والرابعــة باملوقــع. ويتضــح 

ذلــك مــن خــال وصــف الظواهــر املعماريــة التاليــة:

١- اجلــدار )ظاهــرة رقــم 27( عبــارة عــن جــدار ميتــد مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب، ويبلــغ طوله 7.4م وســمكه ١.29م،  
وحجارتــه مقطوعــة بشــكل جيــد، حيــث يظهــر جــزء منهــا 
اجلنوبــي،  املدخــل  مــن  بالقــرب  اجلنوبيــة  جهتــه  فــي 
وتختفــي واجهــة هــذا اجلــدار خلــف اجلــدار )ظاهــرة رقــم 
٣١(. وكان اجلــدار )ظاهــرة 27( ميثــل واجهــة الوحــدة 
الثالثــة.  االســتيطانية  املرحلــة  فــي  املعماريــة اجلنوبيــة 
وفــي املرحلــة االســتيطانية الرابعــة، ُشــيد أمامــه اجلــدار 
)ظاهــرة ٣١(، ورمبــا كان اجلــدار )ظاهــرة 27( ميتــد نحــو 
ويتعامــد   ،)٣ )ظاهــرة  اجلــدار  علــى  ليتعامــد  اجلنــوب 
اجلــدار )ظاهــرة 27( مــع اجلــدار )ظاهــرة ١0٣( والــذي 

ــة. يعــود إلــى نفــس املرحل

ويتعامــد علــى اجلــدار )ظاهــرة 27( مــن جهــة الشــرق   
جــداران امتدادهمــا شــرق / غــرب؛ وهمــا يعــودان إلــى 
املرحلــة الرابعــة )معاصــران للجــدار ظاهــرة ٣١(، وأُطلــق 

علــى احليــز احملصــور بينهمــا ظاهــرة 8. 

جــدار  عــن  عبــارة  وهــو   )١0٣ رقــم  )ظاهــرة  اجلــدار   -2
ميتــد مــن اجلهــة الغربيــة إلــى الشــرقية أســفل األرضيــة 
الطينيــة )ظاهــرة رقــم 92( وطبقــة الــردمي )ظاهــرة 97( 
)اللوحــة ١.9أ(، طولــه 250ســم، وعرضــه 98 ســم ويبلــغ 
ــداد هــذا اجلــدار فــي  ــة؛  يأخــذ امت ــه أربع عــدد مداميك
جهــة الغــرب )الظاهــرة رقــم ١7١(، ويتعامــد هــذا اجلــدار 
مــع اجلــدار )ظاهــرة ١7٣( الــذي ميتــد مــن اجلنــوب إلــى 

الشــمال. 

٣- اجلــدار )ظاهــرة رقــم ٣١( وقد ُشــيد أمــام اجلدار )ظاهرة 
27( وإلــى الغــرب منــه ليكــون واجهــة للوحــدة املعماريــة 
)اللوحــة  الرابعــة  االســتيطانية  املرحلــة  فــي  اجلنوبيــة 
١.8ب(، ولــذا فــإن اجلــدار )٣١( ميتــد أيضــاً مــن الشــمال 
إلــى اجلنــوب؛ ويــدل مــا بقــي مــن هــذا اجلــدار علــى 
ــل:  ــه بالتفصي ــذا فســوف نصف ــه، ول ــز أســلوب عمارت متي
لقــد  بقــي مــن اجلــدار )٣١( ســتة مداميــك فــوق أســاس 
اجلــدار الــذي كان يختفــي خلــف أرضيــة طينيــة، ويتكــون 
التــي  الكتــل احلجريــة  أســاس اجلــدار مــن صــف مــن 
ُوضعــت بطريقــة أفقيــة فــي اجلــزء الشــمالي مــن اجلــدار، 

ــي  فــي حــني ظهــرت أحجــار األســاس فــي اجلــزء اجلنوب
يبــدو  ولكــن  عشــوائية،  بصــورة  ُوضعــت  وكأنهــا  مائلــة 
ــح ســطح األســاس  ــى يصب أنهــا ُوضعــت بهــذا الشــكل حت

ــى حــد مــا. ــاء اجلــدار إل ــًأ لبن مســتوياً ومهي

ويتكــون املدمــاك األول مــن أحجــار مختلفــة األحجــام،   
بعضهــا كبيــرة احلجــم. وقــد ُوضعــت الكتــل احلجريــة 
الكبيــرة متباعــدة وتصــل بينهــا الكتــل احلجريــة املتوســطة 
ــر ســطح  ــيدت بشــكل مســتٍو، فظه ــي ١5ســم(، وُش )حوال
املدمــاك األول مســتقيماً، ولتحقيــق ذلــك اســتُخدمت كتــل 
حجريــة بارتفاعــات متباينــة. ونتيجــة لذلــك جــاءت الكتــل 
احلجريــة املســتخدمة فــي املدمــاك الثانــي بارتفاعــات 
متســاوية علــى الرغــم مــن احلــرص علــى اختــاف أطوالها 
حتــى يتفــادى تكــرار الفواصــل بــني األحجــار فــي املداميــك 

ــة. املتتالي

املدمــاك  ارتفــاع  مــن  الثالــث  املدمــاك  ارتفــاع  ويقتــرب   
األول، وهــو مشــيد أيضــاً بكتــل حجريــة مختلفــة األطــوال، 
يصــل طــول بعضهــا إلــى حوالــي ١50ســم، ومتوســط طــول 
ويتشــابه  املدمــاك حوالــي 60ســم،  باقــي أحجــار هــذا 
املدمــاك الرابــع مــع الثانــي فــي نوعيــة كتلــه احلجريــة 
وأحجامهــا، وهــو يتميــز بوجــود زخرفــة علــى هيئــة ســعف 

النخيــل محفــورة علــى واجهــة إحــدى كتلــه احلجريــة.

وارتفــاع املدمــاك اخلامــس متوســط، فُســمكه أقــل مــن   
األول والثالــث وأكبــر مــن الثانــي والرابــع، كمــا أنــه يختلــف 
عــن املداميــك الســابقة، بوضــع واجهــة األحجــار املصقولــة 
ألســفل فــوق ســطح املدمــاك الرابــع، كمــا أن الفواصــل 
بــني كتلــه احلجريــة صغيــرة جــداً، وبصعوبــة ميكــن للمــرء 
ــة فيمــا  ــه احلجري ــة التــي تربــط كتل أن يحــدد طبقــة املون
بينهــا، ولــم يتبــق مــن املدمــاك الســادس ســوى بعــض الكتــل 
احلجريــة علــى مســافات متباعــدة فــي شــمالي اجلــدار 

ــه. ووســطه وجنوبي

وقــد ُشــيدت األجــزاء الداخليــة مــن اجلــدار بكتــل حجريــة   
غيــر منتظمــة الشــكل، وُوضعــت بغيــر نظــام كحشــو ميــأل 
الفــراغ بــني واجهــة هــذا اجلــدار وبــني واجهــة اجلــدار 

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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ــة الثالثــة(.  الداخلــي )ظاهــرة 27 الــذي يعــود إلــى املرحل
ــاء  ــي بن ــر أن األحجــار املســتخدمة ف ــر بالذك ــن اجلدي وم
هــذا اجلــدار ليســت فقــط متنوعــة فــي أحجامهــا، ولكنهــا 
أيضــاً ذات ألــوان متعــددة علــى الرغــم مــن أن أغلبهــا مــن 
احلجــر الرملــي األحمــر، وقــد يــدل ذلــك علــى أن هــذه 
األحجــار معــاد اســتخدامها مــن املراحــل العمرانية األقدم، 
وقــد يؤكــد ذلــك مــا ســبق ذكــره مــن وجــود زخــارف علــى 
بعــض األحجــار دون األخــرى مــن ناحيــة، وتنــوع مصادرهــا 
ــه ١50ســم  ــل احلجــر البالــغ طول ــن ناحيــة أخــرى، ولع م
ــى إعــادة  ــال عل ــر مث واملســتخدم فــي املدمــاك الثالــث خي

االســتخدام.  

ويرتبـط اجلـدار )ظاهـرة ٣١( مـع أرضيـة طينيـة )ظاهـرة   
رقـم 92 فـي احليـز 24( متوسـط ارتفاعها حوالي ١5سـم، 
وتشـغل هـذه األرضيـة مسـاحة )احليـز رقـم 24( وعلـى 
امتـداد طـول اجلـدار واملدخلني الشـمالي واجلنوبي، وتعلو 
هـذه األرضيـة طبقـة ردمي مختلطـة باألحجـار الصغيـرة 
ُوجـد  كمـا  والرمـاد،  الفخـار  كسـر  مـن  كبيـرة  وكميـات 
فـي هـذه الطبقـة كميـات مـن عظـام اخلرفـان واجلمـال، 
باإلضافـة إلـى أجـزاء مـن أحـواض حجرية ومائـدة قرابني 
وغيرهـا مـن املعثـورات احلجريـة والفخاريـة، وأسـفل ذلك 

تُوجـد طبقـة ردمي )ظاهـرة رقـم ١00(. 

4- املدخــان: الشــمالي وهــو يــؤدي إلــى داخــل الوحــدة ويعلــو 
اجلــدار )ظاهــرة رقــم ١0٣ ( ولــذا فهــو معاصــر للجــدار 
)ظاهــرة ٣١(، وأمــا اجلنوبــي فهــو عبــارة عــن مدخــل 
يــؤدي إلــى مرفــق جنوبــي منفصــل. )لوحــة ١.6أ، ١.8ب( 

ــى الشــرق  ــد مــن الغــرب إل 5- اجلــدار )ظاهــرة ٣( وهــو ميت
الســادس  املوســم  فــي  املكتشــف  للجــدار  امتــداد  وهــو 
وعرضــه ١45 ســم، وهــو ميثــل احلــد اجلنوبــي للوحــدة 
املكتشــف  واجلــزء  ١.6أ(.  )لوحــة  اجلنوبيــة  املعماريــة 
خــال هــذا املوســم عبــارة عــن أربــع إضافــات كمــا يلــي :-

اإلضافــة األولــى عبــارة عــن ســتة مداميــك مــن األحجــار   
الرمليــة احلمــراء ، ويتــراوح ارتفــاع املدمــاك  مــا بــني 
8-١2 ســم. واإلضافــة الثانيــة عبــارة عــن أربعــة مداميــك 

مــن األحجــار الرمليــة احلمــراء، وارتفــاع املدمــاك يتــراوح 
مابــني ١8-٣5 ســم. واإلضافــة الثالثــة عبــارة عــن ثمانيــة 
والبركانيــة  احلمــراء  الرمليــة  األحجــار  مــن  مداميــك 
الســوداء، وارتفــاع املدمــاك يتــراوح مابــني ١١-2١ ســم، 
مــن  مداميــك  عشــرة  عــن  عبــارة  الرابعــة  واإلضافــة 
فــي  الســوداء  والبركانيــة  احلمــراء  الرمليــة  األحجــار 

اجلــزء الشــرقي،وثمانية فــي اجلــزء الغربــي .

ومن اجلدير باملاحظة أن هذه اإلضافات ترتفع تدريجياً   
ارتفاعاتهــا  كانــت  ورمبــا  الشــرق،  باجتــاه  الغــرب  مــن 
موازيــة الرتفــاع األحيــاز التــي نتجــت عــن تقاطــع اجلــدران 
فــي املربــع )F14( و )G14(، وقــد اســتخدمت فــي واجهــة 
كتــل حجريــة  الشــمالية  الناحيــة  مــن  اإلضافــات  هــذه 
ــل  ــة ومســتوية، فــي حــني اســتخدمت الكت مقطوعــة بعناي
غيــر املنتظمــة ملــلء الفــراغ الداخلــي والتــي يتضــح مــن 
أســلوب بنائهــا أنهــا مــن نفــس مرحلــة اجلــدران املتســاقطة 

 .) F14 ( فــي املربــع

ثالثًا- الساحة )حيز ٢٤(
عبــارة عــن حيــز يتقــدم واجهــة الوحــدة املعماريــة اجلنوبيــة 
ــة، واجلــدار ظاهــرة  ــة الرابع ــي املرحل )اجلــدار ظاهــرة ٣١ ف
27 فــي املرحلــة الثالثــة( )اللوحــة ١.6أ(. وهــي ســاحة مفتوحة 
يحدهــا مــن الغــرب اجلــدار )ظاهــرة ١66( وامتــداده اجلنوبــي 
جــدار )ظاهــرة ١86(، وكانــت هــذه الســاحة تتقــدم الوحــدة 
)ظاهــرة  الشــرقي  اجلــدار  وبــني  بينهــا  وتفصــل  اجلنوبيــة 
ــة،  ــة التالي ــي املرحل ــة. وف ١66 وظاهــرة ١86( للوحــدة الغربي
ُشــيد اجلــدار )ظاهــرة 58( ليمتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق 
بطــول 450ســم، وعــرض 7٣ســم، وارتفــاع ١70ســم، ويتعامــد 
ــارة عــن  ــع D13، وهــو عب مــع جــدار )ظاهــرة ١86( فــي املرب
كتــل حجريــة مختلفــة األحجــام يصــل طولهــا إلــى حوالــي 
70ســم، وبعضهــا صغيــرة ال يزيــد طولهــا عــن حوالــي ١2ســم، 
رمــادي  فــوق طبقــة ردمي  ومداميكــه غيــر منتظمــة رصــت 
ورمبــا  العضويــة،  املــواد  وبعــض  باألحجــار  اللــون مختلطــة 
أضيــف هــذا اجلــدار كتدعيــم  أو جــزء مــن درج يســاعد فــي 
املرحلتــني األخيرتــني علــى الوصــول إلــى  اجلداريــن فــي املربــع 
ــلء الســاحة املفتوحــة شــرقي اجلــدار )ظاهــرة  ــك مل F13 وذل

١86(. وقــد يؤكــد ذلــك أن اجلــدار )ظاهــرة 59( الــذي ميتــد 

مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول 270ســم، وعــرض 46ســم، 
وارتفــاع 98ســم، ويتقاطــع مــع هــذا اجلــدار ليكــون معــه أحيازاً 
 F14 ــع ــي املرب ــي وجــدت ف ــاز الت ــى األحي ــون إل ــا تك ــرب م أق
و G14 إال أنهــا  هنــا ملئــت فــي أجزائهــا الســفلى بكســر 
األحجــار الصغيــرة، وبكســر األحجــار الكبيــرة فــي أجزائهــا 
العلويــة، وقــد انهــار اجلــزء الشــمالي مــن هــذا اجلــدار، بســبب 

تفــكك طبقــة الــردمي التــي تقــع أســفل منــه.

رابعًا- البرج 
ــب هــذا املوســم  ــوب مــن وحــدة تنقي ــي أقصــى اجلن كشــف ف
ــوب  ــدة مــن اجلن ــة واملمت عــن مجموعــة مــن اجلــدران املتوازي
نحــو الشــمال )وهــي أربــع جــدران ظواهــر  ١2١. ١4. ١2، 
١٣0 ( لتتعامــد علــى جــدار عريــض )ظاهــرة رقــم ٣( وامتــداده 
الشــرقي املكتشــف فــي املوســم الســادس، ويتقاطــع مــع هــذه 
اجلــدران ويتعامــد عليهــا جــدار )ظاهــرة رقــم ١١(. وينتــج 
عــن تقاطــع هــذه اجلــدران مجموعــة مــن األحيــاز املربعــة 
األحيــاز  هــذه  ملئــت  وقــد  ١.9ب(،  )لوحــة  واملســتطيلة 
بالطــوب اللــن والطــني، وتُشــكل هــذه األحيــاز وحــدة معماريــة 
املكتشــف  للســور  الغربيــة  اجلنوبيــة  الزاويــة  علــى  ملحقــة 
فــي املوســم الســادس، ولعلــه مــن الصعوبــة مبــكان حتديــد 
الغــرض الوظيفــي لهــذه الوحــدة حلــني اســتكمال التنقيــب إلــى 
اجلنــوب والغــرب منهــا فــي املواســم القادمــة؛ وإن كان الشــكل 
ــاز فــي  ــات األحي ــدرج فــي ارتفــاع اجلــدران وأرضي العــام والت
اجتــاه زاويــة الســور قــد يــدل علــى أننــا أمــام بــرج فــي الزاويــة 

ــي.  ــع الدين ــة املجم ــن منطق ــة م ــة الغربي اجلنوبي

خامسًا- الوحدة املعمارية الغربية
ــة متامــاً عــن املجمــع  ــة مســتقلة ومنفصل وهــي وحــدة معماري
ــز  ــرب. وتفصــل ســاحة احلي ــة الغ ــه مــن جه ــي وملحقات الدين
رقــم 24 بــني هــذه الوحــدة فــي الغــرب وبــني املجمــع الدينــي 
وملحقاتــه فــي جهــة الشــرق، وقــد كشــف عــن إحــدى حجــرات 
ويشــغل  )اللوحــة ١.١0ب، ١.١١أ(،  الغربيــة  الوحــدة  هــذه 
ــة الشــكل،  ــكاد أن تكــون  مربع ــز هــذه احلجــرة مســاحة ت حي
ويتضــح مــن امتــداداً جدرانهــا أن لهــذه الوحــدة املعماريــة 
امتــداد ناحيــة الغــرب واجلنــوب والشــمال. وفيمــا يلــي وصــف 

للجــدران املكتشــفة مــن هــذه الوحــدة:

للحجـرة،  اجلنوبـي  اجلـدار  )ظاهـرة ١85(: ميثـل  جـدار   -١
وهـو ميتـد مـن الشـرق إلـى الغرب ويتعامد علـى اجلدارين 
)ظاهرة ١86و١90( ويصل بينهما، طوله٣١0سم، وعرضه 
80 سـم، وارتفـاع مـا مت الكشـف عنـه ٣١4سـم، وقـد اتبـع 
البنـاء حيـث اسـتخدمت  بنائـه األسـلوب املعتـاد فـي  فـي 
الكتـل احلجريـة املشـذبة واملقطوعـة فـي واجهتـي اجلدار، 
حجريـة  بكتـل  الواجهتـني  بـني  الـذي  الفـراغ  ُملـئ  بينمـا 
غيـر منتظمـة وطبقـة املونـة، ويتكـون هـذا اجلـدار مـن 2١ 
مدمـاكاً ارتفـاع املدمـاك حوالـي ١١سـم، مـع وجـود بعـض 
املداميـك التـي يصـل ارتفاعها إلى  حوالي ١7سـم. والكتل 
احلجريـة املشـذبة واملسـتخدمة فـي البنـاء يتـراوح طولهـا 
مـا بـني ١5- 40سـم، وهـي مـن احلجـر الرملـي األحمـر 
واحلجـر الرملـي اجليـري وقليل منهـا من األحجار الرملية 
التـي مييـل لونهـا إلـى األسـود، ورمبـا يكـون لهـذا اجلـدار 
لـم ينقـب فيهـا   التـي  الغـرب فـي املنطقـة  امتـداد ناحيـة 
البنـاء  أسـلوب  ماحظـة  خـال  ومـن   ،C13 املربـع  فـي 
وتتابـع الطبقـات واألرضيـات التـي مت رفعهـا يتبني أن هذا 
اجلـدار قـد اسـتُخدم لثـاث مراحـل اسـتيطانية علـى أقـل 

تقديـر. 

جــدار )ظاهــرة ١86( ميتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــمال،   -2
طولــه 5متــر وعرضــه 80 ســم  وارتفــاع مــا ُكشــف منــه  
٣م، ولــه امتــداد ناحيــة اجلنــوب فــي املربــع D14 الــذي لــم 
يتــم التنقيــب فيــه بعــد، كمــا ميتــد ناحيــة الشــمال غربــي 
ــع E12،E11( ويعــرف باجلــدار )ظاهــرة  ــز 24 )املرب احلي
عرضــه  مدخــل  الشــمالي  طرفــه  فــي  ويوجــد   ،)١66
90ســم،  وارتفــاع مــا تبقــى منــه 90ســم؛ يتكــون هــذا 
ــك فــي  ــف ســمك املدامي ــاكاً، ويختل اجلــدار مــن ١7 مدم
األجــزاء الســفلية عــن األجــزاء العلويــة، فســمك املداميــك 
فــي األجــزاء الســفلية يتــراوح مــا بــني ١5:١2ســم، أمــا 
إلــى  ســمكها  فيصــل  العلويــة  األجــزاء  فــي  املداميــك 
حوالــي 20ســم. ويُوجــد عنــد مدخــل اجلــدار الشــرقي 
)الظاهــرة ١94(، كتلــة حجريــة ضخمــة مائلــة، طولهــا 
حوالــي ١20ســم، وعرضهــا ٣7ســم، وارتفاعهــا 40ســم، 
ــة مدخــل أو درج  ــاً كعتب ــل عنصــراً معماري وهــي رمبــا متث

يــؤدي إلــى هــذا املدخــل .

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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وياحــظ علــى احلجــارة املســتخدمة فــي هــذا اجلــدار   
ــى  ــا بطــول يصــل إل ــا فبعضه ــر منتظمــة نوعــاً م ــا غي أنه
٣0ســم، وبعضهــا بعــرض اجلــدار، ورمبــا كان الهــدف منهــا 
ــك الســفلية  ــا املدامي ــة اجلــدار، ويســتثنى منه ــادة متان زي
فــي الواجهــة الشــرقية للجــدار، ويتبــني مــن أســلوب البنــاء 

ــة. ــاث مراحــل عمراني أن هــذا اجلــدار اســتُخدم لث

الغــرب  إلــى  الشــرق  مــن  ميتــد   )١87 )ظاهــرة  جــدار   -٣
280ســم،  طولــه   ،)١86 )ظاهــرة  جــدار  علــى  ويتعامــد 
وعرضــه 70ســم، وارتفاعه290ســم . وهــذا اجلــدار لــم 
فــي املرحلــة األولــى فــي هــذا احليــز  يكــن ُمســتخدماً 
وإمنــا بــدأ اســتخدامه فــي املرحلــة الثانيــة حيــث شــيد 
علــى أرضيــة طينيــة وبــدأ بنــاؤه بأربعــة مداميــك مشــيدة 
ــة كبيــرة نوعــاً مــا، حيــث يتــراوح  طولهــا  مــن كتــل حجري
مــا بــني ٣5- 40ســم، ولــم يبــَق مــن هــذه املرحلــة إال ســتة 
مداميــك بارتفــاع 80ســم.  وهــذه املرحلــة تــوازي املرحلــة 
الثانيــة عنــد املدخــل الغربــي )ظاهــرة ١95(، أمــا املرحلــة 
ــوازي املدخــل  ــة فــي اســتخدام هــذا اجلــدار فهــي ت الثالث
الشــرقي فــي اجلــدار )ظاهــرة ١86(، ولــم يتبــق منهــا إال 
خمســة مداميــك أحجارهــا فــي حالــة ســيئة بســبب قربهــا 
مــن الســطح العلــوي للموقــع وتأثرهــا بعوامــل التخريــب .

جــدار )ظاهــرة ١90( ميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب   -4
بطــول  ٣م، وعــرض 90ســم، وارتفــاع 225ســم، ويتضــح 
مــن أســلوب بنائــه وطريقــة رص أحجــاره وجــود ثــاث 
األحــدث:  إلــى  األقــدم  مــن  مســتمرة  للبنــاء  مراحــل 
مرحلتــني أســفل أرضيــة املدخــل )ظاهــرة ١95(، ومرحلــة 
فــوق أرضيــة املدخــل، واألحجــار املســتخدمة فــي املراحــل 
الثاثــة مــن النــوع املتوســط اجلــودة، حيــث يظهــر علــى 
ــر  ــي األحم ــآكل، وهــي مــن احلجــر الرمل ــا الت أجــزاء منه

واحلجــر الرملــي اجليــري وبعــض األحجــار البازلتيــة.

ــه 820ســم،  ــارة عــن جــدار طول جــدار )ظاهــرة ١66( عب  -5
وعرضــه 80 ســم، وهــو ينقســم إلــى جزأيــن:  الشــمالي 
لــم يتبــق منــه ســوى األســاس فقــط بطــول ٣١0 ســم، 
ــد هــذا اجلــدار  ــه 5١0 ســم،  وميت واجلــزء اجلنوبــي طول
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، وهــو امتــداد للجــدار )ظاهــرة 
رقــم ١86( فــي املربــع  D13، ومت الكشــف عــن تســعة 

كل  ارتفــاع  ويتــراوح  ســم،   ١50 بارتفــاع  منــه  مداميــك 
ــة  ــل احلجري ــب الكت ــني  ١١: ١5 ســم، وأغل ــا ب ــاك م مدم
املســتخدمة مــن احلجــر الرملــي األحمــر، وعــدد قليــل مــن 
احلجــر البركانــي األســود، ويتــراوح طــول الكتــل احلجريــة 
مــا بــني ١0: 50ســم، وســمك طبقــة املونــة الرابطــة مــا بــني 
املداميــك مــا بــني 2: 4ســم، واجلــدار فــي وضعــه احلالــي  
متأثــر بالهــزات الزلزاليــة التــي ضربت املوقــع، حيث يوجد 
فيــه شــروخ رأســية مائلــة مــن أعلــى ناحيــة الشــمال، ويعــد 
هــذا اجلــدار احلــد الغربــي للســاحة املفتوحــة )احليــز 
24(، وهــو ينتمــي إلــى مرحلــة االســتيطان الثالثــة باملوقــع، 
وقــد اتضــح ذلــك مــن خــال الوصــول فــي اجلهة الشــمالية 
للجــدار إلــى أحجــار األســاس، والتــي تتميــز باســتخدام 
الكتــل احلجريــة اجليــدة القويــة لبنــاء واجهــة اجلــدار.  

مت   ،)١66 )ظاهــرة  للجــدار  الشــمالي  الطــرف  وفــي   -6
مــن  يبــدأ  وهــو   .)207 )ظاهــرة  جــدار  عــن  الكشــف 
الزاويــة الشــمالية الغربيــة للجــدار )ظاهــرة رقــم ١66( 
وينحــرف باجتــاه الغــرب، وميتــد فــي املربــع  E10 بطــول 
٣م، ويبــدو أن لــه امتــداداً فــي املربــع D10 الــذي لــم يبــدأ 
التنقيــب فيــه بعــد. واجلــدار ُمشــيد مــن الكتــل احلجريــة 
الصغيــرة املتراصــة، ونتــج عــن ذلــك مداميــك ذات ســمك 
قليــل، يتــراوح مــا بــني ١0:8ســم، ومت الكشــف عــن عشــرة 
الكتــل  أن  وياحــظ  ســم،   70 بارتفــاع  منــه  مداميــك 

احلجريــة الصغيــرة وضعــت بطريقــة مســتوية. 

التسلسل الطبقي )حتليل الطبقات(
كشــفت أعمــال التنقيــب فــي وحــدة التنقيــب العاشــرة خــال 
هــذا املوســم عــن تسلســل طبقــي واضــح ســواء فــي داخــل 
األســوار  مــن  اخلــارج  إلــى  أو  الدينــي  املجمــع  ملحقــات 
ــي، وأمــام واجهــة  الضخمــة احمليطــة مبلحقــات املجمــع الدين
الوحــدة املعماريــة اجلنوبيــة، كمــا كشــف عــن عناصــر معماريــة 
هــذا  خــال  املكتشــف  الطبقــي  التسلســل  مــع  متعاصــرة 
املوســم، تنتمــي جلميــع الفتــرات االســتيطانية فــي املوقــع، 
وشــكلت خمــس مراحــل اســتيطانية علــى األقــل، أي أن العمــق 
التاريخــي للموقــع يعــود إلــى فتــرات زمنيــة طويلــة، كمــا أخــذت 
عينــات مــن مــواد متفحمــة وعظــام حيوانيــة لتحديــد عمــر 

.)C-14( هــذه الطبقــات بواســطة الكربــون املشــع

ويتطلــب حتليــل التسلســل الطبقــي )٣( الــذي نتــج عــن أعمــال 
ملحقــات  وخــارج  داخــل  ملعرفتــه  الســابع،  املوســم  تنقيــب 

املجمــع الدينــي وذلــك علــى النحــو التالــي:

التسلسل الطبقي خارج ملحقات املعبد

ملحقــات  خــارج  الرأســي  القطــاع  تتبــع  خــال  مــن  اتضــح 
املجمــع الدينــي أننــا لــم نصــل إلــى األرض البكــر. وميكــن 
تتبــع األرضيــات والطبقــات التاليــة مــن أســفل )األقــدم( إلــى 
أعلــى )األحــدث( وذلــك علــى النحــو التالــي )لوحــة ١.٣، 8.١، 

١.١١ب(: ١.9أ، 

أرضية طينية مدكوكة )ظاهرة ١04(.- ١

طبقــة طينيــة: وهــي عبــارة عــن طبقــة طينيــة مختلطــة - 2
بالكســر احلجريــة الصغيــرة والكســر الفخاريــة، ومتتــد 
هــذه الطبقــة لتشــغل فقــط مســاحة بعــرض ١50ســم، 

وبطــول اجلــدار )ظاهــرة ٣١(. 

طبقــة ردمي: وهــي عبــارة عــن طبقــة ردمي تــوازي الطبقــة - ٣
الطينيــة الســابقة الذكــر فــي االجتــاه الغربــي، وهــي عبــارة 
عــن ردمي مــن كســر احلجــارة الصغيــرة وكســر الفخــار 
معظــم  الطبقــة  هــذه  وقــد غطــت  متنوعــة،  ومعثــورات 

ــه. ــى جنوبي ــز 24 مــن شــماليه إل مســاحة احلي

أرضيـة - 4 عـن  عبـارة  وهـي   )97 )ظاهـرة  طينيـة:  أرضيـة 
)ظاهـرة  اجلـدار  أسـاس  أسـفل  وتقـع  مدكوكـة،  طينيـة 
.24 احليـز  مسـاحة  لتغطـي  األرضيـة  هـذه  وامتـدت   .)١0٣

مدكوكــة - 5 ردمي  طبقــة  عــن  عبــارة  وهــي  ردمي:  طبقــة 
ومختلطــة باألحجــار الصغيــرة وكميــات كبيــرة مــن القطــع 
احلجريــة الصغيــرة وكســر الفخــار وبقايــا الرمــاد والفحــم، 
كمــا ُوجــد فــي هــذه الطبقــة كميــات كبيــرة مــن عظــام 

»التسلســل  والديــري، محمــد، وعمــار،  حســني،  3  ســحلة، ســامر، 

املواســم  تنقيبــات  نتائــج  دادان،  مــن  أثريــة  كنــوز  فــي:  الطبقــي« 
الســبعة األولــى، دراســات آثاريــة ميدانيــة )١( سلســلة علميــة محكمــة 
تصدرهــا اجلمعيــة الســعودية للدراســات األثريــة، الريــاض ١4٣4-

.46  -4١ ص  20١٣-20١4م،  ١4٣5هـــ/ 

ــى أجــزاء مــن أحــواض  ــة إل ــان واجلمــال، باإلضاف اخلرف
حجريــة وأجــزاء مــن موائــد قرابــني وغيرهــا مــن املعثورات 
احلجريــة والفخاريــة، ومتتــد هــذه الطبقــة لتغطــي معظــم 
باجتــاه  تدريجيــاً  ســمكها  قــل  وإن   ،24 احليــز  ســاحة 

ــرب. الغ

أرضيــة طينيــة مدكوكــة: )ظاهــرة 92( وهــي تتماشــى مــع - 6
مســتوى أســاس اجلــدار )ظاهــرة ٣١(. ومتوســط ارتفــاع 
ــة لتغطــي  ــدت هــذه األرضي ــي ١5ســم، وامت ســمكها حوال
مســاحة احليــز 24 وعلــى امتــداد طــول اجلــدار )ظاهــرة 
هــذه  غطــت  كمــا  اجلنوبيــة،  الوحــدة  ومدخلــي   )٣١
األرضيــة مــا تبقــى مــن اجلــدار )ظاهــرة ١0٣( وتصــل إلــى 

اجلــدار )ظاهــرة 84(.

املونــة - 7 بقايــا  مــن  الطبقــة  هــذه  وتتكــون  ردمي:  طبقــة 
املســتخدمة فــي أعمــال البنــاء للربــط بــني الكتــل احلجريــة 
واملداميــك املتتاليــة، باإلضافــة إلــى طبقــة املونــة الكثيفــة 
للجــدران  الداخلــي  الفــراغ  ملــلء  كحشــو  املســتخدمة 
ــي رمبــا  ــك الت ــا، وتل ــض منه والســيما ذات الســمك العري
مــن  الطبقــة  وهــذه  األســقف،  عمــل  فــي  اســتخدمت 
ــت بعــد  ــي رمبــا تكون الطبقــات الرئيســة فــي املوقــع، والت
ســقوط اجلــدران وهجــران املوقــع، وضمــت هــذه الطبقــة 
بــني ثناياهــا الكتــل احلجريــة املختلفــة األحجــام، والتــي 
ــل  ــاء، وجــاءت بعــض هــذه الكت كانــت مســتخدمة فــي البن
منتظمــة ومصقولــة، ممــا يــدل علــى أنهــا كانــت مســتخدمة 
فــي بنــاء أوجــه اجلــدران، فــي حــني جــاء بعضهــا غيــر 
منتظــم ممــا قــد يــدل علــى أنهــا كانــت مســتخدمة كحشــو 
ــي للجــدران الســميكة، ويصــل ارتفــاع هــذه الطبقــة  داخل
فــي بعــض مربعــات التنقيــب إلــى حوالــي ١00ســم، وتنتمــي 
املوقــع،  فــي  الرابعــة  االســتيطان  ملرحلــة  الطبقــة  هــذه 
وتعلــو هــذه الطبقــة أرضيــة طينيــة مدكوكــة، والتــي ظهــرت 
بوضــوح فــي احليــز رقــم 24 والســيما غربــي املربعــات 

 .F13, F12, F11, D13, D12, D11, D10

ــارة عــن طبقــة مــن الــردمي - 8 طبقــة ردمي حمــراء: وهــي عب
والتــي تتخللهــا كتــل مــن احلجــر الرملــي األحمــر بأحجــام 
مختلفــة، وقــد اكتســبت هــذه الطبقــة اللــون األحمــر نتيجــة 

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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تفتــت وحتلــل كتــل احلجــر الرملــي بســبب عوامــل التخريب 
والتعديــات علــى املوقــع األثــري وعلــى مــر العصــور مــن 
ناحيــة، وبتأثيــر العوامــل الطبيعيــة مــن هــزات زلزاليــة 
وتســاقط األمطــار والســيول وغيرهــا مــن ناحيــة أخــرى. 
وقــد غطــت هــذه الطبقــة معظــم مربعــات وحــدة التنقيــب 
 .G14, F14, F13 العاشــرة باســتثناء ثاثــة مربعــات هــي
الــردمي  وكثافــة طبقــة  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  يرجــع  ورمبــا 
الطينيــة التــي غطــت هــذه املربعات.ويتــراوح ارتفــاع ســمك 
طبقــة الــردمي احلمــراء حــول املتــر، وقــد يزيــد ارتفاعهــا 
فــي بعــض املناطــق التــي ازداد فيهــا التعــدي والتخريــب 
ــن احلجــر  ــواع م ــيدت بأن ــي ُش ــن الت ــي األماك والســيما ف
واحتــوت  التفتــت،  والســريع  الضعيــف  األحمــر  الرملــي 
هــذه الطبقــة علــى مجموعــات حجريــة مكونــة مــن بقايــا 
مجامــر وأواٍن وأحــواض وميازيــب مذابــح ومجموعــات مــن 

ــة املتأخــرة.  الكســر الفخاري

ــة - 9 ــارة عــن طبقــة مكون ــة وهــي عب طبقــة الســطح احلجري
مــن الكســر والكتــل احلجريــة الصغيــرة التــي يُعتقــد أنهــا 
نتجــت مــن جــراء مــد ســكة حديــد احلجــاز عــام ١90١م. 
ومــن الواضــح أن موقــع دادان األثــري كان مبثابــة أحــد 
ســكة  لتمهيــد  اســتخدمت  التــي  األحجــار  مســتودعات 
إلــى  الشــمال  مــن  املوقــع  طــول  علــى  وذلــك  احلديــد، 
اجلنــوب، وقــد ظهــر ذلــك واضحــاً فــي وحــدة التنقيــب 
إلــى  الطبقــة  هــذه  ارتفــاع  متوســط  ويصــل  العاشــرة، 
حوالــي متــر، قــد يزيــد فــي بعــض املواضــع والســيما فــي 
املنطقــة احمليطــة باخلــط الســيني الفاصــل بــني املربعــات 
التــي حتمــل رمــزي F.E فــي شــبكية موقــع دادان األثــري 
هــذا  تنقيــب  وحــدة  فــي  وبالتحديــد  األولــى،  باملنطقــة 
املوســم، ويقــل ُســمك هــذه الطبقــة باجتــاه الشــرق حتــى 
تتاشــى فــي اجلــزء )الثلــث( الشــرقي مــن املربعــات التــي 
حتمــل الرمــز F  فــي الوحــدة العاشــرة. كمــا تنخفــض 
طبقــة الســطح احلجريــة تدريجيــاً باجتــاه الغــرب فــي 
املربعــات التــي حتمــل الرمــز E فــي وحــدة تنقيــب هــذا 

املوســم.

ــرة  ــة الصغي ــل احلجري ــر بالذكــر أن الكســر والكت ومــن اجلدي
ــي  ــواع احلجــر الرمل ــة هــي مــن أجــود أن ــذه الطبق ــة له املكون

األحمــر باملوقــع، ورمبــا يــدل هــذا علــى أن التعديــات علــى 
آثــار املوقــع فــي أثنــاء مــد ســكة حديــد احلجــاز كانــت تطــال 
أفضــل الكتــل احلجريــة وبالتالــي مــن أفضــل مبانــي املوقــع 
األثريــة بطبيعــة احلــال، وقــد يؤكــد ذلــك احتــواء هــذه الطبقــة 
علــى بعــض الكتــل احلجريــة التــي حتمــل نقوشــاً غيــر مكتملــة، 
إلــى بعــض املعثــورات احلجريــة مثــل املســاحن.  باإلضافــة 
بعــض الكتــل احلجريــة  ويتداخــل فــي هــذه الطبقــة أيضــاً 

الصغيــرة ذات اللــون األســود.

التسلسل الطبقي داخل ملحقات املعبد
مت عمــل قطــاع رأســي للتسلســل الطبقــي فــي احليــز الــذي 
ــة )اجلــدار ظاهــرة 85( للوحــدة  ــة الغربي ــني الواجه يفصــل ب
لهــذه  الغربيــة  الثاثــة  األســوار  وبــني  الشــمالية  املعماريــة 
الوحــدة )لوحــة ١.4، ١.6ب(. وقــد تبــني مــن خــال هــذا 
املقطــع وجــود عــدد مــن األرضيــات والطبقــات احلضاريــة مــن 

ــي: ــى كمــا يل ــى أعل أســفل إل

أرضيــة مــن الطــني املدكــوك واملتماســك بشــكل جيــد، - ١
وهــي تــوازي املدخــل الغربــي لهــذه الوحــدة املعماريــة 
واملوجــود فــي منتصــف الســور )ظاهــرة ١50(، ويعلــو 
هــذه األرضيــة عتبــة عنــد هــذا املدخــل، وهــذه األرضيــة 
تــوازي أيضــاً أرضيــة هــذه الوحــدة املعماريــة واملكتشــفة 

فــي املوســم الســادس.

طبقــة ردمي مختلطــة بكســر الفخــار واملــواد العضويــة - 2
مــن عظــام حيوانيــة وجيــوب مــن الرمــاد.

واملختلطــة - ٣ واملتماســك  املدكــوك  الطــني  مــن  أرضيــة 
ــة الشــمالية  ــي اجله بكســر الفخــار وبعــض العظــام، وف
الشــرقية مــن هــذا احليــز، مت اكتشــاف قطعــة عملــة مــن 

ــة. ــوق هــذه األرضي ــز ف البرون

طبقــة ردمي طينــي مختلطــة بالعظــام والكســر الفخاريــة - 4
والرمــاد، ويتســاوى منســوبها العلــوي مــع قمــة الســور 

)ظاهــرة ١50(.

أرضيــة مــن الطــني املدكــوك واملتماســك، وهــي تعلــو - 5

اجلهــة  فــي  كســرها  وقــد مت   .)١50 )ظاهــرة  الســور 
الشــرقية عنــد عمــل أســاس اجلــدار )ظاهــرة 85(، وقــد 
ُوجــد بهــا كميــة مــن كســر الفخــار وبقايــا عظــام حيوانيــة.

العظــام - 6 وبقايــا  الفخــار  بكســر  مختلطــة  ردمي  طبقــة 
احليوانيــة.

ـــوازي - 7 ـــوك واملتماســـك، وهـــي ت ـــن الطـــني املدك ـــة م أرضي
أســـاس اجلـــدار )ظاهـــرة 85(. وهـــي متيـــل تدريجيـــاً 
ـــرب باجتـــاه اجلـــدار )ظاهـــرة  بانحـــدار بســـيط نحـــو الغ

.)90

طبقــة ردمي طينيــة مختلطــة بكتــل حجريــة كبيــرة وكســر - 8
فخاريــة وبقايــا عظــام.

أرضيــة مــن الطــني املدكــوك تعلــو الســور )ظاهــرة 90(، - 9
وهــي متتــد لتغطــي مســاحة احليــز املعمــاري املمتــد بــني 
اجلــدار )ظاهــرة 85( فــي الشــرق وبــني الســور األحــدث 

)ظاهــرة 88( فــي الغــرب.

بالكتــل احلجريــة، ُوجــد - ١0 طبقــة ردمي طينــي مختلطــة 
بهــا جيــوب مــن الرمــاد وبقايــا عظــام حيوانيــة، وتعلــو 
املرحلــة  أرضيــة  متثــل  أخــرى  أرضيــة  الطبقــة  هــذه 

املوقــع. فــي  اخلامســة  االســتيطانية 

طبقــة الســطح واملكونــة مــن التربــة الطينيــة والــردمي - ١١
والتــي متثــل مخلفــات املرحلــة االســتيطانية األخيــرة فــي 

املوقــع.

العصـر - ١2 فـي  تكونـت  التـي  احلجريـة  السـطح  طبقـة 
١90١م.  عـام  احلجـاز  حديـد  سـكة  مـد  أثنـاء  فـي  احلديـث 

املجس االختباري
 اســتكمل احلفــر فــي املجــس الــذي بــدأ العمــل فيــه خــال 
املوســم الســادس فــي املربــع (G8) )لوحــة ١.7ب(. وذلــك 
فــي احليــز احملصــور بــني الســور )ظاهــرة ١50( وبــني امتــداد 
اجلــدار )ظاهــرة 85(، وكان العمــل فيــه خــال املوســم املاضــي 

منســوب  )عنــد  أمتــار  إلــى عمــق حوالــي ســتة  قــد وصــل 
797.5١م فــوق مســتوى ســطح البحــر( فــي محاولــة للوصــول 
إلــى األرضيــة البكــر (virgin soil) فــي املوقــع، غيــر أن ذلــك 
لــم يتحقــق بســبب خطــورة التعمــق فــي هــذه املنطقــة الضيقــة 
خــال املوســم الســادس، وفــي خــال املوســم الســابع مت النزول 
فــي املنطقــة احمليطــة باملجــس لكــي نتمكــن مــن الوصــول إلــى 
األرضيــة البكــر، ولكــن بعــد النــزول بعمــق حوالــي ١22ســم 
أســفل مســتوى املوســم الســادس، توقــف العمــل فــي املجــس 
عنــد منســوب 796.29 فــوق مســتوى ســطح البحــر. ولــم نصــل 
إلــى أســاس اجلــدار الشــرقي الــذي يحــد املجــس مــن الناحيــة 
مت  أرضيتــني  إلــى  الوصــول  مــن  الرغــم  وعلــى  الشــرقية، 
رفعهمــا والتوقــف عنــد األرضيــة الثالثــة، فإننــا لــم نصــل بعــد 
إلــى أســاس اجلــدار، كمــا لــم نصــل إلــى األرضيــة البكــر، ومت 
إيقــاف النــزول فــي املجــس بســبب صعوبــة االســتمرار ووجــود 
خطــورة علــى مــن يقــوم باحلفــر فيــه، وتبــني مــن خــال النــزول 
فــي هــذا املجــس أن الطبقــة العليــا منــه بارتفــاع 25ســم كانــت 
عبــارة عــن تربــة رمليــة طينيــة رطبــة خاليــة مــن أي معثــورات 
ســواء كانــت حجريــة أو فخاريــة أو عظــام أو غيرهــا، بعدهــا 
ُوجــدت أرضيــة  أســفل منهــا طبقــة رمليــة طينيــة أيضــاً، 
ولكنهــا اختلفــت عــن الحقتهــا فــي احتوائهــا علــى كســر فخارية 
ــة، مت رفعهــا  ــة ثاني ــم ُوجــدت أرضي ــة. ث ــا عظــام حيواني وبقاي
ــة،  ــة ثالث ــى أرضي ــى الوصــول إل ــا. واســتمر العمــل حت وإزالته
ــارة عــن  ــني عب ــني األرضيت ــني هات ــة ب ــة الفاصل ــت الطبق وكان
تربــة طينيــة مختلطــة بالرمــال، وُعثــر بهــا علــى بعــض الكســر 
ــق الهــدف األســاس  ــى الرغــم مــن عــدم حتقي ــة، وعل الفخاري
مــن اســتمرار العمــل فــي هــذا املجــس، فــإن املفيــد هــو أخــذ 
عينــات كربونيــة مــن أســفل طبقــات املجــس التــي ميكــن أن 
تســاعد علــى وضــع تأريــخ تقريبــي لبدايــة االســتيطان باملوقــع، 
كمــا أن كســر الفخــار التــي وجــدت هــي األخــرى ميكــن أن 

تســاعد أيضــاً فــي عمليــة تأريــخ هــذه املرحلــة املبكــرة.    

املعثورات
موقــع  فــي  الســابع  املوســم  فــي  التنقيــب  أعمــال  كشــفت 
دادان  عــن مجموعــات متنوعــة مــن املعثــورات، حيــث شــملت 
املجموعــات احلجريــة التــي متثلــت فــي املجامــر وبقايــا موائــد 
القرابــني واألحــواض واألوانــي احلجريــة واملســاحن وميازيــب 

ــة. ــل وبعــض العناصــر املعماري ــح وأجــزاء مــن متاثي املذاب

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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املجامر احلجرية:- ١
كشــفت أعمــال تنقيــب املوســم الســابع عــن عــدد كبيــر مــن 
املجامــر املنحوتــة مــن احلجــر الرملــي فــي أغلــب األحيــان )4(. 
ــر عليــه منهــا خــال هــذا  ــب مــا ُعث ــى الرغــم مــن أن أغل وعل
املوســم غيــر مكتمــل، فإنــه ميكــن تصنيفهــا حســب مــا تبقــى 

ــة:  منهــا إلــى األشــكال التالي

املجامــر املكعبــة )5(: وهــي صغيــرة احلجــم ومنحوتــة - ١-١
األلــوان  ذات  الرســوبية،  الرمليــة  احلجــارة  مــن 
الرملــي  احلجــر  مــن  معظمهــا  كان  وإن  املختلفــة، 
األحمــر. ومعظــم هــذه املجامــر  ذات حــوض قليــل 
العمــق حيــث يتــراوح بــني ١- ١.5ســم، ويصــل عمــق 
بعضهــا إلــى 2.5ســم. وبعــض املجامــر املكعبــة لهــا 
أربــع قوائــم قصيــرة، وأغلبهــا منحوتــة بشــكل جيــد 

ومصقولــة. ومــن هــذه املجامــر مــا يلــي:

جــزء مــن مجمــرة مــن النــوع املكعــب، مــن احلجــر 
9.5ســم،  طولهــا   ،)4 الظاهــرة   2 )رقــم  الرملــي 
املتبقــي  وعرضهــا 7ســم، وارتفاعهــا 6ســم، اجلــزء 
يقــرب  مــا  وميثــل  تقريبــاً،  الشــكل  مســتطيل  منهــا 
مــن نصــف املجمــرة، عمــل لهــا حــوض حلــرق البخــور 
بشــكل جتويــف مــن أعلــى، احلافــة مســتوية، والبــدن 
ينحــدر مــن احلافــة نحــو القاعــدة بشــكل مســتقيم 
غيــر  وجوانبهــا  الســطح،  مــن  جــزء  فقــدان  مــع 
متســاوية فــي الســماكة، وعلــى الســطح آثــار التصنيــع، 
والقاعــدة ســميكة ومســتوية وتبلــغ ٣ســم، وعليهــا آثــار 

نقــر خفيفــة مســتديرة مــن آثــار الصناعــة. 

مجمــرة مــن احلجــر مربعــة الشــكل مــن النــوع املكعــب 
)رقــم 7 الظاهــرة 7(، صغيــرة احلجــم، طولهــا 8.5 
وعرضهــا 8.5 وارتفاعهــا ٣ســم، ُحفــر علــى ســطحها 

4  عــن املجامــر وأمناطهــا انظــر: الغــزي، عبــد العزيــز بــن ســعود، 

»دراســة أثريــة ملجامــر املواســم األربعــة األولــى حلفريــة قســم اآلثــار 
فــي موقــع دادان فــي محافظــة العــا«، فــي مجلــة جامعــة امللــك 
ــار )١( ١4٣0هـــ/  ــد الواحــد والعشــرون: الســياحة واآلث ســعود، املجل
2009م؛ معيــوف، محمــد بــن معاضــة، املجامــر القدميــة فــي تيمــاء، 
دراســة آثاريــة مقارنــة، دارة امللــك عبــد العزيــز ١4٣0هـــ/ 2009م.

5  عــن املجامــر املكعبــة انظــر: الغــزي، عبــد العزيــز بــن ســعود، املجامــر 

املكعبــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، الريــاض ١4٣0هـــ/ 2009م.

العلــوي حــوض حلــرق البخــور، فقــد جــزء مــن احلافــة، 
مســتوية،  احلافــة  أن  يُظهــر  منــه  املتبقــي  واجلــزء 
جوانبهــا مســتوية ومصقولــة جيــداً، والقاعــدة مســتوية 
وفقــدت أجــزاء منهــا، وعمــق احلــوض ١ســم، وأبعــاده 

مــن الداخــل 6×6ســم. )لوحــة ١.١٣أ(

مجمــرة مــن احلجــر الرملــي أحمــر اللــون، شــبه مربعــة 
مــن النــوع املكعــب )رقــم ١2 الظاهــرة ١6١(، حيث يبلغ 
الطــول ١5ســم، والعــرض ١4ســم، واالرتفــاع 6ســم، 
احلافــة مســتوية وفقــد جــزء منهــا، واحلــوض قليــل 
العمــق، وعليــه نقــر مــن آثــار الصناعــة، واجلوانــب 
متآكلــة، وفقــدت أجــزاء منهــا، والقاعــدة منبســطة 
ــغ أبعادهــا مــن  ــة بشــكل جيــد، ويبل ومســتوية ومنحوت

الداخــل ١4×١٣ســم. )لوحــة ١.١٣ب(

مجمــرة مكعبــة مــن احلجــر الرســوبي الرملــي أصفــر 
١6ســم،  طولهــا   ،)١74 الظاهــرة   28 )رقــم  اللــون 
وعمــق  ١٣.5ســم،  وارتفاعهــا  ١5ســم،  وعرضهــا 
احلــوض 2ســم، حافــة احلــوض مســتوية، وســطحه 
علــي  النحــت  آثــار  ويظهــر  مســتٍو،  شــبه  الداخلــي 
ــد  ــب مقطــوع بشــكل جي ــب بشــكل نقــر، واجلان اجلان
ومصقــول، مــع وجــود تلــف فــي البــدن، وفقــد منهــا 
جــزء مــن إحــدى الزوايــا، وهــي ذات أربعــة قوائــم، 
وإن فقــد اثنــان منهــا، ارتفــاع القائــم 2.5ســم، وعلــى 
ســطحها آثــار اإلزميــل، وعلــى إحــدى جوانبهــا نقــش 
ــة العمــق، ميكــن أن يقــرأ  ) ن م ي ر (.  بأحــرف قليل

١.١٣ج( )لوحــة 

جـزء مـن مجمـرة مـن احلجـر الرملـي األحمـر )الرقـم 
١50 الظاهرة ١١8(، تبقى  منها زاوية، كما تبقى أحد 
قوائمهـا األربعـة وبقـي علـى سـطح جتويـف املجمـرة 
السـتخدامها،  نتيجـة  األسـود  اللـون  آثـار  وحافتهـا 
واحلافـة  ١.6سـم،  الرجـل  وارتفـاع  ٣سـم،  وعمقهـا 
والعـرض  7سـم،  الطـول  ١سـم،  وعرضهـا  مسـتديرة 

6سـم، واالرتفـاع 6سـم. 

مجمــرة مــن احلجــر الرملــي مكعبــة الشــكل )الرقــم 

احلــوض،  جوانــب  فقــدت   ،)١89 الظاهــرة   ١77
والســطح مصقــول وناعــم، وجوانبهــا مقطوعــة بشــكل 
جيــد ومنعمــة وتقــل ســماكة فــي األســفل، أبعادهــا 
ــم فاقــدة  ــد األرجــل 6X6.5 ســم، لهــا أربعــة قوائ عن
أجــزاء منهــا. الطــول 7ســم، والعــرض 7ســم، واالرتفــاع 

5.5ســم. )لوحــة ١.١٣د(

املجامــر ذات املقبــض علــى هيئــة ذراع: تتكــون - ٢-١
الشــكل  دائــري  مــن حــوض  املقابــض  املجامــر ذات 
علــى شــكل  أســطواني  مقبــض  ولهــا  العمــق،  قليــل 

ذراع. ومــن مناذجهــا مــا يلــي:

جــزء مــن مجمــرة مــن احلجــر الرملــي األحمــر )رقــم 
١، الظاهــرة ١(، طولهــا ١١ســم، وعرضهــا 9 ســم، 
وارتفاعهــا 5.5ســم، ولهــا مقبــض أســطواني الشــكل 
تقريبــاً عريــض عنــد التقائــه مــع احلــوض، وحــوض 
املجمــرة قليــل العمــق، وجوانبهــا مشــذبة، واملتبقــي مــن 
املجمــرة جــزء مــن جتويــف حــرق البخــور بشــكل نصف 
بيضــاوي قطــره 4.5 ســم، وبعمــق يبلــغ ١.5ســم ، 
ويبلــغ طــول املقبــض 7ســم، وعرضــه 5.5ســم. )لوحــة 

١.١٣هـ(

وهــي  املذابــح(:  )مجامــر  التقدمــات  مجامــر   -١-٣
مجامــر كبيــرة نســبياً، وغالبــاً مــا تكــون ثابتــة علــى 
وعنــد  املذابــح،  عنــد  املعابــد  فــي  وتوضــع  األرض، 
ــدن  ــه ب ــوع مــن املجامــر ل مداخــل القصــور، وهــذا الن
مســتطيل أو أســطواني، ويعلــوه حــوض البخــور، وعلــى 
بعضهــا نقــوش أو رســوم حيوانــات. ومــن هــذه املجامــر 

مــا يلــي:

جــزء مــن حــوض مجمــرة مــن احلجــر الرملــي )رقم 76   
الظاهــرة 5٣(، طولهــا ١4.5ســم، وارتفاعهــا 8.5ســم، 
احلافــة مســتوية، وســطح احلــوض مســتٍو ومصقــول، 
وعنــد التقــاء احلــوض بالبــدن نقــر مــن آثــار التصنيــع، 
وعلــى اجلانــب نقــش حليانــي بــارز، نفــذ الفاصــل بــني 
الكلمــات بشــكل بروزيــن متقابلــني عموديــني، واملتبقــي 
مــن النقــش ثاثــة أحــرف، كمــا أن احلــوض يبــرز عــن 

البــدن، ومــن معتقــد أن يكــون أســطوانياً إذ إن املتبقــي 
منــه جــزء بســيط، واملتبقــي زاويــة للحــوض، عــرض 
احلافــة 2.5ســم، وارتفــاع احلــوض 5.5ســم، وعمــق 
البــدن األســطواني  احلــوض  0.8-١ســم، وارتفــاع 

2.5ســم. )لوحــة ١.١4أ(

املجامر الفخارية:- ٢
تنتمــي املجامــر الفخاريــة التــي ُعثــر عليهــا خــال هــذا املوســم 
إلــى منــط املجامــر املكعبــة، ومتيــزت  بحــوض حلــرق البخــور 
قليــل العمــق، ولهــا قوائــم أربــع، وُشــكلت مــن عجينــة حمــراء، 
لهــا  ومضــاف  وصلبــة،  بنيــة خشــنة  أو  فاحتــة،  أو حمــراء 
اجليــر والرمــل، وأُضيــف لبعضهــا احلصــى واملــواد العضويــة. 
عبــارة  هندســية  بأشــكال  محــزوزة  زخرفــة  بعضهــا  وعلــى 
عــن خطــوط  رأســية وأفقيــة متقاطعــة مشــكلة مســتطيات. 
ــار التســوية باليــد،  وصناعتهــا يدويــة ويظهــر علــى بعضهــا آث
ودرجــة حرقهــا مرتفعــة، كمــا يغطــي ســطحها بطانــة كرمييــة 

ــي: ــة مــا يل ــة. ومــن هــذه املجامــر الفخاري ــوان متباين ذات أل

 ،)97 الظاهــرة   48 )رقــم  الفخــار  مــن  مجمــرة  مــن  جــزء 
عبــارة مــن زاويــة، حافتهــا مســتوية، عجينتهــا حمــراء وخشــنة 
احلــرق  ودرجــة  والرمــل،  اجليــر  لهــا  ومضــاف  وصلبــة، 
بطانــة كرميــة،  وعلــى ســطحها  يدويــة،  عاليــة، وصناعتهــا 
وعلــى ســطحها زخرفــة بشــكل حــزوز طوليــة أفقيــة، وأخــرى 
ــات  ــر، وأشــكال مربع ــرة بشــكل نق ــر غائ ــا دوائ ــة، بينه عمودي
بهــا أربــع نقــرات فــي زواياهــا، وســطح حــوض احلــرق مســتٍو 
وســميك، والقاعــدة ســميكة، واملتبقــي منهــا رجــل مكعبــة، 
طــول اجلــزء املتبقــي 4.5 ســم، وعرضــه ٣.5 ســم، وارتفاعــه 

١.١4ب( )لوحــة  6.5ســم. 

مجمــرة مــن الفخــار عجينتهــا خشــنة ولونهــا أحمــر مييــل إلــى 
ــر  ــي )رقــم 88 الظاهــرة ١١4(،  ومضــاف لعجينتهــا اجلي البن
والرمــل واملــواد العضويــة، وعلــى ســطحها اخلارجــي بطانــة 
كرمييــة، وصناعتهــا يدويــة، عمــل لهــا أربعــة قوائــم، ُفقــد اثنــان 
منهــا، واحلافــة مســتوية، وعمــق حوضهــا ١.5ســم، وســطح 
علــى  مــن صنــاج  االســتخدام  آثــار  وعليــه  مســتٍو  حوضهــا 
اجلانــب . الطــول 9ســم، والعــرض 9ســم، واالرتفــاع 6.7ســم. 

)لوحــة ١.١4ج(

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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مجمــرة مــن الفخــار مكعبــة الشــكل ذات أربعــة قوائــم )الرقــم 
2٣7 الظاهــرة ١75(، ُفقــد أحدهــا، وحــوض حــرق البخــور 
ــاً،  ــي مســتٍو تقريب ــه أيضــاً، الســطح الداخل ُفقــد معظــم حافت
ويظهــر عليــه آثــار تســوية بأصابــع الصانــع، الســطح اخلارجــي 
عليــه بطانــة بالتمليــس قبــل احلــرق، وعلــى جــزء منــه بطانــة 
كرمييــة متآكلــة، وعليهــا جــزء مــن آثــار احلــرق، العجينة حمراء 
وخشــنة ومســامية ومضــاف لهــا اجليــر والرمــل واحلصــى، 
والتشــكيل يــدوي، وبقيــت آثــار التســوية علــى الســطح وأســفل 
القاعــدة، وقــد ظهــر ذلــك بــني الرجلــني ممــا جعلهــا منحنيــة، 
ويبــدو أنــه أضــاف جــزءاً مــن الطينــة علــى الســطح الســفلي، 
وهــذا واضــح مــن تاقيهــا مــع األرجــل، الطــول 7ســم، والعرض 

7ســم، واالرتفــاع 6ســم. )لوحــة ١.١4د(

موائد القرابني:- ٣
عثــر علــى أجــزاء مــن بعــض موائــد القرابــني املنحوتــة مــن 

احلجــر الصابونــي واجليــري والبازلتــي، ومنهــا مــا يلــي:

احلجــر  مــن  الشــكل  مســتديرة  قرابــني  مائــدة  مــن  جــزء 
الصابونــي )رقــم 4١ الظاهــرة 95(، اجلــزء املتبقــي نصــف 
مســتدير وميثــل مــا يقــرب مــن ثلــث املائــدة، احلافــة مســتديرة، 
ومييــل الســطح نحــو املركــز بتــدرج، وهــي مصقولــة وناعمــة. 
ومييــل محيطهــا نحــو القاعــدة، والقاعــدة مســتوية وعليهــا 
آثــار التصنيــع علــى شــكل حــزوز غائــرة ومســتقيمة، والرجــل 
القاعــدة  ســمك  مســتوية،  قاعدتهــا  مثلثــة،  شــبه  املتبقيــة 
ــة مــن  ــا 8 ســم، والقطعــة مكســورة ومكون ١-4ســم، وارتفاعه

جزأيــن، قطــر املائــدة ٣4ســم. )لوحــة ١.١4هـــ( 

جــزء مــن حــوض مائــدة قرابــني مــن احلجــر اجليــري الصلــد 
)الرقــم 22١ الظاهــرة ١74(، احلافــة مائلــة قليــًا للخــارج، 
والشــفة مســتديرة، وجــزء مــن ســطحها الداخلــي بالقــرب 
يقــرب مــن ١.٣ســم.  الداخــل مســتٍو مبــا  البــدن مــن  مــن 
املركــز،  نحــو  باالنحنــاء  الداخلــي  الســطح  يأخــذ  وبعدهــا 
وســطح احلــوض أملــس وناعــم. ومييــل الســطح اخلارجــي 
نحــو القاعــدة بانحنــاء، وهــو أيضــاً مصقــول وناعــم، والقاعــدة 
مســتوية وبهــا حــزوز مــن آثــار اإلزميــل املســتخدم فــي النحــت، 
ــاع اجلــزء املتبقــي 4ســم. )لوحــة  ــدة ١5ســم، وارتف قطــر املائ

١.١4و(

املذابح وامليازيب:- ٤
عثــر علــى بعــض املذابــح صغيــرة احلجــم، وميازيــب مختلفــة 
وقــد  كبيــر،  واثنــان منهــا بحجــم  األحجــام بعضهــا صغيــر 
نُحتــت مــن احلجــر الرملــي. ومــن أهــم مناذجهــا مــا يلــي: 

مذبــح مــن احلجــر الرملــي األحمــر )الرقــم 2٣5 الظاهــرة 
١92(، جوانبــه مقطوعــة بشــكل مســتقيم ومنعــم بشــكل جيــد، 
ُحفــر علــى ســطحه حــوض مســتطيل الشــكل قليــل العمــق، 
وحــواف احلــوض مســتوية، وإلــى اخللــف منــه حــوض مجمــرة 
صغيــرة مســتطيلة الشــكل بطــول 7ســم وعــرض 6.5ســم، 
وعمــق ٣ســم فــي وســط الضلــع، وجــزء مــن املجمــرة مفقــود، 
ويبــرز مــن مقدمــة املذبــح كتلــة مكعبــة الشــكل، رمبــا متثــل 
العمــق.  قليلــة  لقنــاة  رأس حيــوان جتريــدي، وعليهــا حفــر 
أبعادهــا: الطــول 27ســم، والعــرض 22ســم، واالرتفــاع ١5ســم. 

)لوحــة ١.١5أ(  

جــزء مــن مذبــح مــن احلجــر الرملــي، )رقــم ٣٣ الظاهــرة 26( 
مســتطيل الشــكل، يظهــر علــى طرفــه قنــاة صغيــرة، وعلــى 
ســطحه ُحفــر حــوض للقنــاة قليــل العمــق، حافتــه عريضــة 
الطــول 22ســم،  منهــا، والقاعــدة منبســطة،  وفاقــدة جــزءاً 

والعــرض ١٣ســم، واالرتفــاع 8ســم. )لوحــة ١.١5ب(

ــر احلجــم ومســتطيل  ــي كبي ــح مــن احلجــر الرمل ــزاب مذب مي
وعرضــه  90ســم،  طولــه   ،)٣4 الظاهــرة   ٣6 )رقــم  الشــكل 
2٣ســم، وارتفاعــه ٣7ســم، ُحفــرت قنــاة امليــزاب املســتطيلة 
علــى طولــه بعمــق 6ســم، وعــرض ١0ســم، وجانباهــا متســاويان 
بعــرض 7ســم. وينحــدر ســطح قنــاة امليــزاب مــن الطــرف نحــو 
الداخــل، وعلــى جانبــي امليــزاب آثــار تشــذيب مــن الصناعــة، 

ومحاولــة لصقلهما.)لوحــة ١.١5ج(

األواني احلجرية:- ٥
ميكــن تصنيــف األوانــي احلجريــة إلــى ثاثــة أنــواع حســب 

مادتهــا اخلــام )6( وذلــك كمــا يلــي:

»األوانــي  كامــل،  غــامن،  وآل  فــؤاد،  والعامــر،  محمــد،  الذيبــي،    6

واملصنوعــات احلجريــة« فــي: كنــوز أثريــة مــن دادان، نتائــج تنقيبــات 
املواســم الســبعة األولــى، دراســات آثاريــة ميدانيــة )١( سلســلة علميــة 
ــاض  ــة، الري ــة الســعودية للدراســات األثري محكمــة تصدرهــا اجلمعي

.4٣5  -٣62 ص  20١٣-20١4م،  ١4٣4-١4٣5هـــ/ 

األوانــي املنحوتــة مــن احلجــر الرملــي وهــي عبــارة - ١-5
عــن أحــواض كبيــرة احلجــم، ومــا ُعثــر عليــه منهــا كان 

عبــارة عــن أجــزاء، ومــن أمثلتهــا مــا يلــي: 

جــزء مــن حافــة وبــدن وقاعــدة حــوض مــن احلجــر 
 ،)١68 الظاهــرة   ١٣ )رقــم  اللــون  أحمــر  الرملــي 
والبــدن  4.5ســم،  ســمكها  ويبلــغ  مســتوية  احلافــة 
أســطواني ومســتقيم، والســطح الداخلــي مســتٍو وعليــه 
آثــار التصنيــع، والقاعــدة ســميكة عنــد البــدن ورفيعــة 
ــرة  ــغ ســمكها 4ســم، والقاعــدة مقع ــي الوســط ويبل ف
ومنعمــة ممــا يرجــح أن القطعــة قــد اســتخدمت مــن 
اجلهــة الســفلية كمســحن، ويبلــغ عمــق احلــوض ٣ســم، 
وقطــر احلافــة 46 ســم، وارتفاعهــا ١١ســم. )لوحــة 

١.١5د(

جــزء مــن حــوض مــن احلجــر الرملــي )الرقــم ١٣4 
مســتوية،  حافتــه  الشــكل،  مســتطيل   )60 الظاهــرة 
علــى  النقــر  آثــار  تُوجــد  مســتٍو،  احلــوض  وســطح 
جوانبــه، وهــي غيــر منتظمــة، طــول مــا تبقــى مــن 
احلــوض 29ســم، وعرضــه ١8ســم، وارتفاعــه ١١ســم. 

١.١5هـــ( )لوحــة 

األواني املنحوتة من املرمر )األلباستر(- 5-2
املعــرق  املرمــر  مــن  طبــق  وبــدن  حافــة  مــن  جــزء 
الظاهــرة   ٣4 )رقــم  والكرميــي،  األبيــض  باللونــني 
ــل  ٣0( قطــر احلافــة ١١ســم، واحلافــة مســتوية ومتي
نحــو اخلــارج، وســمكها ١.4ســم، والســطح الداخلــي 
أن  احملتمــل  ومــن  ومنّعــم،  مصقــول  واخلارجــي 
يكــون الطبــق قليــل العمــق بنــاء علــى انحنــاء البــدن 

١.١5و( )لوحــة  اخلارجــي. 

كســرة مــن حافــة وبــدن طبــق مــن املرمــر املعــرق )رقــم 
١7، الظاهــرة ١72(، احلافــة مســتوية وممتــدة للخــارج 
ــب،  وعرضهــا ١.5ســم، والشــفة مســتديرة مــن اجلان
والســطح الداخلــي واخلارجــي مصقــول بشــكل جيــد، 
ويأخذ السطح فيما يبدو الشكل نصف الكروي. قطر 
احلافــة ١0ســم، وارتفاعهــا ١.5ســم. )لوحــة ١.١6أ(

األواني املنحوتة من احلجر الصابوني- ٣-5
- جــزء مــن إنــاء مصقــول مــن احلجــر الصابونــي، بقــي 
ــه جــزء مــن البــدن وجــزء مــن القاعــدة. )رقــم 2٣  من
الظاهــرة ١72( البــدن مائــل للخــارج، واجلــزء املتبقــي 
ــى ســطحها  ــا منبســطة، وعل ــن القاعــدة يوحــي أنه م
العمــق.  القليلــة  آثــار التصنيــع مــن خــال احلــزوز 
قطــر القاعــدة 6١ســم، وارتفــاع اجلــزء املتبقــي مــن 

ــدن 6ســم. )لوحــة ١.١6أ( الب

ــم  ــي )رق ــن احلجــر الصابون ــاء م ــن قاعــدة إن جــزء م
فــي  ومكســورة  الشــكل  مثلثــة   )١8١ الظاهــرة   ١7١
الداخلــي  وســطحها  البــدن،  مــع  التقائهــا  منطقــة 
مســتٍو ومصقــول؛ وعليــه حــزوز طوليــة قصيــرة مــن 
ومنّعــم  مصقــول  القاعــدة  وســطح  التصنيــع،  آثــار 

١.١6ج(. )لوحــة  ومســتٍو. 

أدوات السحن والطحن:- ٦
تشـــكل هـــذه األدوات نســـبة كبيـــرة مـــن املعثـــورات التـــي ُوجـــدت 
خـــال هـــذا املوســـم.وقد شـــملت الرحـــى بأشـــكالها وأحجامهـــا 
ــواء  ــاحن سـ ــات( املسـ ــدي )مدقـ ــى أيـ ــة إلـ ــة، باإلضافـ املختلفـ
ــا  ــن أمثلتهـ ــتدير. ومـ ــكل أو مسـ ــتطيل الشـ ــا مسـ ــا كان منهـ مـ

ـــي: مـــا يل

املساحن   ١-6
مســحن مــن البازلــت أســود اللــون )رقــم ١١ الظاهــرة 
تقريبــاً،  الشــكل  مســتطيل  املتبقــي  اجلــزء   ،)١6٣
وعلــى الســطح املســتوي حفــرة مقعــرة دائريــة الشــكل 
والقاعــدة  منهــا،  جــزء  وُفقــد  ١7ســم،  وقطرهــا 
منبســطة، واجلوانــب مصقولــة بشــكل جيــد، طــول 
اجلــزء املتبقــي مــن املســحن ٣4 ســم، وعرضــه ١7 

ســم، وارتفاعــه ١0 ســم. )لوحــة ١.١6د(

جــزء مــن مســحن مــن احلجــر الرملــي )الرقــم ١46 
الظاهــرة ١42(، مييــل لونــه إلــى البنــي املصفــر؛ بقــي 
أحــد طرفيــه ســليماً، وهــو يرتفــع عــن مســتوى ســطح 
املســحن مبقــدار ٣ســم، القاعــدة منبســطة واجلوانــب 
ــس، الطــول  ــول وأمل ــي مصق خشــنة، والســطح املنحن

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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عنــد  7ســم  واالرتفــاع  ١6ســم،  والعــرض  ١8ســم، 
الطــرف الســليم، و4ســم فــي الوســط. )لوحــة ١.١6هـــ(

جــزء مــن مســحن مثلــث الشــكل )رقــم ١84 الظاهــرة 
ــه 24ســم، وعرضــه ١7ســم، وارتفاعــه فــي  82(، طول
ــه  ــل لون ــرأس 8 ســم، ميي ــد ال الوســط 4.5ســم، وعن
إلــى األصفــر، وســطحه مصقــول وأملــس، وطرفــه 
الســليم بشــكل مثلــث مرتفــع أضاعــه x 5 x 5 7ســم. 

والقاعــدة منبســطة ومصقولــة. )لوحــة ١.١6و(

ــى شــكل مســتدير، وإن  جــزء مــن مســحن ســميك عل
كان اجلــزء املتبقــي منــه بشــكل مثلــث )الرقــم ١87 
الظاهــرة 97(، احلافــة مســتوية والســطح الداخلــي 
مــن اخلــارج مقطــوع  والبــدن  املركــز،  نحــو  ينحــدر 
ــار اإلزميــل،  بشــكل جيــد وعليــه حــزوز طوليــة مــن آث
والقاعــدة منبســطة وفــي املركــز بقــي جــزء مــن الثقــب 
النافــذ، قطــر القاعــدة 27ســم، وقطــر احلافــة ٣2ســم، 

واالرتفــاع ١0.5ســم. )لوحــة ١.١7أ(

مدقات املساحن  -2-6
مــدق مــن احلجــر، املقبــض مســتطيل الشــكل تقريبــاً 
)رقم 7١  الظاهرة 5١(، مع أن جهتني منه مســتويتان 
فقــط. ورأســه مســتدير، وفــي طرفــه جــزء مســتطيل 
بــارز عــن املقبــض، ورأســه مقعــرة. وبقــي علــى املــدق 
آثــار النقــر، وكأن الصانــع عمــل علــى تخشــني البــدن 
بشــكل كامــل، وهــو شــبيه مبقابــض املجامــر، الطــول 
7ســم،  وعرضــه  ١٣ســم،  املقبــض  وطــول  ١8ســم، 
وعــرض الــرأس 8ســم، وارتفاعــه 4.5ســم. )لوحــة 

١.١7ب(

أســطواني  احلجــر  مــن  مجمــرة  مقبــض  أو  مــدق 
الشــكل )رقــم ١٣8 الظاهــرة ١62(،   طــول اجلــزء 
واالرتفــاع  6.5ســم،  والعــرض  ١6ســم،  املتبقــي 

١.١7ج( )لوحــة  4.5ســم. 

 أداة ســحن أو مــدق مــن اجلرانيــت، مكعــب الشــكل 
مســتوية  أســطحها   ،)4 الظاهــرة   ١٣9 )الرقــم 

والعــرض  6.5ســم،  الطــول  وناعمــة.  ومصقولــة 
١.١7د( )لوحــة  4.5ســم.  واالرتفــاع   ، 5.5ســم 

الدمى:- ٧
عثــر علــى عــدد كبيــر مــن الدمــى الصغيــرة، ومتيــزت هــذه 
أغلبهــا  وكان  احملــروق،  الطــني  مــن  مشــكلة  بأنهــا  الدمــى 
بطبيعــة احلــال دمــى حيوانيــة والســيما جلمــال، باإلضافــة إلى 

وجــود بعــض الدمــى اآلدميــة )7(. 

ــال واحلصــان - ١-7 ــة وشــملت دمــى اجلم الدمــى احليواني
ــان  ــر والثعب ــور والطائ والث

7-١أ- اجلمال: 
جــزء مــن بــدن ناقــة مــن الفخــار )رقــم ١06 الظاهــرة 98( 
رافعــة ذيلهــا إلــى طــرف الســنام. وقــد ميزهــا الصانــع بثقبــني 
ميثــان فتحــة اإلخــراج وفتحــة اجلهــاز التناســلي، العجينــة 
حمــراء ومتيــل إلــى البنــي، وهــي خشــنة ومســامية، ومضــاف 
لهــا الرمــل واجليــر واحلصــى، وعلــى الســطح بطانــة كرمييــة 
مــن جانــب  لونهــا أحمــر، وجــزء  البطــن  خضــراء، وأســفل 
البطــن كرميــي محمــر نتــج عــن مــكان وضــع القطعــة يف أثنــاء 
احلــرق. ُفقــدت املؤخــرة واملقدمــة والرقبــة، صناعتهــا يدويــة، 
ودرجــة احلــرق متوســطة متيــل إلــى العاليــة، الطــول 7ســم، 

ــاع 4.5ســم، والعــرض ٣.٣ســم. )لوحــة ١.١8هـــ( واالرتف

دميــة جمــل مــن الفخــار )رقــم 206 الظاهــرة 205( فاقــد 
الــرأس واألرجــل وجــزء مــن الســنام، يرتفــع الذيــل مــن اخللــف 
ليصــل إلــى الســنام، الرقبــة شــبه عموديــة، وأســفل البطــن مــا 
يشــبه القنــاة نتجــت عــن تســوية البطــن، العجينــة بنية وخشــنة، 
ومضــاف لهــا اجليــر والرمــل، وعلــى الســطح بطانــة كرمييــة، 
الصناعــة يدويــة ودرجــة احلــرق مرتفعــة، الطــول 7.4ســم، 

والعــرض ٣-4ســم، واالرتفــاع 4.7ســم. )لوحــة ١.١8و(

رأس ورقبـة جمـل مـن الفخـار )الرقـم 2٣١ الظاهـرة ١92(. 

7  الســعيد، ســعيد بــن فايــز، وعمــار، حســني، »التماثيــل الفخاريــة« 

فــي: كنــوز أثريــة مــن دادان، نتائــج تنقيبــات املواســم الســبعة األولــى، 
تصدرهــا  محكمــة  علميــة  سلســلة   )١( ميدانيــة  آثاريــة  دراســات 
اجلمعيــة الســعودية للدراســات األثريــة، الريــاض ١4٣4-١4٣5هـــ/ 

.279  -252 ص  20١٣-20١4م، 

الـرأس طويـل، وعلـى جانبيـه أُضيفـت األذنـان، والعينـان علـى 
شـكل دائرتني مضافتني، واملنخران على شـكل ثقبني طوليني، 
والفـم علـى شـكل خـط أفقـي مسـتقيم، وقـد ُوفـق الصانـع فـي 
إبـراز حركـة الشـفاه، ممـا يـدل علـى أن الفنـان أراد أن ميثـل 
إلـى أن طـول  اجلمـل فـي حالـة احلركـة والسـير، باإلضافـة 
الرقبـة وامتدادهـا لألمـام يعطـي نفـس الداللـة. العجينـة بنيـة 
وخشـنة ومضـاف لهـا الرمـل واجليـر، وعلـى السـطح بطانـة 
كرمييـة وآثـار تسـوية باليـد علـى الرقبـة والفكـني، الصناعـة 
والعـرض  5.2سـم،  الطـول  مرتفعـة،  احلـرق  ودرجـة  يدويـة 

١.6سـم، واالرتفـاع ١.6سـم. )لوحـة ١.١8أ(

جــزء مــن دميــة لناقــة مــن الفخــار )الرقــم 222 الظاهرة ١74(، 
ُفقــد الــرأس واألرجــل وجــزء مــن الســنام، يرتفــع الذيــل علــى 
مؤخــرة الظهــر، واهتــم الصانــع بتشــكيل العضــو التناســلي 
علــى شــكل ثقبــني أحدهمــا دائــري واآلخــر مســتطيل، العجينــة 
اجليــر  لهــا  ومضــاف  وصلبــة،  النعومــة  ومتوســطة  حمــراء 
والرمــل، والقطعــة مشــكلة باليــد، وُعولــج الســطح ببطانــة 
كرمييــة، وعلــى اجلانــب اآلخــر جــزء منــه أحمــر رمبــا نتــج عــن 
ــاء احلــرق، الطــول 7ســم، والعــرض ٣.5ســم،  وضعــه فــي أثن

واالرتفــاع 4ســم. 

٧-١ب- احلصان
جــزء مــن رقبــة وبــدن وســاقني حلصــان )رقــم 24١ الظاهــرة 
لهــا  ومضــاف  خشــنة  بنيــة  عجينتــه  اجلســم  باقــي   .)١75
بطانــة  الســطح  وعلــى  العضويــة،  واملــواد  والرمــل  اجليــر 
بالتمليــس، وعلــى النحــر والبــدن زخرفــة مكونــة مــن حزيــن 
غائريــن متوازيــني بينهمــا شــريط يتوســطه خــط مــن نقــرات 
دائريــة متثــل زينــة )وشــاح(. الطــول 5.5ســم، والعــرض 4ســم، 

واالرتفــاع ٣ســم. )لوحــة ١.١8ب(

رأس حصــان مــن الفخــار األحمــر )رقــم ١07 الظاهــرة 98(، 
عجينتــه خشــنة ومضــاف لهــا الرمــل واجليــر، درجــة احلــرق 
مرتفعــة، جمــع بــني األذنــني بشــكل مقــوس، والعينــان دائرتــان 
مضافتــان، والفــم حــز مســتقيم، واملنخــران ثقبــان. وبــه ثقــب 
نافــذ بالقــرب مــن الفــم، وعلــى الرقبــة حــّزان، وعلــى الــرأس 
ــني،  ــني األذن ــة بشــكل شــريط ب ــب زخرفــة مضاف فــي كل جان
والعــني اليســرى مضافــة يتوســطها ثقــوب نافــذة مكســورة، 

ومــن احملتمــل أن تصــل إلــى العــني األخــرى، الطــول ٣.5ســم، 
ــاع 4.4 ســم. )لوحــة ١.١8ج( والعــرض 2ســم، واالرتف

جــزء مــن بــدن دميــة حيــوان مــن الفخــار قــد تكــون حلصــان 
)رقــم 254 الظاهــرة ١9٣(، فاقــد الــرأس واألرجــل واجلــزء 
اخللفــي مــن البــدن، الرقبــة عريضــة وعليهــا مــن اجلهتــني 
مــن  جــزء  مــع  ومســتٍو  مســتقيم  والصــدر  غائــرة،  حــزوز 
تقريبــاً،  الشــكل  أســطواني  والبــدن  األماميتــني،  الرجلــني 
العجينــة حمــراء وخشــنة وصلبــة ومضــاف لهــا اجليــر والرمــل 
واملــواد العضويــة، الصناعــة يدويــة، ودرجــة احلــرق مرتفعــة، 
علــى الصــدر والبطــن واألرجــل بطانــة كرمييــة مخضــرة، وعلى 
البــدن بطانــة حمــراء. الطــول 9.8ســم، والعــرض 4.7ســم، 

واالرتفــاع 7.9ســم. 

٧-١ج- الثور     
رأس ثــور مــن الفخــار )رقــم 78 الظاهــرة 6( مثلــث الشــكل 
تقريبــاً، فاقــد القرنــني وجــزء مــن الــرأس، الرقبــة مســتقيمة 
مــع الــرأس، العجينــة بنيــة متوســطة اخلشــونة، ومضــاف لهــا 
احلصــى واجليــر، وصناعتهــا يدويــة، الطــول ٣ســم، والعــرض 

2.7ســم، واالرتفــاع 2.5. )لوحــة ١.١8د(

٧-١د- الطائر
رقبتــه  الظاهــرة ١69(،  )رقــم ١9  الفخــار  مــن  رأس طائــر 
طويلــة وأســطوانية الشــكل تقريبــاً، ولــه منقــار بــارز ولكنــه 
مكســور، والعينــان دائريتــان، وعلــى العنــق خطــان متوازيــان 
عريضــان متموجــان باللــون األســود املائــل للحمــرة، وعلــى 
اجلانــب أســفل الشــريط الســفلي خطــان رأســيان متوازيــان. 
الســطح معالــج ببطانــة كرمييــة محمــرة، والعجينــة حمــراء 
فاحتــة ومتوســطة اخلشــونة وصلبــة، ومضــاف لهــا الرمــل 
ــة، ودرجــة احلــرق مرتفعــة، الطــول  ــر، وصناعتهــا يدوي واجلي
6ســم ، والعــرض 2.5ســم، وســمك العنــق 2.7ســم. )لوحــة 

١.١8هـــ(.

الدمى اآلدمية- ٢-٧
كســرة مــن إنــاء مــن الفخــار األحمــر اخلشــن )الرقــم 
١92 الظاهــرة 97(، مضــاف لهــا وجــه آدمــي، عجينتها 
حمــراء خشــنة وصلبــة، ومضــاف لهــا الرمــل واجليــر، 

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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ومصنوعــة بالــدوالب، اجلــزء املتبقــي مــن الســطح 
وقــد  مرتفعــة،  احلــرق  ودرجــة  مصقــول  اخلارجــي 
أُضيــف علــى الســطح اخلارجــي قنــاع لوجــه آدمــي 
شــعر  ولــه  مســتطيل،  فالوجــه  البــارزة،  بتفاصيلــه 
منســدل علــى اجلبهــة، نُفــذ بحــزوز متموجــة، واجلبهــة 
عريضــة يبــرز منهــا حاجبــان شــبه مقوســني، وعينــان 
جعلهــا  تلــف  بهــا  اليمنــى  غائريــن،  حزيــن  بشــكل 
شــبه مســتديرة، واألنــف طويــل، وُفقــد جــزء منــه، 
والفــم مســتقيم، وشــفاهه بــارزة، والذقــن مســتدير، 
األنــف  مــن  األميــن  واجلانــب  بارزتــان،  والوجنتــان 
مســتقيم أمــا األيســر فقــد تأثــر يف أثنــاء التســوية 
عنــد لصــق القنــاع علــى بــدن اإلنــاء، الطــول 4.5ســم، 
العــرض ٣.8ســم، االرتفــاع 0.7ســم. )لوحــة ١.١9أ(

اجلــزء الســفلي مــن بــدن دميــة آدميــة مــن الفخــار 
األحمــر )رقــم ٣7 الظاهــرة 9١(، مســتطيل الشــكل، 
ويضيــق البــدن فــي منطقــة الوســط، عجينتهــا خشــنة 
وصلبــة، ومضــاف إلــى عجينتــه اجليــر، وصناعتهــا 
يدويــة، ودرجــه احلــرق عاليــة، وعلــى جــزء مــن البــدن 
طبقــة كرمييــة اللــون واجلــزء اآلخــر أحمــر، ورمبــا 
نتــج ذلــك مــن مــكان وضــع القطعــة يف أثنــاء احلــرق، 
2ســم.  والســمك  4ســم،  والعــرض  6ســم،  الطــول 

١.١9ب( )لوحــة 

 ١٣0 )الرقــم  الفخــار  مــن  لتمثــال  العلــوي  اجلــزء 
علــى  يديــه  ويضــع  الــرأس،  فاقــد  الظاهــرة ١١8(، 
صــدره، عجينتــه متوســطة النعومــة وصلبــة ومضــاف 
لهــا اجليــر، الســطح مصقــول ودرجــة احلــرق مرتفعــة، 
الطــول  وعلــى الصــدر واليــد بقايــا طبقــة ســوداء، 

5ســم، والعــرض 7.5، والســمك 2ســم.

دميــة آدميــة مــن الفخــار )رقــم247 الظاهــرة 205( 
ســطحها متــآكل، وفقــدت األنــف بســبب الضغــط علــى 
العجينــة، اليــد اليســرى ممــدودة واليمنــى مفقــودة، 
ورمبــا كانــت ممتــدة لألمــام أيضــاً، كمــا أن األرجــل 
مفقــودة أيضــاً، عجينتهــا حمــراء متوســطة اخلشــونة، 
احلــرق  ودرجــة  واجليــر،  الرمــل  لهــا  ومضــاف 

كرمييــة  وبطانتهــا  يدويــة،  وصناعتهــا  منخفضــة، 
ومتآكلــة . الطــول 7ســم، والعــرض 4ســم، والســمك 

١.١9ج( )لوحــة  ١.7ســم. 

املعادن:- 8
مــن  املعدنيــة منهــا مســكوكتان  القطــع  بعــض  ُوجــدت  كمــا 
البرونــز، عثــر علــى إحداهمــا مــن طبقــة داخــل ملحقــات 
املجمــع الدينــي، والثانيــة مــن طبقــة فــي احلجــرة املكتشــفة 
ضمــن الوحــدة املعماريــة الغربيــة املنفصلــة واملســتقلة عــن 
املجمــع الدينــي. ومــن املتوقــع أن تســاهم هاتــان العملتــان 
األخيرتــان - بعــد دراســتهما - فــي عمليــات التأريــخ للمراحــل 

باملوقــع.  االســتيطانية 

- واملســكوكة األولــى مــن البرونــز )الرقــم 200 الظاهــرة 50( 
شــبه مســتديرة ونســبة النحــاس فيهــا عاليــة ممــا أكســبها 
اللــون الفــاحت، علــى الوجــه صــورة مللــك يظهــر منهــا العــني 
ــر  ــاج، ويظه ــا يشــبه الت ــه م ــرة، وعلي بشــكل معــني وســطه دائ
علــى الظهــر صــورة البومــة بعينــني دائريتــني يتوســطهما نتــوء، 
وريــش البومــة علــى شــكل دوائــر مقببــة. وبجانبهــا جــزء مــن 
حــرف غيــر واضــح . القطــر 2.١ســم، والســمك 0.٣ســم. 

)لوحــة ١.١9د(

األصداف:- ٩
مــن  بعــض  فــي  البحريــة  األصــداف  مــن  عــدد  علــى  ُعثــر 
بأشــكال  وجــاءت  املوســم،  لهــذا  التنقيــب  وحــدة  طبقــات 
ــي  ــرة الت ــة الصغي ــا القطــع اللوزي ــل أهمه ــة، لع ــواع مختلف وأن
كانــت تُســتخدم ضمــن أدوات الزينــة، ومتيــزت بعــض القطــع 
بزخارفهــا الطبيعيــة اجلميلــة علــى هيئــة اخلطــوط الغائــرة 
والبــارزة، وقــد يــدل ُوجــود مثــل هــذه القطــع علــى ارتبــاط 
ســكان املنطقــة باألنشــطة البحريــة، أو أنــه كان لهــا رمزيــة 
دينيــة، حيــث ُذكــر فــي أحــد النصــوص اللحيانيــة، أنهــا كانــت 
جــزءاً مــن ضمــن القرابــني التــي تُقــدم للمعبــود ذي غــاب. 

وقــد ُعثــر علــى صدفــة كبيــرة احلجــم تُعــد مــن األصــداف 
املميــزة التــي مت الكشــف عنهــا خــال هــذا املوســم )رقــم 2٣2 
الظاهــرة ١92(، واجلــزء املتبقــي منهــا علــى شــكل شــبه معــني، 
الداخلــي  والســطح  وجميــل،  متمــوج  اخلارجــي  وســطحها 

أملــس، ولونهــا كرميــي ومــن احملتمــل أن تكــون هــذه الصدفــة 
جــزءاً مــن تقدمــة للمعبــد. الطــول ١5ســم، والعــرض ١0ســم. 

)لوحــة ١.١9هـــ(

النقوش- ١٠
ُعثــر علــى بعــض الكتــل احلجريــة التــي حتمــل نقوشــاً مكتوبــة 
ــوش املكتشــفة خــال  ــد جــاءت النق ــي )8(. وق باخلــط اللحيان
ــى الفخــار أو  ــا عل ــرة ســواء مــا ُســجل منه هــذا املوســم قصي
الكتــل احلجريــة، ورمبــا يعــود ذلــك إلــى طبيعــة موقــع التنقيــب 
ــع  ــه خــارج نطــاق املجم ــي معظم ــي ف ــذي يأت ــذا املوســم ال له
الدينــي وملحقاتــه. وفيمــا يلــي قــراءة لبعــض مــن النقــوش 

املكتشــفة خــال هــذا املوســم:

جــزء مــن نقــش علــى كتلــة مــن احلجــر الرملــي مســتطيلة 
الوجــه  مــن  طــرف  علــى   ،)4١ الظاهــرة   66 )رقــم  الشــكل 
املصقــول نُحــت حــرف الــذال بحجــم كبيــر داخــل مربــع، وبلــغ 
ارتفــاع احلــرف 20ســم، والــذي رمبــا يرمــز الســم املعبــود 
ــا  ــة 50ســم، وعرضه ــة احلجري ــة(، طــول الكتل ــت )ذوغاب ذغب

وارتفاعهــا 26ســم. )لوحــة ١.١9و( 2١ســم، 

جــزء مــن نقــش حليانــي علــى كتلــة مــن احلجــر الرملــي )رقــم 
4 الظاهــرة 6(، مســتطيلة الشــكل، طولهــا ٣4ســم، وعرضهــا 
22ســم، وارتفاعها ١١ســم، نُفذ النقش على الســطح املصقول 
باحلفــر البــارز، وهــو عبــارة عــن حرفيــن بحجــم كبيــر همــا )ذ 
غ(، وإن كان اجلــزء العلــوي منهمــا مفقــوداً، ورمبــا ميثــان 
ــح  ــة، وقــد ُوجــد بجــواره املذب ــود ذو غيب جــزءاً مــن اســم املعب

رقــم ٣ فــي طبقــة الــردمي. )لوحــة ١.20أ(

النص: ذ غ ] ب ت [

الرملــي  احلجــر  مــن  كتلــة  علــى  نقــش حليانــي  مــن  جــزء 
األحمــر. )رقــم 29 الظاهــرة 2١( ُحفــر علــى ســطحه املســتوي 
نقــش بــارز داخــل إطــار بــارز مســتطيل الشــكل. واملتبقــي منــه 

8  الســعيد، ســعيد بــن فايــز، »نقــوش دادان: الداللــة واملضمــون« فــي: 

األولــى،  الســبعة  املواســم  تنقيبــات  نتائــج  دادان،  مــن  أثريــة  كنــوز 
مجلــة دراســات آثاريــة ميدانيــة )١( سلســلة علميــة محكمــة تصدرهــا 
اجلمعيــة الســعودية للدراســات األثريــة، الريــاض ١4٣4-١4٣5هـــ/ 

.٣02  -282 ص  20١٣-20١4م، 

ــل الســطر الســفلي  ــدو أن هــذا اجلــزء ميث ــا )ر ب(، ويب حرف
ــا  للنقــش الســتواء الســطح الســفلي للحجــر، كمــا يُوجــد بقاي
حــرف يســبق حــرف الــراء يصعــب حتديــده، طــول كتلــة احلجــر 

ــرض 6.5ســم. )لوحــة ١.20ب( ١0ســم، والع

جــزء مــن نقــش حليانــي علــى كتلــة مــن احلجــر الرملــي أحمــر 
طولهــا  الشــكل  مســتطيلة   ،)٣7 الظاهــرة   58 )رقــم  اللــون 
8ســم، وارتفاعهــا ١2ســم، وســمكها 4.5ســم، نُفــذ النقــش 
علــى الســطح املســتوي داخــل مربعــات لهــا إطــار بــارز، تبقــى 
مــن النقــش حرفــان مــن ســطرين: احلــرف األول مــن الســطر 
العلــوي حــرف اخلــاء، وفــي الســطر الثانــي الســفلي حــرف 
الهــاء، واجلــزء الســفلي مــن القطعــة مســتٍو. )لوحــة ١.20ج(

 نقــش علــى جــزء مــن حافــة جــرة مــن الفخــار )الرقــم 77 
الظاهــرة 55(، احلافــة منبســطة ومثنيــة للخــارج، عجينتهــا 
اجليــر  لهــا  ومضــاف  وصلبــة،  ومســامية  وخشــنة  حمــراء 
واحلصــى، وعلــى ســطحها بطانــة كرمييــة محمــرة، ودرجــة 
احلــرق متوســطة وصناعتهــا دوالبيــة، وعلــى ســطح احلافــة 
نقــش باخلــط اللحيانــي الغائــر نُفــذ قبــل احلــرق، والنقــش 
عبــارة عــن اســم املعبــود ذوغيبــة، وإن لــم يتبــق مــن حــرف التــاء 
غيــر جــزء منــه، عــرض حافــة اإلنــاء 4ســم، وقطــر احلافــة 
٣7ســم، وطــول اجلــزء املتبقــي 8ســم، وارتفاعــه 5ســم. النــص: 

ذ غ ب ]ت[. )لوحــة ١.20د( 

ــي  ــة مــن احلجــر الرمل ــى كتل ــر واضــح عل جــزء مــن نقــش غي
الواجهــة  علــى  نُحــت   ،)١١5 الظاهــرة   89 رقــم   ( األحمــر 
املصقولــة أحــرف غائــرة قليلــة العمــق. طــول الكتلــة احلجريــة 
20ســم، وعرضها ١2ســم، وارتفاعها ١٣ســم. )لوحة ١.20هـ(

 ،)١49 الظاهــرة   ١48 الرقــم   ( حجريــة  كتلــة  علــى  نقــش 
١5.5ســم،  وعرضهــا  ٣0ســم،  طولهــا  الشــكل  مســتطيلة 
ــب املســتوي مــن  ــى اجلان ــذ النقــش عل ــا ١١ســم، نُف وارتفاعه
الكتلــة احلجريــة بطريقــة احلــز الغائــر، وهــو عبــارة عــن ســطر 

مــن األحــرف املكتوبــة باخلــط الدادانــي.

النص: ب ن ي/ د ص ن )لوحة ١.20و(.

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(



أطالل 26 - القسم األول ٣2٣٣

الفخار- ١١
لعــل أهــم مــا مييــز معثــورات هــذا املوســم هــو تنــوع وثــراء 
عــن  كشــف  حيــث  الفخاريــة،  واملعثــورات  املجموعــات 
مجموعــات مــن الكســر الفخاريــة املتنوعــة مــن حيــث الشــكل 
اخلــام  واملــادة  التشــكيل  وأســلوب  والزخرفــة  والوظيفــة 
والشــوائب املضافــة وطــرق احلــرق، وكمــا هــو متوقــع ومعتــاد 
جــاءت أغلــب املجموعــات الفخاريــة محليــة الصنــع )9(، كمــا 
ُوجــدت إلــى جانــب األوانــي احملليــة الصنــع بعــض القطــع 
الفخاريــة مــن تيمــاء وقريــة )مديــن(، باإلضافــة إلــى كســر مــن 
الفخــار اليونانــي )األتيكــي( والنبطــي املبكــر والرومانــي املبكــر 
)ســجاتا أي األوانــي املختومــة(، وال شــك أن هــذه الكســر مــن 
الفخــار غيــر محلــي الصنــع إمنــا تــدل علــى صــات وتواصــل 
حضــاري مــع مواطــن احلضــارات القدميــة ســواء القريبــة فــي 
داخــل اجلزيــرة العربيــة أو البعيــدة عنهــا. وفيمــا يلــي منــاذج 

مــن هــذه املجموعــات الفخاريــة:

الفخار احمللي- ١-١١
تبعــاً  منهــا  املشــكل  العجينــة  بتنــوع  احمللــي  الفخــار  متيــز 
ــاك  ــة، فهن ــي الفخاري ــة األوان ــاف شــكل وحجــم ووظيف الخت
الفخــار املشــكل مــن العجينــة اخلشــنة ذات اللــون األحمــر أو 
البنــي، وقــد أُضيــف إليهــا اجليــر واحلصــى األحمــر. وُوجــد 
فخــار مشــكل مــن عجينــة متوســطة اخلشــونة ذات لــون بنــي 

9  عــن الفخــار احمللــى واملعــروف بفخــار العــا وغيــره مــن فخــار شــمال 

غربــي اجلزيــرة العربيــة انظــر:

 Parr. P.J.. Aspects of the Archaeology of North- West Arabia

 in the First Millennium B.C. in: L arabie Preislamique et Son

 Environment Historique et Culturel (Universite des Sciences

 Humaines de Strasbourg. Travaux du Centre de Recherche

sur le Proche- Orient et la Grece Antiques. no 10. 1987. p.54f;

الغــزي، عبــد العزيــز بــن ســعود، تاريــخ وتأصيــل فخــار العــا. أطــال، العــدد الخامــس 

عــر، 1420هـــ/2000م، ص  189- 200؛ الزهــراين، عــوض بــن عــي، تــل الكثيــب فــي 

ــك ســعود  ــار واملتاحــف جامعــة املل ــوراه غــر منشــورة، قســم اآلث العــا، رســالة دكت

ــرب  ــال غ ــار ش ــخ فخ ــخيص وتأري ــعود، تش ــن س ــز ب ــد العزي ــزي، عب 1426هـــ؛ الغ

اململكــة العربيــة الســعودية املزخــرف باأللــوان فــي ضــوء االكتشــافات الحديثــة، فــي 

ــس  ــدول مجل ــار ب ــخ واآلث ــة التاري ــاء العلمــي الســنوي لجمعي سلســلة مــداوالت اللق

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 6 الكويت 1426هـــ- 2005م، ص 105- 155؛ الشــهري، 

ــادس  ــس 1429هـــ والس ــمني الخام ــال املوس ــار دادان خ ــة، فخ ــن معاض ــد ب محم

ــعود،  ــك س ــة املل ــورة ، جامع ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــة تحليلي 1430هـــ، دراس

2011م.

أو أحمــر، ومضــاف لهــا الرمــل واجليــر أو املــواد العضويــة. 
وُعثــر علــى فخــار محلــي متوســط النعومــة ذي لــون بنــي فــاحت 
أو أحمــر فــاحت، ومضــاف لــه الرمــل واجليــر، كمــا ُشــكل بعــض 
الفخــار مــن عجينــة ناعمــة مضــاف لهــا الرمــل، وهنــاك أيضــاً 

ــون. ــة الل فخــار مــن عجينــة متوســطة النعومــة رمادي

ــب  ــكلت أغل ــي، حيــث ُش وتنوعــت طــرق تشــكيل الفخــار احملل
األوانــي الفخاريــة الصغيــرة واملتوســطة احلجــم بالــدوالب، 
أمــا اجلــرار الكبيــرة احلجــم فقــد شــكلت بالــدوالب أيضــاً، 
مــا شــكلت يدويــاً، واختلفــت طــرق معاجلــة ســطح  ونــادراً 
بــدون  أو  عنصــر  بإضافــة  املعاجلــة  بــني  احمللــي  الفخــار 
إضافــة عــن طريــق الصقــل، واختلفــت درجــة حــرارة حــرق 
الفخــار املكتشــف خــال هــذا املوســم، فهنــاك أواٍن درجــة 
حرقهــا مرتفعــة أو متوســطة، وجــاءت نســبة قليلــة مــن األوانــي 
الكبيــرة بدرجــة حــرق منخفضــة، وأغلــب الفخــار احمللــي بــدون 
زخرفــة، ومــع ذلــك فقــد ُعثــر خــال هــذا املوســم علــى عــدد 
ــون أو باحلــز أو  ــن الفخــار املزخــرف ســواء بالل ــل م ــر قلي غي

باإلضافــة. وفيمــا يلــي بعــض منــاذج الفخــار احمللــي:

جــزء مــن بــدن وقاعــدة زبديــة مــن الفخــار )رقــم 4٣ الظاهــرة 
99(، عجينتــه حمــراء، متوســطة النعومــة وصلبــة، ومضــاف 
لهــا اجليــر والرمــل، الســطح الداخلــي مصقــول، وعليــه بطانــة 
كرمييــة وزخرفــة خطــوط مســتقيمة بقــي منهــا ثاثــة باللــون 
األحمــر املائــل للبنــي، طرفهــا فــي املركــز واآلخــر مرتبــط بخط 
دائــري )بقــي منــه جــزء( باللــون األحمــر، ويوازيــه خــط دائــري 
باللــون األســود تنطلــق منــه خطــوط قصيــرة مســتقيمة ســوداء 
مكونــة مــا يشــبه التــرس، وعلــى حافتهــا زخرفــة بشــكل شــريط 
أفقــي باللــون األســود، عبــارة عــن خطــوط مســتقيمة مائلــة 
متقاطعــة مكونــة أشــكال معينــات، وســطحها اخلارجــي عليــه 
بطانــة بالتمليــس قبــل احلــرق، والقاعــدة منبســطة، وعليهــا 
آثــار القطــع باخليــط، وصناعتهــا دوالبيــة، ودرجــة احلــرق 
مرتفعــة. ســمك القاعــدة 0.6ســم، وســمك البــدن 0.8ســم. 

)لوحــة ١.2١أ(

 جــزء مــن إنــاء مــن الفخــار قــد يكــون مربعــاً أو مســتطيل 
الشــكل )يشــكل حوضــاً( )رقــم ١6٣ الظاهــرة 60(، البــدن 
مســتقيم ومييــل قليــًا للخــارج، واحلافــة مســتوية، العجينــة 

ــواد  ــر وامل ــا اجلي ــة، ومضــاف له ــون وخشــنة وصلب ــراء الل حم
درجــة  األلــواح،  بطريقــة  يدويــة رمبــا  الصناعــة  العضويــة. 
مكتمــل  احلافــة  عنــد  العلــوي  فاجلــزء  متوســطة،  احلــرق 
احلــرق  فمتوســط  والقاعــدة  البــدن  باقــي  أمــا  احلــرق، 
وغيــر مكتمــل، ورمبــا يكــون ذلــك ناجتــاً عــن طريقــة احلــرق 
ومــكان وضــع القطعــة فــي الفــرن، الســطح الداخلــي عليــه 
آثــار التســوية باليــد، ومدهــون باملغــرة احلمــراء، والســطح 
اخلارجــي عليــه آثــار تســوية أيضــاً، وعليــه بطانــة كرمييــة 
مخضــرة، وفــي أجــزاء منهــا وبخاصــة عنــد احلافــة والقاعــدة 
ــة  ــة كرميي ــا بطان ــة محمــرة، والقاعــدة منبســطة وعليه كرميي
مــن  املتبقــي  اجلــزء  طــول  الفــاحت،  للرمــادي  لونهــا  مييــل 
١.8ســم.  وســمكه  ١١ســم،  وارتفاعــه  ١0.7ســم،  احلــوض 

١.2١ب( )لوحــة 

كســرة مــن بــدن جــرة مــن الفخــار )رقــم 246 الظاهــرة 205(، 
ــة، وهــي متوســطة اخلشــونة، ومضــاف  ــة وصلب ــا بني عجينته
لهــا الرمــل واجليــر، الســطح الداخلــي مصقــول، والســطح 
الســطح  ويزيــن  اللــون،  كرمييــة  بطانــة  عليــه  اخلارجــي 
اخلارجــي زخرفــة بــارزة علــى شــكل دائــرة )عجلــة(، بقــي منهــا 
نصفهــا، ومركــز الدائــرة عبــارة عــن ثقــب حتيــط بــه دائــرة مــن 
الثقــوب الغائــرة، وتخــرج منهــا خطــوط مســتقيمة تصــل إلــى 
محيــط الدائــرة، واخلطــوط علــى شــكل شــعاع مــن الثقــوب 
الغائــرة، التشــكيل بالــدوالب ودرجــة احلــرق منخفضــة، بقــي 
علــى الســطح طبقــة ســوداء مــن آثــار الرمــاد وصنــاج احلــرق.  
ــرض 8ســم، والســمك ١.6ســم. )لوحــة  الطــول ١2ســم، والع

١.2١ج(

جــزء مــن مقبــض مــن الفخــار )رقــم 2٣9 الظاهــرة 27٣( 
مكــون مــن ثــاث لفائــف جمعــت ولصقــت مــع بعضهــا لتكــون 
ــان  ــى الســطح اخلارجــي للمقبــض قنات مقبضــاً عريضــاً، وعل
الســطح  وعلــى  اللفائــف،  التقــاء  منطقــة  فــي  مســتقيمتان 
الداخلــي حــزوز غائــرة تظهــر مــكان التقــاء عجينــة اللفائــف. 
املقبــض مشــكل مــن عجينــة ســوداء وخشــنة، ومضــاف لهــا 
اجليــر، الصناعــة يدويــة ودرجــة احلــرق مرتفعــة، الســطح 
الطــول  محمــرة،  ســوداء  بطانــة  وعليــه  ومصقــول،  مســتٍو 
)لوحــة  ١.5ســم.  والســمك  ٣.8ســم،  والعــرض  6.٣ســم، 

١.2١د(

كســرة مــن بــدن إنــاء مــن الفخــار )رقــم 209 الظاهــرة 205(. 
العجينــة حمــراء وخشــنة، ومضــاف لهــا الرمــل واجليــر، عولــج 
تشــكيلها  احلــرق،  عمليــة  قبــل  بالتمليــس  ببطانــة  الســطح 
بالــدوالب واليــد، علــى الســطح اخلارجــي زخرفــة مضافــة 
بــارزة، عبــارة عــن شــريطني متوازيــني ســميكني علــى طــول 
القطعــة، وكأنهــا حُتيــط بالبــدن، ويتوســطها ثقــوب دائريــة 
متتاليــة علــى طــول الشــريط، ويصــل بــني الشــريطني خطــوط 
احلــرق  درجــة  املثلثــات،  يشــبه  مــا  مكونــة  مائلــة  رأســية 
منخفضــة، ممــا أكســب القطعــة اللــون األســود، ولعــل ذلــك 
نتــج عــن حرقهــا فــي فــرن مفتــوح، أو بســبب موضعهــا يف أثنــاء 
احلــرق. الطــول 8ســم، والعــرض 4ســم، والســمك ١.5ســم. 

)لوحــة ١.2١هـــ(

١١-٢- فخار قرية )فخار مدين(:
إن مــا مت العثــور عليــه مــن فخــار قريــة )مديــن( )١0( عبــارة عــن 
كســرتني، ُعثــر عليهمــا فــي طبقــات املرحلــة الثالثــة، ومتيــزت 
عجينتهــا بلونهــا األبيــض، وهــي متوســطة النعومــة وصلبــة، 
ومضــاف إلــى إحداهمــا  الرمــل، واألخــرى مضــاف لهــا الرمــل 
الســطح اخلارجــي  وعلــى  اللــون،  أحمــر  الناعــم  واحلصــى 
واللــون  واألحمــر  األســود  باللــون  زخــارف  ببطانــة  املعالــج 

ــي.  ــون البن ــل لل األحمــر الداكــن املائ

كســرة مــن بــدن جــرة من الفخار األبيــض )الرقم ١90 الظاهرة 
96( متوســطة النعومــة، ومضــاف لهــا الرمــل واحلصــى األحمر 
اللــون، علــى ســطحها اخلارجــي بطانــة كرمييــة اللــون، ورُســم 
عليهــا أشــكال هندســية عبــارة عــن خطــوط مســتقيمة أفقيــة 
وأخــرى رأســية، نتــج عنهــا جــزء مــن مربعــات بعضهــا داخــل 
األخــرى، ويتوســطها خطــوط مســتقيمة مائلــة ومتقاطعــة نتــج 
عنهــا أشــكال معينــات نفــذت باللــون األســود واألحمــر الداكــن 
املائــل للــون البنــي، طــول الكســرة 4.5 ســم وعرضهــا 4ســم، 

وارتفاعهــا 0.7ســم )لوحــة ١.2١و(.

١١-٣- فخار النبطي: 
متيــزت الكســر الفخاريــة النبطيــة التــي مت الكشــف عنهــا 

الغــزي، عبــد العزيــز بــن ســعود، دراســات فخــار مديــن خــال ثاثــة   10

العــدد  عشــر،  الســادس  املجلــد  الكتــب،  عالــم  عامــاً.  وعشــرين 
اخلامــس، الربيعــان ١4١6هـــ/ ســبتمبر - أكتوبــر ١995م، ص ص 
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برقــة البنيــة. وهــي عبــارة عــن أجــزاء مــن زبديــات أو كــؤوس 
بنيــة فاحتــة. وعجينتهــا  أو  وألوانهــا حمــراء  أو زمزميــات، 
ــل،  ــا الرم ــة، ومضــاف له ــة، أو متوســطة النعوم ــة وناعم صلب
أو الرمــل واجليــر. وســطح الفخــار مصقــول صقــًا جيــداً 
مدهــون  أو  احلــرق،  قبــل  رقيقــة  ببطانــة  ومعالــج  ومنّعــم، 
باملغــرة احلمــراء. ومتيــزت الكســر الفخاريــة النبطيــة بحرقهــا 
اجليــد، وقــد جــاءت جميــع الكســر مــن املرحلــة املتأخــرة فــي 

ــي أهــم هــذه الكســر: ــا يل ــع. وفيم املوق

جـزء مـن بـدن وقاعـدة إنـاء مـن الفخـار النبطـي )الرقـم ١89 
الظاهـرة 96(، عجينتـه ناعمـة وصلبـة ولونهـا بنـي، والسـطح 
حمـراء.  ببطانـة  ومعالـج  جيـداً،  صقـًا  مصقـول  اخلارجـي 
والقاعـدة مسـتوية مـع وجـود بـروز بسـيط، السـطح الداخلـي 
ناعم، الصناعة دوالبية، ودرجة احلرق عالية. )لوحة ١.22أ(

جــزء مــن بــدن وقاعــدة كأس مــن الفخار النبطــي الرقيق، )رقم 
97 الظاهــرة 22( عجينتــه  صلبــة ومضــاف لهــا اجليــر، ولونهــا 
ــة، والتشــكيل  ــول، ودرجــة احلــرق عالي ــر، الســطح مصق أحم
بالــدوالب، الســطح اخلارجــي معالــج ببطانــة بالتمليــس، وعلــى 
الســطح الداخلــي طــاء باملغــرة احلمــراء، والقاعــدة حلقيــة 

بــارزة، وســمكها 2ســم، وقطرهــا 7ســم. )لوحــة ١.22ب(

كســرة مــن بــدن وقاعــدة إنــاء مــن الفخــار النبطــي )رقــم ١02 
األحمــر،  للــون  بنيــة فاحتــة متيــل  الظاهــرة 92(، عجينتــه 
وهــي صلبــة وناعمــة، ومضــاف لهــا الرمــل واجليــر، علــى 
ســطحها اخلارجــي بطانــة بالتمليــس قبــل احلــرق، ومصقولــة 
جيــداً، الصناعــة دوالبيــة، ودرجــة احلــرق مرتفعــة، والقاعــدة 
منبســطة وســطحها الداخلــي مصقــول،  قطــر القاعــدة 8ســم. 

)لوحــة ١.22ج(

جــزء مــن حافــة وبــدن زبديــة مــن الفخــار النبطــي املبكــر 
)رقــم 25 الظاهــرة ١72(، احلافــة مائلــة للداخــل، والشــفة 
مســتديرة، عجينتهــا حمــراء متيــل للبنــي الفــاحت، وهــي ناعمــة 
وصلبــة، ومضــاف لهــا الرمــل، وصناعتهــا دوالبيــة، ودرجــة 
احلــرق مرتفعــة، والســطح الداخلــي معالــج ببطانــة بالتمليــس 
منعمــة، وعلــى الســطح اخلارجــي جــزء مــن بطانــة كرمييــة 

محمــرة. )لوحــة ١.22د(

١١-٤- الفخار اليوناني
ــي  ــن الفخــار اليونان ــى نوعــني م ــر خــال هــذا املوســم عل عث

ــا: وهم
الفخــار األتيكــي: ُعثــر علــى بعــض الكســر مــن الفخــار - ١

املدهــون باللــون األســود واملعــروف بالفخــار األتيكــي، 
والــذي يتميــز بنعومــة عجينتــه وصابتهــا، باإلضافــة 
حرقــه  وبدرجــة  لســطحه،  اجليــدة  املعاجلــة  إلــى 

العاليــة١١. ومــن هــذه الكســر مــا يلــي:

رقــم   ( اليونانــي  الفخــار  مــن  إنــاء  بــدن  مــن  كســرة   
١05 الظاهــرة 98(، عجينتهــا حمــراء فاحتــة ناعمــة 
عاليــة  احلــرق  ودرجــة  دوالبيــة،  وصناعتهــا  وصلبــة 
وعلــى ســطحها بطانــة ســوداء مصقولــة والمعــة، الطــول 

١.22أ( )لوحــة  5ســم.  والعــرض  6.5ســم، 

جــزء مــن مســرجة مــن الفخــار اليونانــي األتيكــي )رقــم   
للبنــي  متيــل  حمــراء  عجينتــه   ،)١75 الظاهــرة   244
ــون األســود  ــة بالل ــى ســطحها بطان ــة وعل ــة وصلب ناعم
الامــع، جــزء منهــا متــآكل، وبقــي جــزء مــن القاعــدة 
بطانتهــا الســوداء متآكلــة، ســمك القاعــدة 0.5ســم، 
صناعتهــا بالــدوالب واليــد، والقاعــدة بــارزة منبســطة، 
ــع،  ــن الداخــل بشــكل مرب ــة، وم ــة دائري ــه املثقوب وفتحت
الطــول 6ســم، العــرض 2.١ســم، االرتفــاع ٣ســم. )لوحــة 

١.22و(

ـــوع مـــن - 2 ـــم يُوجـــد مـــن هـــذا الن ـــي احملمـــر: ل الفخـــار البن
ــورة،  ــن مقبـــض أمفـ ــارة عـ ــني عبـ ــوى قطعتـ ــار سـ الفخـ
ــا  ــك كمـ ــم وذلـ ــة ختـ ــا طبعـ ــض عليهمـ ــن مقبـ ــزء مـ وجـ

يلـــي:

مقبـــض وجـــزء مـــن عنـــق جـــرة )أمفـــورة( مـــن الفخـــار   
 ،)98 الظاهـــرة   98 )رقـــم  اليونانـــي  احملمـــر  البنـــي 
ــطحها  ــى سـ ــة، وعلـ ــة وصلبـ ــطة النعومـ ــه متوسـ عجينتـ
بطانـــة كرمييـــة اللـــون، وصناعتهـــا دوالبيـــة ويدويـــة، 
درجـــة حـــرارة احلـــرق مرتفعـــة. وعلـــى ســـطح املقبـــض 
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 ختـــم مســـتطيل الشـــكل، يظهـــر عليـــه أحـــرف يونانيـــة
NKA 000. الطول 7سم، والعرض 4سم. )لوحة ١.2٣أ(

جــزء مــن مقبــض إنــاء مــن الفخــار اليونانــي )رقــم 49   
الظاهــرة 98(، عجينتــه ذات لــون بنــي فــاحت،  ومتوســطة 
النعومــة وصلبــة، ومضــاف لهــا الرمــل الناعــم، الســطح 
ــس، والصناعــة  ــة بالتملي ــه بطان ــول، وعلي ــم ومصق منع
يدويــة، ودرجــة احلــرق عاليــة، بقــي علــى ســطح املقبــض 
ــه  ــر من ــا ُفقــد اجلــزء األكب ــم، بينم ــة خت جــزء مــن طبع

)لوحــة ١.2٣ب(.

١١-٥- الفخار الروماني:
كســرة مــن الفخــار الرومانــي )ســجاتا( )رقــم ١0١ الظاهــرة 
92(، عجينتهــا حمــراء وصلبــة ومضــاف لهــا الرمــل، وعلــى 
ســطحها بطانــة حمــراء، وعلــى الســطح زخرفــة عبــارة عــن 
حــز غائــر. ودرجــة احلــرق عاليــة، وصناعتهــا دوالبيــة )لوحــة 

١.2٣ج(.

العظام- ١٢
مت العثــور علــى بقايــا عظــام فــي الطبقــات املختلفــة وفــي 
ــرف  ــث مت التع ــب العاشــرة، حي ــات وحــدة التنقي معظــم مربع
ــل عظــم الســاق والصــدر،  ــا مــا ميث ــى عظــام جلمــال، منه عل
كمــا ُوجــدت كميــات كبيــرة مــن عظــام اخلــراف واملاعــز، منهــا 
عظــام الســاق والصــدر أيضــاً وحلقــات مــن العمــود الفقــري 
وفــكان خلروفيــن مــن طبقــة املرحلــة االســتيطانية الثالثــة فــي 
املربــع F12 أمــام اجلــدار )ظاهــرة ٣١(، وغنــي عــن التعريــف 
أن مثــل هــذه العينــات ميكــن أن تعطــي نتائــج تأريخيــة متميــزة، 
باإلضافــة إلــى كونهــا تشــير إلــى أنــواع احليوانــات التــي كانــت 

تُقــدم كقرابــني فــي املعبــد.

الفحم - ١٣
مت رفــع عينــات مــن الفحــم ألخشــاب متفحمــة مــن عــدد مــن 
الطبقــات مــن أكثــر مــن مربــع وبأســلوب علمــي للمحافظــة 
عليهــا مــن التلــوث، ومــن املؤكــد أن هــذه العينــات ســوف تُعطــي 
نتائــج لتأريــخ أكثــر دقــة للطبقــات التــي ُوجــدت فيهــا، وبالتالــي 
ملراحــل االســتيطان والعمــران فــي املوقــع، وذلــك بعــد إجــراء 

التحاليــل املعمليــة الازمــة.

النتائج
بالطبقــات  وربطهــا  املعماريــة  الظواهــر  تتبــع  خــال  مــن 
ــورات  ــة ومعث ــه مــن مجموعــات فخاري ــا حتوي ــات وم واألرضي
ــة اســتيطانية  ــد خمــس مراحــل عمراني متنوعــة، ميكــن حتدي
رئيســة باملوقــع، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة حتديــد تأريــخ زمنــي 
لبدايــات ونهايــات تلــك املراحــل بشــكل دقيــق حتــى اســتكمال 
فإنــه ميكــن حتديــد هــذه  باملوقــع،  املتخصصــة  الدراســات 

ــي: ــى األحــدث كمــا يل املراحــل مــن األقــدم إل

املرحلة األولى:
إلــى  لــم نصــل بعــد  وبدايتهــا غيــر معروفــة الســيما وأننــا 
األرضيــة البكــر، وميثــل هــذه املرحلــة مــن الظواهــر املعماريــة 
 )١50 )ظاهــرة  الســور  جــدار  املوســم  هــذا  فــي  املكتشــفة 
ــة الشــمالية واملــوازي لهــذا  واجلــدار الغربــي للوحــدة املعماري
الســور والــذي لــم نتوصــل إلــى أساســاته فــي اجلــزء املكتشــف 
منــه شــرق املجــس االختبــاري، وقــد مت رفــع عــدد مــن الطبقات 
األثريــة واألرضيــات التــي متثــل هــذه املرحلــة من خــال النزول 
فــي املجــس االختبــاري، والتــي دلــت علــى أن هــذه املرحلــة رمبا 
كانــت طويلــة األمــد، ويشــير الفخــار املكتشــف فــي الطبقــات 
الســفلية مــن هــذه املرحلــة، إلــى احتمــال تأريخهــا منــذ أواخــر 
ــل امليــاد وامتدادهــا  ــات األلــف األول قب ــي وبداي األلــف الثان

إلــى القــرن الســابع قبــل امليــاد.

املرحلة الثانية:
وميثــل هــذه املرحلــة جــدار الســور )ظاهــرة 90( فــي مرحلتــه 
ــع أســفل أســاس  ــي تق ــات الت ــى الطبق ــة إل ــرة ، باإلضاف املبك
اجلــدار )ظاهــرة 85(، كمــا ميثلهــا أيضــاً املرحلــة األولــى مــن 
اســتخدام احلجــرة املكتشــفة مــن الوحــدة املعماريــة الغربيــة، 
ومــن احملتمــل أن هــذه املرحلــة تعــود إلــى القرنــني الســابع 

ــل امليــاد. والســادس قب

املرحلة الثالثة:
وميثلهــا اجلــدار )ظاهــرة 85( واملرحلــة األخيــرة مــن اســتخدام 
الســور )ظاهــرة 90( فــي الوحــدة املعماريــة الشــمالية، وميثلهــا 
أيضــاً اجلــدار )ظاهــرة 27( فــي الوحــدة املعماريــة اجلنوبيــة، 
باإلضافــة إلــى املرحلــة الثانيــة مــن اســتخدام جــدران احلجــرة 
املكتشــفة فــي الوحــدة املعماريــة الغربيــة، واتضح مــن معثورات 

التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع 20١0م(
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ــع  ــة وجــود اتصــال وتواصــل حضــاري م ــات هــذه املرحل طبق
املراكــز احلضاريــة األخــرى فــي شــمال غربي اجلزيــرة العربية 
والســيما موقــع ُقريــة، كمــا ُوجــدت كســر مــن أواٍن مــن حجــر 
ــة  ــى صــات حضاري ــي رمبــا تشــير إل املرمــر )األلباســتر( الت
ــا أيضــاً كســر مــن  مــع مصــر القدميــة، كمــا ُوجــدت بطبقاته
الفخــار املدهــون باللــون األســود الامــع اليونانــي )األتيكــي(. 
ــل  ــرن الســادس واخلامــس قب ــة بالق ــؤرخ هــذه املرحل ورمبــا ت

امليــاد.

املرحلة الرابعة:
وميثلهــا اجلــدار )ظاهــرة ٣١( فــي الوحــدة املعماريــة اجلنوبية، 
هــذه  خــال  )ظاهــرة 85(  اجلــدار  اســتخدام  اســتمر  كمــا 
ــن حجــرة  ــرة م ــة األخي ــى املرحل ــة إل ــة أيضــاً، باإلضاف املرحل
الوحــدة املعماريــة الغربيــة، وفــي خــال هــذه املرحلــة ازدهــرت 
عاقــات املوقــع وصاتــه احلضاريــة مــع احلضــارات الكبــرى 
خــارج اجلزيــرة العربيــة، حيــث ُوجــد فــي طبقاتــه األثرية فخار 
يونانــي املتمثــل فــي مقابــض اجلــرار )األمفــورات( التــي عليهــا 
ــة بالقرنــني  ــام، ومــن احملتمــل تأريــخ هــذه املرحل طبعــات أخت

الرابــع والثالــث قبــل امليــاد.

املرحلة اخلامسة:
ــل  ــة، ورمبــا متث ــة ســور الوحــدة اجلنوبي ــرج وزاوي ــا الب وميثله
مرحلــة االســتيطان األخيــرة باملوقــع التــي ظهــر فــي بداياتهــا 
)ســجاتا(،  والرومانــي  املبكــر  النبطــي  الفخــار  مــن  كســر 
وتــؤرخ هــذه املرحلــة بالقــرن الثانــي ومــن احملتمــل اســتمرارها 

ــاد. ــل املي ــرن األول قب ــى الق حت

وأخيــراً فمــن املتوقــع أن تســفر حتليــل العينــات الكربونيــة 
والدراســات الدقيقــة اخلاصــة بفخــار هــذا املوســم عــن نتائــج 
تســاهم فــي تقــدمي تأريــخ أكثــر دقــة، كمــا أن حتليــل املعثــورات 
ومقارنتهــا  ســوف تضيــف بعــض املعلومــات املفيــدة فــي هــذا 

الســياق.          

ــا  ــا وتنظيفه ــورات وتصنيفه ــد مــن املعث الكشــف عــن املزي  -5
وتســجيلها.

التمهيد:
ــى خــط طــول  ــات( مبحافظــة العــا عل ــدة قــرح )املابي تقــع بل
٣7.55،58 درجــة شــرقاً، وخــط عــرض 26،٣6،29 درجــة 
شــماالً، جنوبــي بلــدة العــا احلديثــة حيــث تبعــد عنهــا حوالــي 
20كــم، فيمــا حتدهــا مــن اجلنــوب بلــدة مغيــراء احلديثــة، 
فــي موقــع يرتفــع عــدة أمتــار عــن مســتوى مجــرى الــوادي 
الــذي يتجــه شــرقاً)١(، وســط وادي القــرى الــذي يعــد مــن 
أشــهر أوديــة اجلزيــرة العربيــة سياســياً واقتصاديــاً ودينيــاً 
ــان والبخــور  ــق اللب ــوادي طري ــذا ال ــث متــر به ــاً)2(، حي وزراعي
قبــل اإلســام، وطريــق احلــج الشــامي فــي العصــر اإلســامي، 

ولذلــك تعــد قــرح حاضــرة وادي القــرى وقصبتــه)٣(.

تنتشــر علــى ســطح املوقــع بقايــا جــدران مشــيدة باللــن واآلجر 
علــى أساســات مــن األحجــار باإلضافــة إلــى كــم كبيــر مــن 
اللقــى األثريــة كالفخــار بأنواعــه، واخلــزف بأنواعــه، واألدوات 
احلجريــة، وقوالــب الطــوب اللــن املخصصــة للبنــاء، وباطــات 
اآلجــر بأنواعهــا، وهــذه اللقــى تؤكــد مــا ذهبــت إليــه املصــادر 
اإلســامية مــن أن قــرح كانــت محطــة علــى طريــق احلــج 
الشــامي ومركــزاً جتاريــاً يرتبــط بصــات جتاريــة مــع أقاليــم 

ــرة العربيــة ومحيطهــا العربــي واإلســامي)4(. اجلزي

التنقيــب فــي موقــع قــرح  ١- املعيقــل، خليــل وآخــرون، تقريــر أعمــال 
 ،2١ العــدد  أطــال،  ١426هـــ/2005م،  الثانــي  املوســم  املابيــات 

ص28. ١4٣2هـــ/20١١م، 
2- األنصــاري، عبدالرحمــن، أبــو احلســن، حســني، العــا ومدائــن صالــح 
حضــارة مدينتــني، دار القوافــل للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 

الريــاض، 2005م، ص١١.
احلضــاري  التاريــخ  فــي  دراســة  العــا  عبــداهلل،  نصيــف،   -  ٣
ص٣١. ١995م،  الريــاض،  األولــى،  الطبعــة  واالجتماعــي، 
التنقيــب فــي موقــع قــرح  4- املعيقــل، خليــل وآخــرون، تقريــر أعمــال 
 ،2١ العــدد  أطــال،  ١426هـــ/2005م،  الثانــي  املوســم  املابيــات 

١4٣2هـ/20١١م، ص29.

التقرير العلمي ألعمال التنقيب في موقع املابيات )قرح( 
)املوسم السادس ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م(

عبدالعزيز الغزي، عبداهلل العمير، عبدالناصر الزهراني، عبداهلل الحداد، إبراهيم مشبي،   
محسن صالح، عاطف السلطان، عبدالعزيز الشدوخي، فهد الظفيري، رضا الشمري، فهيد الرشيدي.

مقدمة:
اســتكماالً ملشــروع أعمــال التنقيــب فــي موقــع قــرح )املابيــات( 
ــي املواســم اخلمســة  ــج كشــفت ف ــن نتائ ــه م ــا أســفرت عن وم
األولــى عــن عــدد مــن املنشــآت والوحــدات والعناصــر املعماريــة 
ــار مكــون مــن عــدد  ــة قــام فريــق مــن قســم اآلث واللقــى األثري
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والفنيــني املتخصصــني  فــي مجــال 
التنقيــب األثــري واألعمــال الفنيــة املســاعدة مــن رســم وتصوير 
النهائيــة  الســنة  طــاب  إلــى  باإلضافــة  ومســاحة،  وترميــم 
بالقســم وعددهــم ثمانيــة طــاب، وكذلــك إثنــا عشــر عامــًا.

اخلامــس  املوســم  فــي  التــي حتققــت  النتائــج  أن  شــك  وال 
وظهــور شــارع ودكاكــني ومحــات جتاريــة ســاهمت فــي حتديــد 
موقــع التنقيــب فــي املوســم الســادس باجتــاه الشــمال )لوحــة 
ــق األهــداف العامــة للتنقيــب فــي موقــع  ــك لتحقي 2.١أ(، وذل

ــي: ــة مبــا يل ــات )قــرح(، واملتمثل املابي

أهداف التنقيب:
اســتمرار التنقيب املتتالي الســتكمال الكشــف عن الظواهر   -١
التــي كشــف عنهــا فــي املوســم اخلامــس وخاصــة الشــارع 
ــداده نحــو الشــمال مــن عدمــه. ــد مــن اســتمرار امت للتأك

متابعــة الكشــف عــن آثــار موقــع املابيــات، وكتابــة تاريخــه   -2
ــة تغطــي خمســة قــرون مــن عمــر  ــرة زمني ــل فت ــذي ميث ال
التاريــخ اإلســامي، لكونــه مــن أهــم املواقــع اإلســامية 
مبنطقــة شــمال غربــي اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل 
عــام ووادي القــرى بشــكل خــاص، وطــرق احلــج اإلســامية 

علــى وجــه أخــص.

فــي  عنهــا  الكشــف  مت  التــي  املعماريــة  الظواهــر  ربــط   -٣
مربعــات املواســم املاضيــة مــع الظواهــر املعماريــة فــي 

احلالــي. املوســم  مربعــات 

ــة ومــدى اســتمرار وجودهــا  ــع مراحــل الســكن املختلف تتب  -4
ــه. ــن عدم ــي املواســم الســابقة م ــا ف كم
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حتديد موقع التنقيب:
موقــع  باختيــار  العميــر  اهلل  عبــد  د.  برئاســة  الفريــق  قــام 
التنقيــب لهــذا املوســم ١4٣0هـــ/2009م فــي املنطقــة الواقعــة 
شــمالي موقــع التنقيــب فــي املوســم اخلامــس وحــدد أربعــة 
مربعــات للحفــر ضمــن نطــاق الوحــدة السادســة، أبعــاد كل 
وهــي  400م2  قدرهــا  إجماليــة  مبســاحة  ١0×١0م  منهــا 
 )A5 - A6  -  :املربعــات املرقمــة علــى شــبكية املوقــع باألرقــام

B5 - B6(

سير العمل:
بــدأت عمليــة التنقيــب فــي املربعــات املختــارة يــوم اإلثنــني 
يدويــاً  املربعــات  تخطيــط  بعمليــات  ١4٣0/4/٣هـــ  املوافــق 
ــك(  ــع مــع تــرك مســافة )بل ــكل مرب ــاً بواقــع ١0×١0م ل ــم آلي ث
تفصــل بــني كل مربــع وآخــر مقدارهــا ١م، ثــم اســتهل العمــل 
برفــع ظاهــرة الطبقــة الســطحية مــن كافــة املربعــات بعــد 
الكســر  فــي  املتمثلــة  معثوراتهــا  جميــع  والتقــاط  وصفهــا 
الفخاريــة واخلزفيــة والزجاجيــة وبعــض األدوات احلجريــة، 
وبعــد إمتــام رفــع هــذه الظاهــرة ظهــرت تربــة طينيــة مفككــة 
ناجتــة عــن تراكــم ترســبات األمطــار علــى مــر الســنوات تبلــغ 
ســماكتها فــي أقصاهــا )55 ســم( أطلــق عليهــا ظاهــرة التربــة 
الســائبة، وهــي خاليــة مــن املعثــورات تقريبــاً، وبعــد العمــل 
علــى رفعهــا ظهــرت عناصــر معماريــة مختلفــة ومتنوعــة ســيتم 
ــة املكتشــفة  تفصيلهــا ضمــن احلديــث عــن الوحــدات املعماري
ــع، وانحصــرت بــني معظــم العناصــر املكتشــفة  داخــل كل مرب
طبقــة ســميكة مــن ردمي املبانــي املنهــارة والتــي مُتثــل طبقــات 
مــن اللــن الســاقط مخلــوط بعضهــا باجلــص املتكســر وكميــات 
كبيــرة مــن بــاط اآلجــر احملــروق مختلــف األشــكال واألحجــام 
ــان  ــب األحي ــي أغل ــة ف ــغ ســماكة هــذه الطبق ــف، وتبل والوظائ
)0.7ســم(، ومتتــد لتصــل إلــى )١.١5ســم(، يظهــر أســفلها 
طبقــة مــن الرمــل األحمــر، تعلــو غالبــاً فــوق طبقــة داكنــة 
تتكــون مــن مــواد عضويــة مُتثــل النشــاط املعيشــي لســاكني 
الوحــدة املعماريــة. هــذا وقــد مت الكشــف فــي طبقــات املوقــع 
األعمــق عــن طبقــة حريــق تنتشــر فــي كافــة املربعــات التــي مت 
التنقيــب عنهــا هــذا املوســم، تبلــغ ســماكتها )١5ســم(، وتصــل 

ــى )45ســم(.  ــان إل فــي بعــض األحي

الوصف العلمي للمنشآت واملعثورات: )لوحة 2.١ب(
املنشــآت  مــن  عــدد  عــن  املوســم  هــذا  التنقيبــات  كشــفت 
والوحــدات املعماريــة، ومئــات املعثــورات الفخاريــة بأنواعهــا 
املختلفــة، واخلزفيــة بأنواعهــا، واملعدنيــة بأنواعهــا، واخلشــبية 
بأنواعهــا، واحلجريــة بأنواعهــا، والزجاجيــة بأنواعهــا، فضــًا 
عــن قطــع صغيــرة مــن النســيج، وعــدد مــن العمــات والصنــج 

ــة. ــة، وأجــزاء مــن النقــوش احلجري الزجاجي

وفيما يلي وصف مفصل لكل منها: 

أواًل: املنشآت املعمارية:
فــي أثنــاء التنقيــب فــي املوقــع مت اكتشــاف عدد مــن الظواهر)5( 
املعماريــة - جــدران وعناصــر- متثــل بعضهــا وحــدات معماريــة 
مكملــة للوحــدات املكتشــفة فــي املواســم الســابقة والبعــض 
اآلخــر متثــل وحــدات معماريــة جديــدة، وفيمــا يلــي وصــف 
محاولــة  ثــم  ومــن  والوحــدات  املعماريــة  للظواهــر  مفصــل 
وحــدات  ومــع  بينهــا  فيمــا  الوحــدات  هــذه  تفســير عاقــة 
املواســم الســابقة لتكويــن صــورة أوليــة عــن منشــآت املابيــات 

املعماريــة ووظائفهــا:

١- وصف املربع: A5: )لوحة ٢.٢أ(
يتكــون مــن مســاحة مربعــة الشــكل أبعادهــا )١0×١0م( ســفحه 
عبــارة عــن تــل ينحــدر نحــو الغــرب، وقــد مت فــي البدايــة 
التنقيــب فــي مســاحة )9×9م( وتــرك مســافة )0.5م( مــن كل 
جهــة كبلــك، وبعــد ذلــك مت إزالــة البلــك الغربي لربــط العناصر 
املعماريــة لهــذا املوســم مــع العناصــر املعماريــة املكتشــفة فــي 
املوســم الثالــث فأصبحــت مســاحة منطقــة العمــل )9×١0م(.

وقــد مت احلفــر فــي هــذا املربــع حتى الوصول إلــى عمق يتراوح 
بــني 65-١00ســم فــي احليــز)6( 9، وعمــق ١00-١٣5ســم فــي 
ــز ١7، وعمــق  ــاز 5، ١6، 27، وعمــق ١50ســم فــي احلي األحي

ــي مت الكشــف  ــة الت ــع العناصــر املعماري ــا جمي الظاهــرة: ويقصــد به  -5
عنهــا فــي أثنــاء التنقيــب مــن جــدران وأرضيــات وعتبــات ...إلــخ كمــا 
متثــل جميــع الــردمي الــذي مت نقلــه مــن املوقــع مبختلــف صفاتــه ســواء 
أكانــت تربــة ســائبة أو طبقــة حريــق أو ردمي مبــاٍن ....إلــخ،  وســنرمز 

لهــا باحلــرف )ظ(.
ــره  ــه عــن غي ــني جــدران تفصل ــذي يحصــر ب ــل الفــراغ ال ــز: ميث احلي  -6

بحيــث ميــارس بــه  نشــاط معــني، وســنرمز لــه بحــرف )ح(.

ــز  ــر مجــس يتوســط احلي ــا مت حف ــز٣، كم ــي احلي 200ســم ف
2١ بعمــق 50ســم للكشــف عــن أي ظواهــر جديــدة لكــن تبــني 
اســتمرار األرضيــة الرمليــة ذات اللــون األحمــر- األرض البكــر 

-  وخلوهــا مــن أي معثــورات أو ظواهــر.

ــن  ــرت عــدد م ــه ظه ــب في ــال التنقي ــن أعم ــاء م ــد االنته  وعن
)  ظ 52، ظ 55، ظ 56،  الظواهــر  فــي  تتمثــل  اجلــدران 
ظ59،  ظ60، ظ 65، ظ69، ظ7١،  ظ72، ظ 7٣،  ظ79، 
ظ ١0١، ظ١20،  ظ١5٣، ظ 280، ظ 28٣، ظ 289(، وهــي 
عبــارة عــن جــدران قســمت املربــع إلــى عــدد مــن األحيــاز وهــي 
)ح٣، ح5، ح 8، ح9 ، ح١6، ح ١7، ح2١، ح27، ح٣4(. باإلضافة 
إلــى ظواهــر أخــرى تتمثــل فــي عــدد مــن العناصــر املعماريــة 
وفيمــا  ) ظ244، ظ245، ظ256، ظ 286، ظ287(،  وهــي 
يلــي وصــف مفصــل لهــذه الظواهــر، ومــن ثــم يليهــا وصــف 

ــاز(:  ــة )األحي الوحــدات املعماري

وصف الظواهر:أ- 
متثــل الظواهــر مجموعــة مــن اجلــدران التــي كشــفت عنهــا 
احلفريــات فــي املربــع، حيــث مت ترقيــم هــذه الظواهــر أوالً 

بــأول حســب ظهورهــا وهــي كالتالــي:
مــن - ١ الظواهــر 52، 55، 7٣: عبــارة عــن جــدار ميتــد 

الغــرب بطــول ١0م وســمك 55ســم فــي  إلــى  الشــرق 
الشــرقي،  اجلــزء  فــي  و45ســم  منــه،  الغربــي  اجلــزء 
بنيــت أساســاته باألحجــار الرمليــة غيــر املهندمــة تســتند 
مباشــرة علــى األرض البكــر املكونــة مــن الرمــل األحمــر 
ــم بنــي باقــي اجلــدار مــن الطــوب اللــن طــول  النقــي، ث
كل منهــا ٣5ســم وعرضهــا ١8ســم وارتفاعهــا ١0ســم، 
وكســي بطبقــة مــن اجلــص، وهــذا اجلــدار يفصــل بــني 
 ،5 اجلنوبيــة   واألحيــاز   ،٣4  ،٣ الشــماليني  احليزيــن 
للجــدار  امتــداداً  الغربــي  ويشــكل طرفــه   ،27 ،2١ ،9
يشــكل طرفــه  فيمــا  الســابقة  املواســم  فــي  املكتشــف 
 B5 الشــرقي امتــداداً للظاهرتــني ١24،  ١27 فــي املربــع

املوســم. هــذا  مــن 

 -2 - اللــن  الطــوب  مــن  مبنــي  جــدار   :280 الظاهــرة   
مقاســاتها ١0×١8×٣5ســم - ميتــد مــن حــدود البلــك 
ليتصــل بجــدار الظاهــرة 7٣ بطــول  الشــمالي جنوبــاً 

١.٣0م. وارتفاعــه  40ســم  وســمك  ٣.50م 

الظاهــرة 28٣: عبــارة عــن جــدار مبنــي مــن الطــوب - ٣
اللــن ميتــد مــن حــدود البلــك الشــمالي للمربــع عنــد 
الركــن الشــمالي الشــرقي جنوبــاً حتــى يتصــل بجــدار 
الظاهــرة 7٣ وبشــكل مــواز جلــدار الظاهــرة 280، طــول 

اجلــدار ٣.90م وســمكه 50ســم وارتفاعــه ١.25م.

فــي 4-  توجــد  األحجــار  مــن  مجموعــة   :285 الظاهــرة   
اجلــزء الشــمالي مــن احليــز وهــي غيــر منتظمــة الشــكل 
)متتــد مــا بــني  الظاهــرة280 والظاهــرة 28٣( قــد تكــون 
أساســات جلــدار مــا، حيــث تشــكل صفــاً أو صفيــن مــن 

احلجــارة بطــول ١.42م وســمك 4٣ســم.

الظاهــرة 289: متثــل العضــادة اليســرى لبــاب، طولهــا - 5
52ســم وســمكها ٣8ســم وارتفاعهــا 47ســم، ملتصقــة 
مــع جــدار الظاهــرة 52، وعلــى امتدادهــا مــن اجلهــة 
الشــمالية جــزء مــن بــاب تختفــي عضادتــه اليمنــى داخــل 

ــك الشــمالي. البل

 الظاهــرة 65: عبــارة عــن جــدار مبنــي مــن الطــوب اللــن 6- 
ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول ٣.65م وســمك 
58ســم يفصــل بــني احليزيــن 9 و ١6، كســي بطبقــة مــن 
مــاط اجلــص بســمك ١.5ســم، يتوســط اجلــدار مدخــل 
ــن 9، ١6، اتســاعه  ــني احليزي ــط ب )الظاهــرة ١0١(  يرب
8٣ســم وســمكه 58ســم وارتفــاع مــا بقــي مــن عضادتيــه 
80 ســم، تكتنفــه مــن اجلانبــني كوتــان صغيرتــان فــي 
الفارغــة7، عمــق  تشــبهان  للجــدار  اجلنوبيــة  الواجهــة 
كل منهــا ٣8ســم وارتفاعهــا ٣2ســم، كســيتا مبــاط مــن 

اجلــص ســمكه 2ســم.

 الظاهــرة 56: عبــارة عــن جــدار مــن الطــوب اللــن ميتــد 7- 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطول 6.80م وســمك 50ســم، 
حيــث يتصــل طرفــه الشــمالي بالظاهــرة 55 فيمــا ميتــد 
طرفــه اجلنوبــي عنــد الركــن اجلنوبــي الغربــي مــن املربــع 
ليتصــل بجــدار مكتشــف مــن املواســم الســابقة، وهــذا 

7- الفارغــة: فــراغ كبيــر غيــر نافــذ فــي جــدران الوحــدات املنزليــة علــى 
هيئــة نافــذة مغلقــة، العميــر، عبــد اهلل بــن إبراهيــم، العمــارة التقليديــة 
فــي جنــد، اجلمعيــة الســعودية للدراســات اآلثاريــة، 2007م ، ص١54

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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اجلــدار يفصــل بــني احليزيــن الشــرقيني 9 و١6 مــن جهــة 
واحليزيــن الغربيــني 5 و8 مــن اجلهــة األخــرى.

الظاهــرة 60: عبــارة عــن جــدار مبنــي مــن الطــوب اللــن - 8
ــاه الشــمالية  ــن 5 و8، كســيت واجهت ــني احليزي يفصــل ب
واجلنوبيــة  بطبقــة مــن املــاط اجلصــي ســمكها 2ســم، 
ميتــد اجلــدار مــن الشــرق عنــد نقطــة اتصالــه بالظاهــرة 
56 باجتــاه الغــرب بطــول ١.٣5م وســمك 50ســم مشــكًا 

العضــادة اليمنــى لبــاب اكتشــف فــي املواســم املاضيــة.

الظاهــرة 59: جــدار مبنــي مــن الطــوب اللن مــواٍز جلدار - 9
الظاهــرة 56 مــن جهــة الشــرق، ميتــد مــن الشــمال عنــد 
حيــث  اجلنــوب  باجتــاه   7٣ بالظاهــرة  اتصالــه  نقطــة 
يختفــي داخــل البلــك اجلنوبــي للمربــع، وذلــك بطــول 
بــني  يفصــل  اجلــدار  وهــذا  50ســم،  وســمك  6.١0م 
احليزيــن الشــرقيني ١7، 27 واحليزيــن الغربيــني 9، ١6.

الظاهرتــان 69، 7١: عبــارة عــن جــدار مبنــي مــن الطــوب - ١0
اللــن ومكســو بطبقــة مــن اجلــص ســمكها 2ســم، مــواٍز 
مــن  ميتــد  الشــرق،  جهــة  مــن   59 الظاهــرة  جلــدار 
الشــمال عنــد نقطــة اتصالــه بالظاهــرة 7٣ جنوبــاً حتــى 
البلــك اجلنوبــي بطــول 5.١0م وســمك 48م ، حيــث مــن 
ــن بالظاهــرة 2٣ مــن  ــى شــكل رك ــه يلتقــي عل املرجــح أن
املربــع A6، ويشــغل اجلــدار قــرب طرفــه اجلنوبــي بــاب 
)الظاهــرة 72( يربــط بــني احليزيــن ١7، 2١،  اتســاع 

املدخــل ١١0ســم، وعرضــه 48ســم.

الظاهــرة ١20: جــدار مــن الطــوب اللــن يفصــل بــني - ١١
الغــرب  إلــى  الشــرق  مــن  ميتــد   ،27  ،١7 احليزيــن 
فيمــا بــني جــداري الظاهرتــني 59، 69، وبشــكل مــواٍز 
جلــدار الظاهــرة 7٣، ، طولــه ١.25م وســمكه 29ســم ، 
وارتفاعــه ٣0ســم، كســيت واجهتــاه  بطبقــة مــن اجلــص 

ســمكها ١ســم.

ــن اجلــص ســمكها - ١2 ــة م ــارة عــن طبق الظاهــرة 244: عب
4ســم تقــع فــي الركــن الشــمالي الغربــي للحيــز 2١، رمبــا 
كانــت تشــكل جــزءاً مــن أرضيــة لطبقــة ســكنية الحقــة أو 

جــزءاً مــن حــوض أو مصطبــة، وهــي ذات أضــاع غيــر 
متســاوية طــول ضلعهــا الشــمالي 98ســم ، واجلنوبــي 

79ســم، والغربــي 68ســم، والشــرقي 7٣ســم.

منتظمــة - ١٣ غيــر  احلجــر  مــن  قطعــة   :245 الظاهــرة 
ــد ١05ســم  ــث تبع ــز 2١ ، بحي ــي احلي ــع ف األضــاع  تق
عــن مدخــل احليــز ١7، و ٣.0٣م عــن اجلــدار الشــمالي 
للحيــز 2١، طولهــا 67ســم وعرضهــا 54ســم ، رمبــا كانــت 

ــا. مســحناً أو غطــاء لشــيء م

الظاهــرة 256: عبــارة عــن طبقــة مــن اجلــص تقــع بــني - ١4
و ٣4،  طولهــا ١.60م وعرضهــا ١.١0م   ٣ احليزيــن 
وارتفاعهــا 6١ســم، فــي اجلهــة اجلنوبيــة منهــا عــدد مــن 
باطــات اآلجــر وضعــت بشــكل غيــر منتظــم، قــد تكــون 
لهــا عاقــة بالظاهــرة 79 املاصقــة لهــا مــن اجلهــة 

اجلنوبيــة. 

الظاهــرة 287: عبــارة عــن تنــور دائــري الشــكل مفقــود - ١5
ــز ٣،  ــد منتصــف الظاهــرة 55 مــن احلي نصفــه يقــع عن

وبشــكل ماصــق لهــا.

وصف الوحدات املعمارية:ب- 
مّثــل هــذا املربــع تــل أثــري، ُكشــف عــن جــزء منــه فــي املوســم 
اخلامــس، ومت العمــل علــى ُكشــف مــا تبقــى منــه فــي هــذا 
املوســم، واملتمثــل فــي جــزء مــن قمــة التــل األثــري وســفحه 
ــغ مســاحته )١0×١0م2(، وقــد ضــم  املنحــدر نحــو الغــرب وتبل
الظواهــر. وميكــن  مــن  األحيــاز، ومجموعــة  مــن  مجموعــة 

تفصيــل وحداتــه املعماريــة باآلتــي:

الوحدة األولى:
ــر  ــز 5 املكتشــف هــذا املوســم بينمــا اجلــزء األكب ــل احلي ومتث
منهــا اكتشــف فــي املوســم الثالــث يحدهــا من الشــمال الظاهرة 
الظاهــرة  اجلنــوب  ومــن   ،56 الظاهــرة  الشــرق  ومــن   ،52
60، وتشــكل مــع مــا مت اكتشــافه فــي املوســم الثالــث غرفــة 
الوصــول  يتــم  مســتطيلة طولهــا 2.45م وعرضهــا ١.9٣م، 
ــي  ــر مدخــل يتوســط جدارهــا اجلنوب ــز 8 عب ــن احلي ــا م إليه
اتســاعه 97ســم، يفضــي إلــى أرضيــة مبلطــة بباطــات مــن 

اآلجــر املربعــة )أبعادهــا 20×20×٣.5ســم( واملثلثــة )أبعادهــا 
20×٣.5ســم وطــول الضلــع املقــوس منهــا ١9ســم(، مت صفهــا 
بشــكل غيــر منتظــم، فيمــا كســيت جــدران الغرفــة بطبقــة 
مــن الطــني املخلــوط بالتــن واملــواد العضويــة األخرىســمكها 
ســمكها  اجلــص  مــن  بطبقــة  ثــم  ١0-١5ســم  بــني  يتــراوح 

١،5ســم. 

الوحدة الثانية:
ومتثــل احليــز 8 املكتشــف هــذا املوســم وهــو علــى شــكل مثلــث 
ــر منهــا اكتشــف فــي  طــول ضلعــه 90ســم، فيمــا اجلــزء األكب
ومــن   ،60 الظاهــرة  الشــمال  مــن  يحدهــا  الثالــث،  املوســم 
الشــرق الظاهــرة 56، ومــن اجلنــوب عضــادة بــاب اكتشــفت 
فــي املوســم الثالــث، وتشــكل مــع مــا مت اكتشــافه فــي املوســم 
الثالــث صالــة مســتطيلة متتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب 
بطــول 2.8٣م وعــرض 2.٣5م، يشــغل جدارهــا الشــمالي بــاب 
يفضــي إلــى الوحــدة األولــى - ســبق ذكــره- ويشــغل جدارهــا 
اجلنوبــي بــاب مماثــل يفضــي إلــى فنــاء مكشــوف مت الكشــف 
عنــه فــي املوســم الثالــث، وقد كســيت أرضيــة الصالة بباطات 
ــة لباطــات الوحــدة األولــى  مــن اآلجــر املربعــة واملثلثــة مماثل
مــن حيــث الشــكل وطريقــة الرصــف فضــًا عــن الباطــات 
املســتطيلة )أبعادهــا 20×١0×٣.5ســم(، فيمــا كســيت جــدران 

ــة بطبقــة مــن مــاط اجلــص بســمك ١.5ســم.  الصال

الوحدة الثالثة:
متثــل احليزيــن 9، ١6 وتتكــون مــن مســاحة مســتطيلة متتــد من 
الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول 6.27م وعــرض ٣.١5م، يحدهــا 
البلــك اجلنوبــي  اجلنــوب  ومــن  الظاهــرة 55  الشــمال  مــن 
ومــن الشــرق الظاهــرة 59 ومــن الغــرب الظاهــرة 56، قســمت 
بواســطة جــدار ذي بــاب )الظاهــرة 56( إلــى جزأيــن: اجلــزء 
ــة8 - عرضــه 80 ســم  ــارة عــن مســتودع - أو دك الشــمالي عب
وطولــه ٣.١2م يتــم الوصــول إليــه عبــر بــاب )الظاهــرة ١0١( 
اتســاعه 8٣ســم، تكتنفــه مــن اجلانبــني كوتــان مقبيتــان اتســاع 

الدكــة: تســتقطع مــن مســاحة مقدمــة -  صــدر-  القهــوة ببنــاء جــدار   8
ــزود  ــر وي ــة مبســافة نصــف مت ــة الداخلي ــة األمامي ــد عــن الواجه يبع
اجلــدار أو القاطــوع مبدخــل صغيــر يعــرف بالطــاق، وقــد تبنــى الدكــة 
ــزل املجــاورة، وتســتخدم  داخــل مجلــس القهــوة أو بإحــدى غــرف املن
حلفــظ احلطــب املخصــص إلعــداد القهــوة أو الشــاي ولذلــك قــد 
العميــر،  أو دار احلطــب أو اخلابيــة،  بيــت احلطــب  تعــرف باســم 

العمــارة التقليديــة، ص١00.

كل منهمــا ٣0ســم ، وارتفاعهــا ١6ســم وعمقهــا 20ســم، رمبــا 
خصصت لوضع أدوات اإلضاءة - املسارج - أو بعض األدوات 
ــه  ــل مجلســاً طول ــي مــن الوحــدة ميث ــة، واجلــزء اجلنوب املنزلي
5م، ومــن املرجــح أن مدخــل املجلــس يقــع فــي اجلــدار اجلنوبي 
الــذي مــا زال مختفيــاً داخــل البلــك اجلنوبــي )لوحــة 2.2ب(.

وقــد كســيت جــدران الوحــدة املبنيــة مــن الطــوب اللــن بطبقــة 
مــن اجلــص ســمكها ١.2ســم، فيمــا كســيت أرضيــة املســتودع 
املجلــس   أرضيــة  وكســيت  اجلــص،  مــن  مدكوكــة  بطبقــة 
بباطــات اآلجــر املربعــة واملســتطيلة الشــكل بعضهــا تالــف، 

ــن اجلــص. ــة م ــت بطبق وغطي

الوحدة الرابعة:
متثــل احليزيــن ١7، 27 وتتكــون مــن مســاحة مســتطيلة طولهــا 
الظاهــرة  الشــمال  مــن  يحدهــا  ١.25م،  وعرضهــا  4.90م 
7٣، ومــن اجلنــوب البلــك، ومــن الشــرق الظاهــرة 69، ومــن 
الغــرب الظاهــرة 59، قســمت الوحــدة إلــى جزأيــن يفصــل 
أبعــاده  الشــمالي  اجلــزء   ،)١20 )الظاهــرة  جــدار  بينهمــا 
مخزنــاً  أو  مســتودعاً  ميثــل  أنــه  ويعتقــد  )١.25×0.65م( 
اجلــزء  أمــا   ،  - الدكــة  أو   - باملجلــس  اخلاصــة  لــألدوات 
أنــه ميثــل  املرجــح  فمــن  ٣.97×١.25م(  )أبعــاده  اجلنوبــي 
مطبخــاً نظــراً لكثــرة طبقــات الرمــاد املكتشــفة فيــه ولوجــود 
أرضيــات محروقــة رمبــا كانــت أرضيــة لتنانيــر - غيــر موجــودة 

- أو مواقــد.

وقــد كســيت جــدران الوحــدة بطبقــة مــن اجلــص ســمكها 
بطبقــة  أرضيتهــا  كســيت  فيمــا  ١-١.5ســم،  بــني  يتــراوح 
ــى األســفل بطــول  ــار إل ــا منه ــة مــن اجلــص، جــزء منه مدكوك
75ســم وعــرض 7٣ســم، ويتــم الوصــول إلــى الوحــدة عبــر 
بــاب يشــغل ضلعهــا الشــرقي قــرب الركــن اجلنوبــي الشــرقي 
ــارة  ــن الداخــل درجــة منه ــه م )ظ72( اتســاعه ١.١0م تتقدم

لــم يبــق منهــا ســوى جــزء بســيط.

الوحدة اخلامسة:
متثــل احليــز 2١ وتتكــون مــن مســاحة مســتطيلة الشــكل متتــد 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول 4.65م وعــرض ٣.٣0م،  
و  البلــك  الشــرق  ومــن   ،7٣ الظاهــرة  الشــمال  مــن  حتــده 

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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اجلنــوب  ومــن   ،69 الظاهــرة  الغــرب  ومــن   ،١5٣ الظاهــرة 
مــن   2٣ الظاهــرة  جــدار  أن  املرجــح  مــن  كان  وإن  البلــك، 
املربــع A6 ميثــل اجلــدار اجلنوبــي للوحــدة9، أرضيــة الوحــدة 
مكونــة مــن الرمــل األحمــر التــي متثــل األرضيــة البكــر للموقــع، 
ويشــغل منتصفهــا قطعــة مــن احلجــر مســتطيلة غيــر منتظمــة 
الغربــي  الشــمالي  الركــن  وفــي  )الظاهــرة 245(،  األضــاع 
طبقــة جصيــة )الظاهــرة 244( رمبــا كانــت جــزءاً مــن حــوض 
أو مصطبــة أو أرضيــة مخــزن مماثــل ملخزنــي الوحدتــني ٣، 4.

الوحدة السادسة:
متثــل احليــز ٣ وتتكــون مــن مســاحة شــبه مثلثــة الشــكل طــول 
والشــمالي  )2،96م(  والشــرقي  )5،77م(  اجلنوبــي  ضلعــه 
)5،94م( والغربي )١،2١م( يحده من الشــرق دعامة )الظاهرة 
79( مــع الظاهــرة )256( ومــن اجلنــوب الظاهــرة )55(، ومــن 
الغــرب  جــدار مت الكشــف عنــه فــي املوســم الثالــث، ومــن 
الشــمال البلــك الشــمالي، أرضيــة الوحــدة مــن الرمــل األحمــر 
)أرضيــة بكــر( ويتوســط الوحــدة بجــوار اجلــدار اجلنوبــي 
ــف، ومــن  ــه تال ــور  )الظاهــرة 287(، معظم )الظاهــرة 55( تن
خــال وجــود التنــور ووجــود مخــزن صغيــر فــي اجلهــة الغربيــة 

مــن احليــز يرجــح أن هــذه الوحــدة متثــل مطبخــاً.

الوحدة السابعة:
متثل احليز ٣4 وتتكون من مســاحة مســتطيلة الشــكل أبعادها 
)٣.52×١.47م(، أرضيتهــا مكونــة مــن الرمــل األحمــر مثــل 
أرضيــة الوحــدة السادســة، يحدهــا مــن الشــرق الظاهــرة 28٣، 
ومــن الغــرب الظاهــرة 280، ومــن اجلنــوب الظاهــرة  7٣، ومــن 
الشــمال البلــك الشــمالي، وحتتــوي الوحــدة علــى مجموعــة مــن 
األحجــار قــرب الضلــع الشــمالي  علــى هيئــة جــدار صغيــر 

)الظاهــرة 285( قــد تكــون ملســتودع صغيــر أو حــوض.

٢- وصف املربع A6: )لوحة 2.2ج(
اجلنوبــي،  امتــداد ضلعــه  وعلــى   ،A5 املربــع  جنوبــي  يقــع 
يتكــون مــن مســاحة مربعــة الشــكل أبعادهــا ١0×١0م، ينحــدر 
ســطحه نحــو الشــرق مــع وجــود آثــار جلــرف الســيول فــي 
الضلــع اجلنوبــي للمربــع، وقــد مت فــي البدايــة حفــر مســاحة 

ــي فــإن طــول هــذه الوحــدة  ــك اجلنوب ــة البل ــك بعــد إزال 9  إذا صــح ذل
6،٣5م. يصبــح  ســوف 

9×9م وتــرك مســافة 50 ســم فــي كل جهــة كبلــك، وبعــد ذلــك 
مت إزالــة البلكــني الغربــي واجلنوبــي لربــط العناصــر املعماريــة 
املكتشــفة  املعماريــة  العناصــر  مــع  املوســم  هــذا  املكتشــفة 
فــي املواســم الســابقة فأصبحــت مســاحة املربــع احملفــورة 

١0×١0م.

وقــد تفاوتــت مناســيب احلفــر فيــه علــى النحــو اآلتــي: مت 
احلفــر إلــى عمــق ١00ســم فــي احليزيــن 6، ١0 حيــث ظهــرت 
التنانيــر  ســطح  مســتوى  عــن  منخفضــة  مدكوكــة  أرضيــة 
بحوالــي 50ســم ممــا يــدل علــى أن هــذا احليــز يعــد مطبخــاً، 
إلــى عمــق ١50ســم فــي األحيــاز ١4، ١9، ٣١  ومت احلفــر 
حيــث مت الوصــول إلــى أرضيــات مبلطــة باآلجــر، واحلفــر إلــى 
ــة  ــى أرضي ــز ١ حيــث مت الوصــول إل عمــق 200ســم فــي احلي
الشــارع الــذي مت الكشــف عنــه فــي املوســم املاضــي واملكونــة 
مــن رمــل أحمــر، وللتأكــد مــن عــدم وجــود ظواهــر أعمــق مت 
عمــل مجــس مســتطيل ١00×١50ســم والنــزول فيــه إلــى عمــق 

ــر. ــل األحم ــة ذات الرم ــني اســتمرار األرضي 70ســم وتب

وعنــد االنتهــاء مــن التنقيــب فــي املربــع ظهــرت فيــه عــدد مــن 
اجلــدران تتمثــل فــي الظواهــر )ظ2١، ظ 22، ظ2٣، ظ١2، 
ظ١9، ظ20، ظ٣0، ظ9، ظ٣٣، ظ١١، ظ١5، ظ25، ظ٣2، 
ظ24٣، ظ25١، ظ5٣، ظ247(، وهــي عبــارة عــن جــدران 
قســمت املربــع إلــى عــدد مــن األحيــاز هــي )ح١2، ح24، ح١4، 
ح29، ح١9، ح22، ح١0، ح6، ح25، ح١(، باإلضافة إلى ظواهر 
ــل فــي  ــة وتتمث ــل فــي عــدد مــن العناصــر املعماري أخــرى تتمث
الظواهــر )ظ١١6، ظ١65، ظ١66، ظ١7١، ظ١45، ظ١09، 

ظ245(.

وفيمــا يلــي وصــف مفصــل ملــا مت الكشــف عنــه فــي املربــع مــن 
جــدران وعناصــر معماريــة ووحــدات:

وصف الظواهر:أ- 
ــة  ــل الظواهــر مجموعــة مــن اجلــدران والعناصــر املعماري متث
التــي مت الكشــف عنهــا فــي أثنــاء التنقيــب فــي املربــع، حيــث مت 

ترقيمهــا أوالً بــأول حســب ظهورهــا وهــي كالتالــي:

ظاهــرة 2١: هــي عبــارة عــن جــدار يقــع فــي اجلهــة الشــرقية 
مــن احليــز ١2 وبالتحديــد فــي الركــن الشــمالي الشــرقي مــن 

املربــع، طولــه ١.٣٣م وســمكه 50ســم وارتفاعــه ١.2٣م، مبنــي 
ويشــكل  ٣5×١0×١8ســم،  منهــا  كل  مقــاس  اللــن  بالطــوب 
هــذا اجلــدار امتــداداً للجــدار الشــرقي )الظاهــرة ١5٣( مــن 

.A5 ــع الوحــدة اخلامســة مــن املرب

الظاهرتــان 22، 2٣: متثــان جــداراً واحــداً مبنيــاً بالطــوب - ١
اللــن يقــع فــي اجلهــة اجلنوبيــة للحيــز ١2 ويتصــل مــع 
اجلــدار الشــرقي للحيــز )الظاهــرة 2١( علــى هيئــة ركــن، 
طــول اجلــدار 2.١0م وســمكه 47ســم وارتفاعــه ١.2٣م 
وهــذا  الغربيــة،  اجلهــة  فــي  و١م  الشــرقية  اجلهــة  فــي 
اجلــدار يفصــل بــني احليزيــن ١2، ١4، كمــا ميثــل هــذا 
ــع الغربــي للوحــدة 5 مــن املربــع A6، حيــث  اجلــدار الضل
شــغل مبدخــل الوحــدة الــذي يتوســط اجلــدار باتســاع 
١.20م بحيــث يربــط بــني احليزيــن ١2، ١4، ويتقدمــه 
ــي ذكرهــا - صــف مــن  ــة - اآلت ــة الوحــدة الثالث مــن ناحي
الطــوب املربــع مقــاس كل منهــا 2١×2١×٣5ســم، تتقــدم 

املدخــل علــى هيئــة عتبــة بــاب )الظاهــرة ١67(.

اللــن - 2 بالطــوب  مبنــي  جــدار  عــن  عبــارة   :١2 ظاهــرة 
ميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول 5.25م وســمك 
50ســم وارتفــاع ١.٣5م يفصــل بــني احليزيــن ١4، 24، 
ويتصــل طرفــه الشــمالي بالظاهــرة 22 وطرفــه اجلنوبــي 

.٣0 بالظاهــرة 

ــى - ٣ ــد مــن الشــمال إل ــارة عــن جــدار ميت الظاهــرة ١9: عب
ــن بطــول 5م وســمك 50ســم  ــي بالطــوب الل ــوب مبن اجلن
وارتفــاع ١.50م، يفصــل بــني احليزيــن ١9، ١4؛ ويصــل 

بــني ظاهرتــي 2٣، 20.

الظاهرتــان 20، ٣0: عبــارة عــن جــدار مبنــي بالطــوب - 4
ــه ١4م وســمكه 54ســم وارتفاعــه يتفــاوت بــني  اللــن طول
90ســم فــي اجلهــة الشــرقية و85ســم فــي اجلهــة الغربيــة، 
يفصــل بــني األحيــاز الشــمالية 24، ١4، ١9 واحليزيــن 
اجلنوبيــني ١، ١0، يشــغل الطــرف الشــرقي منــه مدخــل 

اتســاعه ١.20م يفضــي إلــى احليــز 24.

بالطــوب - 5 مبنــي  جــدار  عــن  عبــارة   :٣٣  ،9 الظاهرتــان 
يتــراوح  اللــن طولــه 4.٣0م وســمكه ٣5ســم وارتفاعــه 

بــني 67ســم فــي اجلهــة الشــمالية و١.20م فــي اجلهــة 
ــي ٣١  ــز الغرب ــة، وهــذا اجلــدار يفصــل بــني احلي اجلنوبي
اجلــزء  منتصــف  ويشــغل   ،١0  ،6 الشــرقيني  واحليزيــن 

اجلنوبــي منــه بــاب اتســاعه 80ســم.

الظاهــرة ١١: عبــارة عــن جــدار مبنــي بالطــوب اللــن طوله - 6
2.20م وســمكه ٣5ســم وارتفاعــه 85ســم، ميثــل اجلــدار 

اجلنوبــي للحيــز 6 بحيــث يفصــل بينــه وبــني احليــز 25.

الظاهــرة ١5: عبــارة عــن جــدار مبنــي بالطــوب اللــن ميتــد - 7
مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول 2.20م وســمك ٣0ســم 
وارتفــاع 85ســم يفصــل بــني احليزيــن 6، ١0، ويربــط بــني 
الظاهرتــني الشــرقيتني 25، ٣2 مــن جهــة وبــني الظاهرتني 

الغربيتــني 9، ٣٣ مــن جهــة أخــرى.

الظاهرتــان 25، ٣2: متثــان جــداراً واحــداً مبنيــاً بالطــوب - 8
اللــن طولــه 4.٣0م وســمكه ٣٣ســم وارتفاعــه 67م، ميتــد 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب فيمــا بــني الظاهــرة 20 واجلدار 
الشــرقي للحــوض )الظاهــرة 25( املكتشــف فــي املوســم 
بــني احليــز الشــرقي  اخلامــس، وهــذا اجلــدار يفصــل 
١ واحليزيــن الغربيــني 6، ١0، ويشــغل منتصــف اجلــزء 
الشــمالي منه والذي ميثل اجلدار الشــرقي للحيز ١0 باب 
اتســاعه 80ســم، تتقدمــه عتبــة مرتفعة عــن أرضية احليز.

وصف الوحدات املعمارية:ب- 
كشــفت عمليــة احلفــر فــي هــذا املربــع عــن عــدد مــن الوحــدات 
املعماريــة متثــل مطبخــاً وحمامــاً وحــوض غســيل وعــدداً مــن 

احلجــرات نبّينهــا علــى النحــو اآلتــي:

الوحدة األولى:
متثـــل احليـــز ١2 الـــذي يقـــع فـــي الركـــن الشـــمالي الشـــرقي 
مـــن املربـــع وهـــو علـــى هيئـــة مثلـــث طـــول ضلعـــه 2.80م 
وعـــرض قاعدته60ســـم، ويحـــده مـــن اجلهـــة الشـــمالية البلـــك، 
ومـــن اجلهتـــني املقابلتـــني جـــداران أحدهمـــا شـــرقي )الظاهـــرة 
ـــة هـــذه الوحـــدة  ـــي )الظاهـــرة 22(، وأرضي 2١(، واآلخـــر جنوب
مكونـــة مـــن تربـــة طينيـــة١0، وهـــذه الوحـــدة تشـــكل اســـتكماالً 

توقــف احلفــر عندهــا نظــراً لضيــق مســاحة احليــز فيمــا بــني جدرانــه   -١0
والبلــك الشــرقي.

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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للوحـــدة اخلامســـة مـــن املربـــع A5 حيـــث يقـــع بابهـــا فـــي 
اجلـــدار اجلنوبـــي.

الوحدة الثانية:
متثــل احليــز 24 الــذي يقــع فــي اجلهــة الشــرقية مــن املربــع، 
5م  ضلعــه  طــول  أضــاع،  متــوازي  شــكل  ذات  ومســاحته 
ــة جــدران: شــمالي )الظاهــرة  وعرضــه 70ســم محاطــاً بثاث
22(، وغربــي )الظاهــرة ١2(، وجنوبــي )الظاهــرة ٣0(، فيمــا 
يحــده مــن جهــة الشــرق البلــك الفاصــل بــني مربــع A6 ومربــع 
B6، طــول ضلعــه اجلنوبــي 2م والشــمالي 70ســم، أرضيتــه 

)الظاهــرة ١١6( تقــع علــى عمــق 95ســم مكســوة بباطــات مــن 
ــع 24×24ســم. اآلجــر املرب

الوحدة الثالثة:
متثـــل احليزيـــن ١4، 29 وتتكـــون مـــن مســـاحة مســـتطيلة 
الشـــكل متتـــد مـــن الشـــمال إلـــى اجلنـــوب بطـــول 4.56م 
ـــة جـــدران: شـــمالي )الظاهـــرة  وعـــرض ٣.٣0م محاطـــة بأربع
22، 2٣(، وجنوبـــي )الظاهـــرة 20(، وشـــرقي )الظاهـــرة ١2(، 
وغربـــي )الظاهـــرة ١9(، ويتـــم الوصـــول إلـــى أرضيتـــه املدكوكـــة 
اتســـاعه  الشـــمالي  اجلـــدار  منتصـــف  يشـــغل  بـــاب  عبـــر 
الوحـــدة  مـــن  الشـــرقي  اجلنوبـــي  الركـــن  ويشـــغل  ١.20م، 
طولهـــا   )29 )حيـــز  احلـــوض  تشـــبه  مســـتطيلة   مســـاحة 
2.20م وعرضهـــا ١.٣0م يحدهـــا مـــن الشـــرق جـــدار الوحـــدة 
)الظاهـــرة ١2(، ومـــن الشـــمال واجلنـــوب والغـــرب جـــدران 
مبنيـــة بالطـــوب اللـــن بســـمك 25ســـم وارتفـــاع ٣6ســـم مكســـوة 
بطبقـــة مـــن اجلـــص، وهـــذه املســـاحة رمبـــا متثـــل حـــوض 
ـــار حفـــظ  ـــاء أو أزي ـــاه أو قاعـــدة لبعـــض األدوات كجـــرار امل مي
احلبـــوب، وفضـــًا عـــن ذلـــك كشـــفت التنقيبـــات فـــي األرضيـــة 
املدكوكـــة عـــن مجموعـــة مـــن باطـــات اآلجـــر املرصوصـــة 
بجـــوار الركـــن الشـــمالي الشـــرقي )الظاهـــرة ١67( رمبـــا كانـــت 
جـــزءاً مـــن مصطبـــة لوضـــع جـــرار املـــاء، كمـــا مت الكشـــف عـــن 
ـــة قطرهـــا 90ســـم تقـــع بجـــوار اجلـــدار الشـــمالي  حفـــرة دائري
ــل  ــا متثـ ــرة 2٣( رمبـ ــي )الظاهـ ــمالي الغربـ ــن الشـ ــرب الركـ قـ

ــة بئـــر أو فتحـــة خـــزان أو غرفـــة تصريـــف١١. فوهـ

ــا، وقــد  ــر ملعرفــة ماهيته ــى عمــل مجــس خــاص بعمــق أكب ــاج إل ١١- حتت
ــب. ــرة احملــددة ملوســم التنقي ــاء الفت حــال دون عمــل املجــس انته

الوحدة الرابعة:
متثــل احليــز ١9: تتكــون مــن مســاحة مســتطيلة الشــكل تقــع 
4.١0م  طولهــا  املربــع  مــن  الغربيــة  الشــمالية  اجلهــة  فــي 
وعرضهــا 2.45م، يحدهــا البلــك مــن الشــمال، والظاهــرة ١9 
مــن الشــرق، والظاهــرة 20 وحيــز ٣١ وبعــض جــدران املوســم 
ــي  ــاء املنشــأة املجــاورة املكتشــف ف ــوب، وفن ــن اجلن ــث م الثال
ــة  ــة مربع ــرب، يتوســط الوحــدة دعام ــن الغ ــث م املوســم الثال
وارتفاعهــا  65×65ســم  أبعادهــا   )47 )الظاهــرة  الشــكل 
ــة  ــع اســتخدام اجلــص كمون ــب اآلجــر م ــة بقوال 60ســم، مبني
ــة الوحــدة )الظاهــرة ١09(  ــاء، أرضي ــب البن ــني قوال ــط ب وراب
تقــع علــى عمــق ١.١5م مكونــة مــن باطــات اآلجــر املربعــة 
طــول ضلعهــا 24ســم، وفــي الركــن اجلنوبــي الشــرقي مــن 
الوحــدة عنــد ركــن اتصــال جــداري الظاهرتــني ١9، 20 هبــوط 
ــة  ــا مكون ــا تبــني أنه ــزول باحلفــر فيه ــد الن ــة وعن فــي األرضي
مــن مســاحة طولهــا 25ســم وعرضهــا ١5ســم محاطــة بجــدار 
مكــون مــن باطــات اآلجــر املكســوة باجلــص )الظاهــرة ١7١( 
ــا أن هــذه الباطــات تشــكل غرفــة  ــح معه ممــا ميكــن الترجي
تفتيــش أو قنــاة لتصريــف امليــاه، أمــا عــن وظيفــة الوحــدة 
ككل فمــن املرجــح أنهــا عبــارة عــن فنــاء ملنشــأة  نظــراً لوجــود 
دعامــة مربعــة تتوســط الوحــدة )الظاهــرة 47( كانــت حتمــل 
جســراً خشــبياً - طميمــة أو نبــع١2- ضخمــاً ميتــد بينهــا وبــني 

ــا الســقف. اجلــدران يســتند عليه

الوحدة اخلامسة:
متثــل احليــز٣١، وتتكــون مــن مســاحة مســتطيلة الشــكل طولهــا 
4.5م وعرضهــا ١م، تقــع فــي اجلهــة الغربيــة مــن املربــع علــى 
امتــداد احليزيــن 6، ١0، يحدهــا مــن الشــرق جــدار الظاهرتني 
9، ٣٣، ومــن الغــرب جــدار مكتشــف فــي املوســم الثالــث، فيمــا 
تنتهــي الوحــدة مــن اجلهتــني الشــمالية واجلنوبيــة ببابــني: 
ــة  ــني هــذه الوحــدة والوحــدة الرابع ــط ب ــا يرب الشــمالي منهم
)الفنــاء(، واجلنوبــي  يفضــي إلــى احلمــام )حيــز 25(، اتســاع 

تســتند  التــي  األثــل  أخشــاب  وهــي  طمــامي:  وجمعهــا  الطميمــة   -١2
ــة بشــكل عرضــي  ــا جلــدران الوحــدات املعماري ــى األطــراف العلي عل
كــي تســتقبل بدورهــا جريــد النخــل، وتعــد الطمــامي أســاس مــواد 
التســقيف التــي يتكــون منهــا الســقف أو الغمــى، أمــا النبــع فهــو جــذع 
النخلــة املنــزوع الكــرب ويســتغل كســواكف أو أعمــدة حلمــل الســقف، 

العميــر، العمــارة التقليديــة، ص٣7، ٣8.

كل مــن البابــني 80ســم، ومــن حيــث شــكلها ومكانهــا يرجــح 
ــاء  ــارة عــن ممــر مســتطرق يربــط بــني احلمــام والفن أنهــا عب

)حيــز١9( واملطبــخ )حيــز6( وحجــرة املعيشــة )حيــز١0(.

الوحدة السادسة:
ــد  ــارة عــن مســاحة مســتطيلة الشــكل متت ــز ١0: عب ــل حي متث
مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول 2.4م وعــرض ١.82م، تقــع 
جــدران:  بأربعــة  محاطــة  املربــع  مــن  الغربيــة  اجلهــة  فــي 
الشــرقي )الظاهــرة ٣2(، والغربــي )الظاهــرة ٣٣(، والشــمالي 
)الظاهــرة 20(، واجلنوبــي الظاهــرة ١5، وللوحــدة مدخــل١٣ 
ــع فــي اجلــدار الشــرقي وهــو مدخــل ذو  اتســاعه 85ســم  يق
عتبــة مــن احلجــر املهنــدم، يرتفــع عــن أرضيــة الوحــدة بحوالــي 
80ســم ولذلــك يتــم النــزول إلــى أرضيتهــا املدكوكــة مــن البــاب 
عبــر عتبتــني، وفــي الركــن الشــمالي الغربــي للوحــدة فتحــة 
تصريــف للميــاه ممــا يحتمــل معهــا أن تكــون هــذه الوحــدة 

ــاه. ــاً للمي ــة معيشــة أو مخزن غرف

الوحدة السابعة:
ــارة عــن مســاحة مســتطيلة الشــكل  ــز 6: وهــي عب ــل احلي متث
الغربيــة  طولهــا ١.80م وعرضهــا ١.50م تقــع فــي اجلهــة 
)الظاهــرة  الشــمالي  جــدران:  بأربعــة  محاطــة  املربــع،  مــن 
١5(، واجلنوبــي )الظاهــرة ١١(، والشــرقي )الظاهــرة 25(، 
والغربــي )الظاهــرة 9(، يتــم الوصــول إليهــا عبــر بــاب يقــع فــي 
منتصــف جدارهــا الغربــي اتســاعه 85ســم يفضــي إلــى أرضيــة 
طينيــة مدكوكــة ومكســوة بطبقــة مــن اجلــص معظمهــا متفتــت، 
وعلــى امتــداد اجلــدار الشــرقي للوحــدة مصطبــة ترتفــع عــن 
األرض بحوالــي 60ســم شــغلت بتنوريــن مــن الفخــار متجاوريــن 
)الظاهــرة ١8، ٣4( قطــر كل منهمــا 45ســم، وهــذه الوحــدة 

متثــل مطبخــاً لوجــود التنوريــن فيهــا.

الوحدة الثامنة:
متثــل احليــز 25: تقــع فــي اجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة مــن املربع، 
تتكــون مــن مســاحة مســتطيلة الشــكل متتــد مــن الشــرق إلــى 
الغــرب بطــول ٣.٣0م وعــرض ١.١5م يحدها من الشــرق جزء 
مــن الشــارع املكتشــف فــي املوســم اخلامــس، ومــن الشــمال 
ــوب جــداران مكتشــفان فــي  الظاهــرة ١١ ومــن الغــرب واجلن

كان مــن املتوقــع وجــوده فــي منتصــف اجلــدار الغربــي حيــث يفضــي   -١٣
إلــى ممــر الوحــدة اخلامســة )حيــز ٣١(

املوســم الرابــع، مدخــل الوحــدة يقــع فــي الطــرف الغربــي مــن 
اجلــدار الشــمالي حيــث يربــط بــني الوحــدة واملمــر املســتطرق 
املذكــور فــي الوحــدة اخلامســة حيــز ٣١، يفضــي املدخــل عبــر 
عتبتــه املكونــة مــن باطــات مــن اآلجــر املكســوة باجلــص إلــى 
ــن اجلــص ســمكها  ــة م ــا ١0ســم مكســوة بطبق ــة عمقه أرضي
٣ســم، محاطــة مبصطبــة ارتفاعهــا ١0ســم واتســاعها ١5ســم 
ماصقــة جلــدران الوحــدة التــي يبلــغ ارتفــاع كل منهــا 75ســم، 
وفــي الضلــع الشــرقي للوحــدة فتحــة مائلــة نحــو اخلــارج مبنيــة 
بقوالــب اآلجــر - كانــت مغطــاة ومــا زال هنــاك بقايــا لهــذا 
الغطــاء - مخصصــة لتصريــف امليــاه إلــى بئــر أو خــزان يقــع 
خــارج اجلــدار الشــرقي عنــد مســتوى أرضيــة الشــارع، وبنــاء 

علــى مــا ســبق نرجــح أن هــذه الوحــدة متثــل حمامــاً.

الوحدة التاسعة:
ــع وهــي  ــن املرب ــة م ــة اجلنوبي ــي اجله ــع ف ــز ١: تق ــل احلي متث
مكونــة مــن مســاحة غيــر منتظمــة األضــاع متتــد مــن الشــمال 
إلــى اجلنــوب بطــول 6م وعــرض 4.٣0م يحدهــا مــن الشــمال 
ظاهرتــا ٣0، ١66، ومــن الشــرق جــدار مكتشــف فــي املوســم 
اخلامــس، ومــن الغــرب ظاهرتــا 25، ٣2، فــي حــني تنفتــح 
اجلهــة اجلنوبيــة علــى الشــارع ذي األرضيــة املدكوكــة املكتشــف 
فــي املوســم اخلامــس ، اجلــزء الشــرقي مــن الوحــدة ميثــل 
جــزءاً مــن امتــداد الشــارع، وفــي الركــن الشــمالي الغربــي مــن 
الوحــدة بــاب صغيــر يحــده مــن الشــرق احلــوض املوجــود فــي 
الركــن اجلنوبــي الشــرقي مــن احليــز ١4 )حيــز 29(، ممــا 

ــان. ــه باب ــز ١4 )الوحــدة ٣( كان ل ــي أن احلي يعن

ويشــغل الركــن اجلنوبــي الغربــي مــن الوحــدة بنــاء ماصــق 
للظاهــرة 25 مكــون مــن ثاثــة جــدران )الظواهــر 24٣، 25١، 
١٣5( مبنيــة باآلجــر بســمك ١8ســم فــي اجلداريــن الشــرقي 
والغربــي و45ســم فــي اجلــدار الشــمالي وارتفــاع يتــراوح بــني 
٣0 -60ســم، فيمــا ميتــد اجلــدار الشــرقي )الظاهــرة 25١(
نحــو الشــمال )الظاهــرة 247( بطــول ١.80ســم، يشــكل البنــاء 
املذكــور مــا يشــبه حوضــاً أو غرفــة صغيــرة طولهــا ١.44م 
وعرضهــا ١.١0م، أرضيتهــا عبــارة عــن ردمي مســاوية ملســتوى 
أرضيــة الشــارع وحتتهــا طبقــة مــن الرمــل األحمــر مماثــل ملــا 

حتــت أرضيــة الشــارع.

وللتأكــد ممــا إذا كانــت هنــاك طبقــات ســكنية أكثــر عمقــاً 

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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حتــت مســتوى أرضيــة كل مــن الوحــدة والشــارع املتصــل بهــا، 
مت فــي اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية مــن الوحــدة وبالتحديــد 
عنــد نقطــة اتصــال الوحــدة بالشــارع وبشــكل ماصــق للجــدار 
الشــرقي حفــر مجــس مســتطيل الشــكل مســاحته ١×١.5م 
فتبــني أن مــا حتــت أرضيــة الشــارع املدكوكــة وأرضيــة الوحــدة 
عبــارة عــن أرضيــة مــن الرمــل األحمــر خــال مــن أي معثــورات 

ممــا يعنــي أنهــا متثــل األرض البكــر للموقــع.

٣- وصف املربع: B5: )لوحة 2.2د(
يتكون من مســاحة مربعة الشــكل أبعادها )١0×١0م( ســطحها 
العلــوي مســتٍو، وقــد مت العمــل فيــه بحفــر مســاحة )9×9م( 
وذلــك بســبب تــرك مســافة )0.5م( مــن كل جهــة كبلــك، وقــد 
مت احلفــر فيــه حتــى عمــق يتــراوح بــني ١28-١59ســم فــي 
جميــع أحيــازه )4، ١5، 22، 2٣، 26( مــا عــدا حيــز 2٣ والــذي 
ظهــرت أرضيتــه املكونــة مــن طبقــة مــن اجلــص علــى عمــق 
70ســم، فيمــا تكونــت أرضيــات األحيــاز األخــرى مــن باطــات 

اآلجــر احملــروق وأجزائهــا.

وصف الظواهر:أ- 
ــع  ظهــرت عــدد  ــب فــي املرب ــاء مــن أعمــال التنقي ــد االنته بع
مــن اجلــدران والظواهــر املعماريــة تتمثــل فــي: )ظ ١2٣ -  ظ 
١24-  ظ ١25 - ظ ١27 - ظ ١29 - ظ ١٣4 - ظ ١٣7 - ظ 
١40 - ظ ١82 - ظ 277 - ظ 278( وهي عبارة عن جدران 
قســمت املربــع إلــى عــدد مــن األحيــاز وهــي )ح 4 - ح ١5 - ح 
22 - ح 2٣ - ح 26(، باإلضافــة إلــى ظواهــر أخــرى تتمثــل فــي 
عــدد مــن العناصــر املعماريــة وهــي ) ظ ١٣2 - ظ ١82 - ظ 

١59 - ظ ١77- ظ 266(.

وفيما يلي وصف مفصل لكل نوع من أنواع الظواهر:
الظاهرتــان ١24، ١27: عبــارة عــن جــدار ميتــد مــن - ١

البلــك الشــرقي للمربــع  وحتــى البلــك الغربــي بحيــث 
واألحيــاز   ،26  ،١5 الشــماليني  احليزيــن  بــني  يفصــل 
اجلنوبيــة 22، 4، 2٣، يبلــغ طــول اجلــدار 9.25م وســمكه 
40 ســم وارتفاعــه يتــراوح بــني ١.١0م عنــد الظاهــرة 
١24، و١.45م عنــد الظاهــرة ١27، ينقســم اجلــدار إلــى 
قســمني: القســم األكبــر منــه ميتــد مــن البلــك الشــرقي 
حتــى اتصالــه بالظاهرتــني ١25، ١٣4 بطــول 7.40م، 

١0'١م  اتســاعه  ببــاب  الغربــي  طرفــه  عنــد  وينتهــي 
يربــط بــني احليزيــن 4، 26، وقــد مت ســد هــذا البــاب 
وبنيــت  اللــن،  الطــوب  مــن  فتــرة الحقــة بجــدار  فــي 
بشــكل ماصــق لــه مــن ناحيــة احليــز 26 مصطبــة مــن 
اللــن )الظاهــرة ١59(١4، وقــد بنيــت أساســات القســم 
الشــرقي مــن اجلــدار )الظاهــرة ١24(  باألحجــار بواقــع 
ثاثــة مداميــك بارتفــاع 40ســم ثــم أكمــل البنــاء بقوالــب 
الطــوب )١0×2٣×٣5ســم( وكســيت بطبقــة مــن اجلــص 
ذات ســمك 2ســم،  بينمــا ميتــد القســم الغربــي مــن 
اجلــدار )الظاهــرة ١27( مــن نقطــة اتصالــه بالظاهرتــني 
١25، ١٣4 حتــى البلــك الغربــي بطــول ١.40م وياحــظ 
أن طرفــه الغربــي يختفــي داخــل البلــك وإن كان مــن 
املرجــح اتصالــه بالظاهــرة 7٣ مــن املربــع A5، وهــذا 
اجلــزء مــن اجلــدار يفصــل بــني احليزيــن 2٣، ١5، وقــد 
بنيــت أساســات هــذا اجلــدار باألحجــار أيضــاً حتــى 

ــن. ــاء بالطــوب الل ــل البن ــاع 28ســم وأكم ارتف

البلــك - 2 مــن  ميتــد  جــدار  عــن  عبــارة   :١2٣ الظاهــرة 
وســمك  ١.50م  بطــول  الشــمال  باجتــاه  اجلنوبــي 
بقوالــب  كامــل  بشــكل  بنــي  ١.40م،  وارتفــاع  45ســم 
٣5×١8×١0ســم(   ( منهــا  كل  مقــاس  اللــن  الطــوب 
ــة مــن اجلــص، يحــد اجلــدار مــن الشــرق  وكســي بطبق
البلــك الشــرقي  للمربــع بحيــث يختفــي اجلــزء األكبــر 
حيــز  الغــرب  مــن  ويحــده  البلــك،  داخــل  ســمكه  مــن 
اجلنوبــي  البلــك  داخــل  اجلنوبــي  طرفــه  وميتــد   ،22
ــا  ــع B6 )الظاهــرة ٣7( فيم ــي املرب ــه ف ــر جــزء من ليظه
يتصــل طرفــه الشــمالي بالظاهــرة ١24، مــع احتمــال 
امتــداد اجلــدار شــماالً حتــى يتصــل بالظاهــرة ١29.

الظاهــرة ١40: عبــارة عــن جــدار مبنــي مــن الطــوب - ٣
ــن يبــدأ مــن حــدود البلــك اجلنوبــي للمربــع وميتــد  الل
2.70م  بطــول   ١24 بالظاهــرة  يتصــل  حتــى  شــماالً  
بــني  يفصــل  بحيــث  وارتفــاع 22ســم،  وســمك 50ســم 
احليزيــن 22 و 4، بنيــت أساســاته مــن الطــوب اللــن 
علــى هيئــة صــف واحــد ارتفاعــه ١٣ســم، يعلوهــا طبقــة 
طينيــة بارتفــاع 9ســم، الطــرف اجلنوبــي للجــدار غيــر 

١4- سوف يأتي احلديث عنها في وصف العناصر املعمارية

ــي وإن كان  ــك اجلنوب ــه داخــل البل ظاهــر نظــراً الختفائ
.B6 مــن املرجــح اتصالــه بالظاهــرة ١٣6 مــن احليــز

فــي - 4 الظاهرتــان  هاتــان  تقــع   :١25  ،١٣4 الظاهرتــان 
ــي  وهمــا  ــك الغرب ــع قــرب البل ــة مــن املرب اجلهــة الغربي
عبــارة عــن جــدار طولــه 7.90م يتكــون مــن قســمني: 
اجلنوبــي )الظاهــرة ١٣4(، ميتــد مــن البلــك اجلنوبــي 
حتــى اتصالــه بالظاهرتــني ١24، ١27 بطــول 4.40م، 
بنيــت جدرانــه  و2٣،   4 احليزيــن  بــني  يفصــل  بحيــث 
األرض  عنــد  تبــدأ  4٣ســم،  وارتفــاع  40ســم  بســمك 
ــاء  بأســاس مــن احلجــارة بارتفــاع 22ســم ثــم أكمــل البن
بالطــوب اللــن، وياحــظ أن الطــرف اجلنوبــي للجــدار 
البلــك  داخــل  الختفائــه  نظــراً  للعيــان  ظاهــر  غيــر 
اجلنوبــي وإن كان مــن املرجــح اتصالــه بالظاهــرة ١70 
 )١25 )الظاهــرة  الشــمالي  والقســم   ،B6 املربــع  مــن 
 ،١24 بالظاهرتــني  اتصالــه  عنــد  اجلنــوب  مــن  ميتــد 
وارتفــاع ١.65م  م  بطــول 60.٣  ١27، وميتــد شــماالً 
وســمك 45ســم بحيــث يفصــل بــني احليزيــن ١5، ١6، 
بنــي اجلــدار عنــد األرض بســتة صفــوف مــن الطــوب 
اللــن بارتفــاع 7٣ســم، يليهــا صــف مــن األحجــار بارتفــاع 
١0ســم ثــم أكمــل البنــاء بالطــوب اللــن بارتفــاع 82ســم١5، 
وكان اجلــدار مكســواً بطبقــة مــن اجلــص ســمكها 2ســم.

اجلهــة - 5 فــي  يقــع  جــدار  عــن  عبــارة   :١29 الظاهــرة 
للبلــك  ماصــق  وبشــكل   26 احليــز  مــن  الشــرقية 
الشــرقي، بنــي اجلــدار مــن الطــوب اللــن مثلــه مثــل 
١.١0م  وارتفــاع  ٣.65م  بطــول  الســابقة  الظواهــر 
وســمك 50ســم، يتصــل طرفــه اجلنوبــي بالظاهــرة 24، 

.١٣7 بالظاهــرة  الشــمالي  وطرفــه 

البلــك - 6 مــن  ميتــد  جــدار  عــن  عبــارة   :١٣7 الظاهــرة 
ــه بالظاهــرة  ــى اتصال ــاً حت ــد غرب ــع وميت الشــرقي للمرب
١25 بحيــث يشــكان معــاً زاويــة بنــاء )ركــن( للحيــز 26، 
وهــذا اجلــدار يفصــل بــني احليزيــن ١5، 26، ويبلــغ طــول 
بنيــت  اجلــدار 6م وســمكه 54ســم وارتفاعــه 75ســم، 

ممــا قــد يعنــي أن هنــاك مرحلتــني اســتيطانيتني بحيــث يشــكل اجلــزء   -١5
األســفل مــن اجلــدار مرحلــة أولــى، بينمــا يشــكل صــف األحجــار 

ــة. ــة االســتيطانية الثاني ــي املرحل ــي ف كأســاس للجــدار املبن

ــى ارتفــاع ٣٣ســم  أساســاته مبداميــك مــن األحجــار حت
ــن. ــاء بالطــوب الل ــم أكمــل البن ث

الظاهرة 278: عبارة عن جدار يقع عند الركن الشمالي - 7
ــك الشــرقي  ــد مــن البل ــع، بحيــث ميت الشــرقي مــن املرب
باجتــاه الغــرب بطــول ١.١5م وارتفــاع 55ســم وســمك 
56ســم، بنيــت أساســاته بصــف مــن األحجــار بارتفــاع 
١0ســم ثــم أكمــل البنــاء بالطــوب اللــن، ويشــكل امتــداد 
ملــا يشــبه احلــوض )الظاهــرة ١77(. اجلــدار واجهــة 

الركــن 8-  يقــع عنــد   الظاهــرة 277: عبــارة عــن جــدار 
طرفــه  يبــدأ  بحيــث  املربــع  مــن  الشــرقي  الشــمالي 
الشــمالي مــن الركــن نفســه ويختفــي جــزء منــه داخــل 
ــى  ــاً حت ــد جنوب ــة البلكــني الشــرقي والشــمالي وميت زاوي
ــا يشــبه  ــة مل ــث يشــكل واجه يتصــل بالظاهــرة 278 بحي
احلــوض املجــاور لــه مــن جهــة الغــرب )الظاهــرة ١77(، 
وقــد بنــي اجلــدار بالطــوب اللــن بســمك 56ســم و طــول 

2.60م وارتفــاع 46ســم .

ــا - 9 ــة طوله ــارة عــن دعامــة شــبه مربع الظاهــرة ١٣2: عب
70ســم وعرضهــا 60ســم وارتفاعهــا 26ســم تقــع فــي 
احليــز 22 وتتصــل باجلــدار الشــمالي للحيــز )الظاهــرة 

١24(، بنيــت بقوالــب اآلجــر املربعــة واملســتطيلة.

الركــن - ١0 فــي  تقــع  دعامــة  عــن  عبــارة   :١82 الظاهــرة 
الشــمالي الغربــي مــن املربــع واحليــز ١5، تتكــون مــن 
بنيــت  ١5ســم،  وارتفــاع  50×50ســم  مربعــة  قاعــدة 
الشــكل  دائــري  بــدن  يعلوهــا  املربعــة  اآلجــر  بقوالــب 
الشــكل  املثلثــة  اآلجــر  بقوالــب  بنــي  ١0ســم  ارتفاعــه 

مقــوس. اخلارجــي  ضلعهــا 

الظاهــرة ١77: عبــارة عــن عنصــر معمــاري مــن احملتمــل - ١١
أن يكــون حوضــاً طولــه 2.60م واتســاعه 86ســم، حيــث 
الركــن  عنــد  لوجــوده  نظــراً  بعــد  ماهيتــه  تظهــر  لــم 
الشــمالي الشــرقي وتداخلــه مــع البلــك الشــمالي، يحــده 
مــن الشــرق ظاهــرة 277 ومــن اجلنــوب ظاهــرة 278 
الطــوب  مــن  الغربــي عبــارة عــن صــف  بينمــا ضلعــه 

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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ال يزيــد ســمكه عــن ١0ســم، فــي حــني يختفــي ضلعــه 
الشــمالي داخــل البلــك الشــمالي.

الظاهــرة ١59: تقــع فــي الركــن اجلنوبــي الغربــي مــن - ١2
احليــز 26 عنــد الطــرف الغربــي للظاهــرة ١24، وهــي 
عبــارة عــن عنصــر معمــاري مت بنــاؤه بشــكل ماصــق 
للجــدار الــذي يســد البــاب مــن ناحيــة احليــز 26، وتتكون 
مــن مصطبــة مــن اللــن )الظاهــرة ١59( طولهــا 5٣ســم 
وعرضهــا 4٣ســم وارتفاعهــا ١5، يعلوهــا قالبــان مــن 
ــى اجلانــب احلــاد مــن أضاعهمــا  ــن موضوعــان عل الل
)ســيف القالــب( مــع تــرك فــراغ بــني القالبــني يتــراوح 
اتســاعه مــن األمــام 20ســم ومــن اخللــف ٣0ســم وهــذا 

ــل قاعــدة موقــد أو كرســي حمــام. الفــراغ رمبــا ميث

ــارة عــن قطعــة مــن احلجــر ســاقطة - ١٣ الظاهــرة 266: عب
ــت  ــع ورمبــا كان ــي للمرب تقــع فــي الركــن الشــمالي الغرب

متثــل جــزءاً مــن غطــاء بئــر أو غرفــة تفتيــش.

وصف الوحدات املعمارية:ب- 
كشــف التنقيــب فــي هــذا املربــع عــن خمــس وحــدات معماريــة 
بعضهــا مكتمــل والبعــض اآلخــر اكتملت أجزاؤهــا مع الوحدات 
غيــر  والبعــض  الســابقة  املواســم  مربعــات  فــي  املكتشــفة 
ــكات واملربعــات  مكتمــل نظــراً لوجــود امتــداد  لهــا داخــل البل
غيــر احملفــورة، مثلــت فــي مجموعهــا ثــاث حجــرات جنوبيــة 
مشــتركة مــع املربــع B6، ومجلســاً مســتطيًا ميتــد بامتــداد 
ــاء ذي دعامــة  ــع مــن الشــرق إلــى الغــرب، وجــزءاً مــن فن املرب

فــي اجلهــة الشــمالية. وفيمــا يلــي وصــف لهــذه الوحــدات:

الوحدة األولى:
الشــرقي مــن  الركــن اجلنوبــي  تقــع فــي  متثــل احليــز 22: 
املربــع، اجلــزء األكبــر منهــا يقــع داخــل املربــع فيمــا بقيتهــا 
تقــع داخــل البلــك اجلنوبــي ومربــع B6، يحدهــا مــن الشــمال 
الغــرب  ومــن  الظاهــرة ١2٣،  الشــرق  ومــن  الظاهــرة ١24، 
كان  وإن  اجلنوبــي،  البلــك  اجلنــوب  ومــن   ،١40 الظاهــرة 
مــن املرجــح أن الظاهــرة ١١2 الواقعــة فــي مربــع B6 متثــل 
اجلــدار اجلنوبــي للوحــدة، وفــي مجموعهــا تشــكل الوحــدة 
مســاحة علــى هيئــة متــوازي أضــاع طولهــا مــن الشــرق إلــى 

الغــرب ٣.94م ومــن الشــمال إلــى اجلنــوب 2.٣0م، أرضيتهــا 
)الظاهــرة ١44( مبلطــة بقوالــب اآلجــر املتنوعــة األشــكال 
)مربعــة ومثلثــة ومســتطيلة وأجزائهــا( كســيت بطبقــة مــن 
اجلــص، ويشــغل منتصــف اجلــدار الشــمالي للوحــدة دعامــة 
مربعــة )الظاهــرة ١٣2( ماصقــة للجــدار مــن احملتمــل أنهــا 
كانــت حتمــل جســراً مــن اخلشــب  - طميمــة أو نبــع - ميتــد 
مــن العمــود حتــى اجلــدار اجلنوبــي )الظاهــرة ١١2( حتمــل 
بدورهــا ســقف الوحــدة، أمــا مدخــل هــذه الوحــدة فيبــدو أنــه 
يقــع فــي اجلــدار اجلنوبــي حيــث لــم تتضــح بعــد معاملــه ويزيــد 
مــن قــوة هــذا االحتمــال إطــال اجلــدار اجلنوبــي للوحــدة علــى 

.B6 الفنــاء الكبيــر )حيــز2( املوجــود فــي املربــع

الوحدة الثانية:
متثــل احليــز 4: تتكــون مــن مســاحة مســتطيلة متتــد مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول ٣.٣0م وعــرض 2.92م، يحدهــا 
مــن الشــرق الظاهــرة ١40 ومــن الشــمال الظاهــرة ١24 ومــن 
الغــرب الظاهــرة ١٣4 ومــن اجلنــوب - حاليــاً - البلــك، وإن 
كان مــن املرجــح أن الظاهــرة ١6٣ مــن املربــع B6 متثــل اجلــدار 
اجلنوبــي لهــذه الوحــدة، وأرضيــة الوحــدة )الظاهــرة ١24(

مبلطــة بقوالــب اآلجــر املتنوعــة ومكســوة بطبقــة مــن اجلــص، 
ويبــدو أن املدخــل املوجــود فــي الطــرف الغربــي جلــدار الوحــدة 
الشــمالي )الظاهــرة ١24( ميثــل مدخــًا مشــتركاً بــني هــذه 

الوحــدة والوحــدة الرابعــة حيــز 26.

الوحدة الثالثة:
متثــل احليــز 2٣: وهــي وحــدة غيــر مكتملــة فــي املربــع نفســه 
حيــث يظهــر شــكلها علــى هيئــة شــبه مثلــث، يحدهــا مــن 
فيمــا  الظاهــرة ١27  الشــمال  ومــن  الظاهــرة ١٣4  الشــرق 
ــي  ــني الغرب ــة داخــل البلك ــة واجلنوبي ــا الغربي ــي حدوده تختف
ظاهرتــي  أن  املرجــح  مــن  كان  وإن  املربــع،  مــن  واجلنوبــي 
الظاهــر  اجلــزء  متثــان   B6و  A5 املربعــني  مــن   ١5٣  ،2١
ــوازي جــدار الوحــدة الشــرقي  ــذي ي ــي وال مــن جدارهــا الغرب
)الظاهــرة ١٣4( بحيــث يحصــر اجلــداران بينهمــا - فيمــا 
يبــدو -  ممــراً اتســاعه 90ســم وطولــه - فــي هــذه الوحــدة 
- 2.60م فيمــا ميتــد جنوبــاً مشــكًا الوحــدة الثانيــة )حيــز 
24( فــي املربــع A6، ومــن املاحــظ أن أرضيــة هــذه الوحــدة 
علــى مســتويني : مســتوى مرتفــع )الظاهــرة ١89( ومســتوى 

ــي 20ســم )الظاهــرة  ــة بحوال ــة املرتفع منخفــض عــن األرضي
١87(، وكلتاهمــا مبلطــة بقوالــب اآلجــر ومكســوة بطبقــة مــن 

اجلــص.

الوحدة الرابعة:
ــن  ــد م ــن مســاحة مســتطيلة متت ــون م ــز 26: وتتك ــل احلي متث
ــرب بطــول 6.١0م وعــرض 2.55م، يحدهــا  ــى الغ الشــرق إل
مــن الشــمال الظاهــرة ١٣7، ومــن الشــرق الظاهــرة ١29، ومــن 
اجلنــوب الظاهــرة ١24، ومــن الغــرب الظاهــرة ١25، أرضيــة 
ــات  ــب اآلجــر املتنوعــة املشــابهة ألرضي الوحــدة مبلطــة بقوال
بقيــة الوحــدات وكســيت بطبقــة رقيقــة مــن اجلــص، وكان 
يتــم الوصــول إلــى داخــل الوحــدة عبــر بــاب يقــع فــي الطــرف 
الركــن  قــرب   )١24 )الظاهــرة  اجلنوبــي  للجــدار  الغربــي 
اجلنوبــي الغربــي اتســاعه ١.١0م، وهــو حاليــاً مســدود بجــدار 
الوحــدة  داخــل  لــه  ماصــق  بشــكل  واســتحدث  اللــن  مــن 

مصطبــة يعلوهــا موقــد أو كرســي حمــام )الظاهــرة ١59(.

الوحدة اخلامسة:
متثــل حيــز ١5: وتتكــون حاليــاً مــن مســاحة ذات شــكل منكســر 
ــرب بطــول 8.65  ــى الغ ــد مــن الشــرق إل يشــبه حــرف L متت
وعــرض 2.80م ثــم ينكســر طرفهــا الغربــي نحــو اجلنــوب 
ــا ١.90م محصــورة  ــا ٣.١0م وعرضه مشــكًا مســاحة طوله
بــني الظاهــرة ١25 مــن الشــرق والبلــك مــن الغــرب، فيمــا 
يشــغل الركــن الشــمالي الغربــي مــن الوحــدة عمــود دائــري ذو 
قاعــدة مربعــة )الظاهــرة ١82(، أمــا أرضيــة الوحــدة فمبلطــة 

بقوالــب اآلجــر ومكســوة بطبقــة مــن اجلــص.

ومــن املرجــح أن اجلــزء الظاهــر مــن هــذه الوحــدة يشــكل 
جــزءاً مــن فنــاء كبيــر  تختفــي معظــم مســاحته فــي املربعــات 
ــع، ممــا  ــورة مــن شــبكية املوقــع شــمالي هــذا املرب ــر احملف غي
يعنــي أن الوحــدة الثالثــة مــن هــذا املربــع )حيــز 2٣( والوحــدة 
ــاً ذا  ــز 24( يشــكان ممــراً ضيق ــع  A6 )حي ــة مــن املرب الثاني
بــاب فــي الطــرف اجلنوبــي للممــر )الظاهــرة ٣0( يفضــي مــن 
الشــارع إلــى هــذا املمــر ومنــه إلــى هــذه الوحــدة وبقيــة وحــدات 

.B6و B5 املربعــني

٤- وصف املربع B6: )لوحة 2.2هـ(
)١0×١0م(  أبعادهــا  الشــكل  مربعــة  مســاحة  مــن  يتكــون 
ســطحه العلــوي منحــدر مــن اجلانبــني الشــرقي والغربــي نحــو 
املنتصــف، وقــد مت العمــل فيــه بحفــر مســاحة )9×9م( مــع 
تــرك مســافة )0.5م( مــن كل جهــة كبلــك، وبعــد ذلــك مت إزالــة 
املكتشــفة هــذا  املعماريــة  العناصــر  لربــط  البلــك اجلنوبــي 
املوســم مــع العناصــر املعماريــة املكتشــفة فــي املوســم اخلامــس 

فأصبحــت مســاحة املربــع احملفــورة 9×١0م.

وقــد مت احلفــر فــي هــذا املربــع  حتــى عمــق ١45ســم تقريبــاً 
فــي جميــع أحيــازه )2، 7، ١١، ١٣، ١8، 20، ٣0، ٣2، ٣٣، 
٣5( حيــث ظهــرت أرضياتــه املكونــة مــن باطــات اآلجــر، كمــا 
مت عمــل مجــس فــي الركــن اجلنوبــي الشــرقي مــن احليــز ٣2 
بعمــق ٣5ســم للتأكــد مــن وجــود أي ظواهــر أو معثــورات حيــث 
ظهــرت أرضيــة مــن الرمــل األحمــر التــي متثــل األرض البكــر.

بعــد االنتهــاء مــن أعمــال التنقيــب فيــه  ظهــرت عــدد مــن 
اجلــدران والظواهــر املعماريــة تتمثــل فــي: )ظ ١06، ظ 204، 
ظ 209، ظ 206، ظ 208، ظ 2١0، ظ 2١١ ، ظ ١95، ظ 
ظ١05،  ظ2٣6،  ظ260،  ظ272،   ،١75 ظ   ،258 ظ   ،2١4
ظ2٣7، ظ١6٣، ظ١١8، ظ١١٣، ظ١70( وهــي عبــارة عــن 
جــدران قســمت املربــع إلــى عــدد مــن األحيــاز، باإلضافــة 
إلــى ظواهــر أخــرى تتمثــل فــي عــدد مــن العناصــر املعماريــة 
وهــي )ظ 276، ظ ١98، ظ ١١١، ظ 200، ظ 20١، ظ2١8، 

ظ١١2(. ظ١١٣،  ظ2٣٣، 

وصف الظواهر:أ- 
متثــل الظواهــر مجموعــة مــن اجلــدران التــي كشــفت عنهــا 
احلفريــات فــي املربــع، حيــث مت ترقيــم هــذه الظواهــر أوالً 

بــأول حســب ظهورهــا وهــي كالتالــي:

 الظواهــر )١06، 204، 2١٣، 209(: متثــل جــداراً ميتــد ١- 
ــع بطــول  ــني بلكــي املرب ــى الغــرب فيمــا ب مــن الشــرق إل
9م وســمك متــدرج يتــراوح بــني ٣5-5٣ســم، يفصــل بــني 
ــاز الشــمالية  ــة ١١، 7، ١٣، ١8، واألحي ــاز اجلنوبي األحي
2، ٣2، وقــد قســم اجلــدار بحســب الكشــف عنــه إلــى 

عــدد مــن الظواهــر تتمثــل فــي:

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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فتحتــه  اتســاع  مردومــاً  بابــاً  ومتثــل   ١06 الظاهــرة   -  
للمربــع،  الشــرقي  اجلنوبــي  الركــن  فــي  يقــع  92ســم 
الغــرب  لــه مــن جهــة  وتعــد الظاهــرة 204 املاصقــة 
مبثابــة العضــادة الغربيــة للبــاب فيمــا تختفــي العضــادة 
الرئيســة  البــاب  بنيــت عتبــة  البلــك،  داخــل  الشــرقية 
باألحجــار بارتفــاع ١7ســم، وفــي فتــرة الحقــة - نتيجــة 
الرتفــاع أرضيــة الوحــدة - رفــع مســتوى عتبــة البــاب 
بإضافــة صــف مــن اآلجــر بارتفــاع ١5ســم ثــم بصــف ثــان 
مــن األحجــار بارتفــاع ١٣ســم ثــم بصــف ثــان مــن اآلجــر 
بارتفــاع ١5ســم بحيــث أصبحــت العتبــة مكونــة مــن أربعــة 
صفــوف مــن األحجــار واآلجــر بالتبــادل بارتفــاع إجمالــي 
احليــز  بــني  يربــط  البــاب  هــذا  وكان  60ســم،  قــدره 
اجلنوبــي ١١ واحليــز الشــمالي ٣2 لكنــه حاليــاً مســدود 

بجــدار مــن اللــن متصــل بالبلــك الشــرقي.

الظاهرتــان 204، 209: متثــان امتــداداً للجــدار نحــو   -  
الغــرب بطــول 8.08م وارتفــاع ١.٣7م عنــد الظاهــرة 
204، و 2.١0م عنــد الظاهــرة 209، يفصــل بــني األحيــاز 
بنيــت   ،١8  ،١٣  ،١١  ،7 واجلنوبيــة   ،٣2  ،2 الشــمالية 
أساســاته بصــف مــن األحجــار ارتفاعــه ٣0ســم ثــم أكمــل 
البنــاء حتــى نهايــة ارتفــاع كل مــن الظاهرتــني بقوالــب من 
اآلجــر طولهــا ٣5ســم وعرضهــا ١8ســم وســمكها ١0ســم 
، وكســي اجلــدار بطبقــة مــن اجلــص  ســمكها يتــراوح 

بــني ١-١.5ســم.

للظاهــرة  الشــرقي  الطــرف  فــي  تقــع  الظاهــرة 2١٣   -    
209 وهــي عبــارة عــن بــاب اتســاعه 90ســم يربــط بــني 

احليزيــن 2، 7 .

الظاهــرة 206: عبــارة عــن جــدار ميتــد مــن الشــمال إلــى - 2
بــني احليزيــن 7، ١١، طولــه ١.50م  اجلنــوب يفصــل 
بنــي باألحجــار  وســمكه 5٣.0ســم وارتفاعــه ١.06م، 
عنــد األســاس ثــم أكمــل البنــاء بالطــوب اللــن وكســي 
مــن اجلانبــني بطبقــة مــن اجلــص، الطــرف اجلنوبــي 
لهــذا اجلــدار يعــد امتــداداً جلــدار مكتشــف فــي املوســم 
ــى  اخلامــس فيمــا طرفــه الشــمالي متصــل ومتعامــد عل

الظاهرتــني 204، 2١٣.

 الظاهــرة 208: عبــارة عــن جــدار ميتــد مــن الشــمال ٣- 
إلــى اجلنــوب يفصــل بــني احليزيــن 7، ١٣ طولــه ١.95م 
وســمكه 40ســم وارتفاعــه ١.46م، مبنــي بالطــوب اللــن 
ســمكها  اجلــص  مــن  بطبقــة  اجلانبــني  مــن  ومكســو 
١ســم، الطــرف اجلنوبــي للجــدار ميثــل امتــداداً جلــدار 
مكتشــف فــي املوســم اخلامــس فيمــا طرفــه الشــمالي 
متصــل بشــكل متعامــد علــى منتصــف الظاهــرة 209.

 الظاهــرة 2١١: متثــل جــداراً يفصــل بــني احليزيــن ١٣، 4- 
ــن اجلــص  ــة م ــن ومكســو بطبق ــي بالطــوب الل ١8، مبن
مماثلــة لطبقــة اجلــص فــي الظواهــر الســابقة، طــول 
٣5ســم،  وســمكه  ١.09م  وارتفاعــه  2.60م  اجلــدار 
طرفــه الشــمالي متصــل ومتعامــد علــى الظاهــرة 209 
امتــداًد  التــي متثــل  للظاهــرة ١95  فــي شــكل مقابــل 
للظاهــرة 2١١ داخــل احليــز 2، فيمــا طرفــه اجلنوبــي 
املوســم اخلامــس،  فــي  يعــد مكمــًا جلــدار مكتشــف 
وبشــكل  الغربيــة  اجلهــة  مــن  بالظاهــرة 2١١  وتتصــل 
ماصــق لــه الظاهــرة 2١0 وهــي عبــارة عــن جــدار طولــه 
١.60م وســمكه 20ســم ميثــل جــداراً ســانداً )داعمــاً( 

للجــدار األصلــي.

 الظاهـرة 2١4: عبـارة عـن جـدار متسـاقط داخـل احليز 5- 
١٣ واحليز املقابل له من جهة اجلنوب - واملكتشـف في 
املوسـم اخلامـس - ميتـد فيمـا بـني ظاهرتـي 208، 2١١ 
املتسـاقطة فتحـة احليـز  الطـوب  قوالـب  بحيـث سـدت 
وارتفاعـه  ١6سـم  وسـمكه  2.١4م  اجلـدار  طـول   ،١٣
٣5سـم، وقـد تركـت قطـع الطـوب املتسـاقطة كمـا هـي 
- مـع تنظيـف األتربـة فيمـا بينهـا - للداللـة علـى كيفيـة 
سـقوط اجلـدران، لذلـك ال نعـرف مـا الـذي حتتهـا، وإن 

كان مـن املرجـح وجـود بـاب يفضـي إلـى احليـز ١٣.

مبنــي - 6 جــدار  عــن  عبــارة   :١98  ،١95 الظاهرتــان 
بالطــوب اللــن يتصــل طرفــه اجلنوبــي بشــكل متعامــد 
علــى الظاهــرة 209، وميتــد بشــكل مائــل نحــو الشــمال 
الشــرقي بطــول ١.20م وســمك 50ســم وارتفــاع 26ســم، 
ورمبــا كان امتــداداً للظاهــرة 2١١ داخــل احليــز 2، حيــث 
الشــرق  الشــمالي بجــدار ينكســر نحــو  ينتهــي طرفــه 

متصــل  بانحنــاء  ينتهــي   29 وســمك  ســم   60 بطــول 
بالظاهــرة ١98 التــي متثــل حوضــاً دائريــاً قطــره 50ســم 
مبنــي باألحجــار بســمك ٣0ســم يضــم عــدداً مــن جــذوع 

أشــجار متســلقة رمبــا كانــت عنبــاً أو غيــره.

البلــك - 7 مــن  ميتــد  جــدار  عــن  عبــارة   :258 الظاهــرة 
علــى  متعامــد  بشــكل  يتصــل  حتــى  غربــاً  الشــرقي 
الظاهــرة 272 بطــول 2.26م وســمك 44ســم وارتفــاع 
بنيــت   ،٣٣  ،٣2 احليزيــن  بــني  يفصــل  بحيــث  ١.٣7م 
أساســاته بصــف مــن األحجــار ارتفاعــه ٣0ســم ثــم أكمــل 
البنــاء بقوالــب مــن اآلجــر تظهــر عليهــا بقايــا جصيــة 
ممــا يــدل علــى أنــه كان مكســواً مبــاط مــن اجلــص مــن 

الداخــل واخلــارج ســمكه ١.5ســم.

جــداراً - 8  ١75 الظاهــرة  متثــل   :276  ،١75 الظاهرتــان 
ــي  ــدأ طرفــه اجلنوب ســمكه 25ســم وارتفاعــه 2١ســم يب
عنــد نقطــة اتصالــه وتعامــده مــع الظاهــرة 209 وميتــد 
ــم  ــن، ث ــي بالطــوب الل نحــو الشــمال بطــول ١.20م مبن
ينكســر نحــو الشــرق بطــول ١.25م وهــذا اجلــزء مبنــي 
اللــن  ثــم بالطــوب  الرمليــة عنــد األســاس  باألحجــار 
بســمك ١2ســم، ينتهــي الطــرف الشــرقي للجــدار مبــا 
يشــبه عتبــة بــاب محصــورة بــني هــذا اجلــدار وظاهــرة 
272 بحيــث يحصــر جــزآ اجلــدار مــع الظواهــر 2١٣، 
209، 272 مــا يشــبه احلــوض، وتتقدمــه مــن اجلهــة 
 2 للحيــز  الشــرقي  اجلنوبــي  الركــن  فــي  الشــمالية 
بئــر )الظاهــرة 276( مكونــة مــن حفــرة دائريــة يــزداد 
اتســاعها كلمــا اجتهــت نحــو األســفل، عمقهــا ٣.90م 
محاطــة بجــدران مــن األحجــار تنتهــي مــن أعلــى بفوهــة 
مــن  دائريــة  بقطعــة  مغطــاة  45ســم  قطرهــا  دائريــة 
ــة مــن الوســط ممــا يرجــح أن  احلجــر الصابونــي مثقوب

تكــون أحــد جــزأي رحــى حجريــة.

الظاهــرة 272: عبــارة عــن جــدار ميتــد مــن اجلنــوب - - 9
عنــد نقطــة اتصالــه بالظاهــرة 204 شــرقي الظاهــرة 
2١٣ مباشــرة - نحــو الشــمال حتــى يتصــل بالظاهــرة 
١9ســم  وارتفــاع  25ســم  وســمك  90ســم  بطــول   22٣

يفصــل بــني احليزيــن ٣2 و2.

الظواهــر 27١، 2٣٣، 260: متثــل الظاهــرة 27١ جــداراً - ١0
ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب بشــكل مــواٍز للظاهــرة 
بــني احليزيــن ٣٣ و٣5، طــول اجلــدار  260، ويفصــل 
١.05م وســمكه 20ســم وارتفاعــه ١م، بنيــت أساســاته 
باألحجــار بســمك 28ســم، الطــرف الشــرقي للجــدار 
الغربــي  طرفــه  فيمــا  الشــرقي  البلــك  داخــل  مختــٍف 
يتصــل بالظاهــرة 2٣٣ وهــي عبــارة عــن دعامة مســتطيلة 
الشــكل أبعادهــا 55×70ســم وارتفاعهــا 60ســم، بنيــت 
أساســاتها باألحجــار الرمليــة حتــى ارتفــاع 40ســم ثــم 
أكمــل بناؤهــا بقوالــب اآلجــر بارتفــاع 20ســم، ويتصــل 
بالظاهــرة 27١ وبشــكل ماصــق لهــا مــن جهــة اجلنــوب 
ومــواٍز لهــا صــف مــن الطــوب اللــن )ظاهــرة 260( بطــول 
١.50م وســمك 50ســم وارتفــاع ١0ســم رمبــا ميثــل جــزءاً 
ــا  ــز ٣٣ خاصــة مــع وجــود بقاي ــة احلي ــاط أرضي مــن ب
ــز ٣2. ــي الشــرقي للحي ــة فــي الركــن اجلنوب بــاط مماثل

الظاهــرة 2٣6: متثــل جــداراً متدرجــاً مــن الطــوب اللــن - ١١
ــرب األســاس نتيجــة  ــاء ق ــي البن ــه تخلخــل ف ــر علي يظه
انهيــار الكســوة اجلصيــة وبعــض األحجــار الصغيــرة، 
الطــرف الغربــي لهــذا اجلــدار ماصــق للدعامــة املربعــة 
)الظاهــرة 2١8( فيمــا طرفــه الشــرقي مختــٍف داخــل 
ــك الشــرقي، طــول اجلــدار ١.20م وســمكه 50ســم  البل
وارتفاعه ١م، وهذا اجلدار يفصل بني احليزين 20، ٣5.

طــول - ١2 الشــكل  مربعــة  دعامــة  متثــل   :2١8 الظاهــرة 
أساســاتها  بنيــت  ٣0ســم،  وارتفاعهــا  70ســم  ضلعهــا 
البنــاء  بقطــع مــن األحجــار الرمليــة املهندمــة وأكمــل 
بقوالــب اآلجــر تتخللهــا مونــة مــن الطــني كمــادة رابطــة، 
ــي الطــرف  ــع جنوب ــة تق ــن املاحــظ أن هــذه الدعام وم
الغربــي للظاهــرة 2٣6 وتقابلهــا فــي اجلهــة اجلنوبيــة 
دعامــة مماثلــة )الظاهــرة 2٣٣( فيمــا يليهــا مــن الغــرب 
ــان )الظاهــرة 200، 20١(، حيــث تشــكل  ــان أخري دعامت
)الظواهــر 2١8، 200، 20١( صفــاً مــن الدعامــات يقســم 

احليــز 2 إلــى قســمني.

متثــل - ١٣  :١١8  ،١58  ،١6٣  ،١١2  ،2٣7  ،١05 الظواهــر 
جــداراً يقــع فــي الطــرف الشــمالي للمربــع ميتــد بطــول 

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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ــى  ــك الشــمالي حت ــك الشــرقي مبــوازاة البل 9م مــن البل
الظاهــرة ١70، حيــث يختفــي جــز منــه داخــل البلــك 
ثاثــة  إلــى  اجلــدار  هــذا  تقســيم  وميكــن  الشــمالي، 
أقســام: القســم الشــرقي ومتثلــه الظاهــرة ١05 واملكونــة 
مــن جــدار يفصــل بــني احليزيــن 20، ٣0 حيــث يســير 
موازيــاً للظاهــرة 27١ ويتقاطــع مــع الظاهــرة 2٣7، طــول 
اجلــدار 85ســم وســمكه 50ســم وارتفاعــه 80 ســم، بنيــت 
أساســاته باألحجــار الرمليــة ثــم بقوالــب الطــوب اللــن، 
ويتعامــد الطــرف الغربــي للجــدار املذكــور علــى الظاهــرة 
2٣7 املكونــة مــن جــدار ميتــد مــن الشــمال نحــو اجلنــوب 
بطــول ١.68م وارتفــاع ١م وســمك 45ســم حيــث يعــد 
امتــداداً للظاهــرة ١2٣ مــن املربــع B5، بنيــت أساســاته 
باألحجــار الرمليــة ثــم بالطــوب اللــن وكســيت بطبقــة 
مــن اجلــص ســمكها 2.5ســم، أمــا القســم األوســط مــن 
ــارة عــن صــف  ــو عب ــل بالظاهــرة ١١2 فه اجلــدار املتمث
ــة عرضــه ١6ســم وارتفاعــه  واحــد مــن األحجــار الرملي
٣6ســم رمبــا متثــل حــداً جنوبيــاً حلــوض ميــاه حيــث إن 
أرضيتــه )الظاهــرة ١58( املكونــة مــن مســاحة طولهــا 
يشــغل  فيمــا  باآلجــر،  مبلطــة  ١م  وعرضهــا  ١.80م 
طرفهــا الغربــي بقايــا جــذع شــجرة متســلقة رمبــا كان 
لشــجرة عنــب )الظاهــرة ١١٣(، أمــا القســم الغربــي مــن 
اجلــدار واملتمثــل بالظاهــرة ١6٣ فهــو مبنــي بقوالــب 
اآلجــر بطــول ١.8م وعــرض 50ســم وارتفــاع ١6ســم 
حيــث ميتــد غربــاً حتــى يتصــل بشــكل متعامــد علــى 
الظاهــرة ١70، يشــغل منتصفــه تقريبــاً وبشــكل ماصــق 
لــه مــن اجلهــة الشــمالية جــزء مــن جــدار يختفــي داخــل 
البلــك الشــمالي حيــث ميثــل امتــداداً للظاهــرة ١40 مــن 
املربــع B5، وإلــى الغــرب منهــا كتــف ماصــق للجــدار 
مــن اجلهــة اجلنوبيــة )الظاهــرة ١١8( يكتنفــه مــن اجلهــة 
الغربيــة  دعامــة مربعــة ماصقــة للجــدار )الظاهــرة 
بنيــت  وارتفاعهــا ١8ســم  ١5٣( طــول ضلعهــا 70ســم 

ــب اآلجــر. ــم بقوال أساســاتها باألحجــار ث

اجلهــة - ١4 فــي  يقــع  جــدار  عــن  عبــارة   :١70 الظاهــرة 
ــى  ــن الشــمال إل ــد م ــع، ميت ــن املرب ــة م الشــمالية الغربي
اجلنــوب بــدءاً مــن الركــن الشــمالي الغربــي للمربــع بطول 
2.١٣م وارتفــاع 25ســم أمــا ســمكه فغيــر معــروف نظــراً 

الختفــاء معظمــه داخــل البلــك الغربــي، الطرف الشــمالي 
ــه  ــي أن ــك الشــمالي ممــا يعن للجــدار يختفــي داخــل البل
ميثــل امتــداداً للظاهــرة ١٣4 مــن املربــع B5، فيمــا طرفــه 
مــن  كان  وإن  الغربــي  البلــك  داخــل  يختفــي  اجلنوبــي 
املرجح أنه يشــكل امتداداً جلدار كشــف عنه في املوســم 
ــد داخــل الشــارع مــن اجلهــة الشــرقية. اخلامــس واملمت

طــول - ١5 الشــكل  مربعــة  دعامــة  متثــل   :200 الظاهــرة 
ــا مــن  ــز 2 وتقابله ــع فــي وســط احلي ــا 70ســم تق ضلعه
ــة )الظاهــرة 2١8(، ومــن  اجلهــة الشــرقية دعامــة مماثل
اجلهــة الغربيــة دعامــة مماثلــة أخــرى )الظاهــرة 20١(، 
ــاع  ــى ارتف ــة باألحجــار حت ــت أساســات الدعام ــد بني وق

ــب اآلجــر. ــاء بقوال ــل البن ــم أكم 25ســم ث

طــول - ١6 الشــكل  مربعــة  دعامــة  متثــل    :20١ الظاهــرة 
ضلعهــا 70ســم تقــع فــي اجلهــة الغربيــة مــن احليــز 
2 قــرب اجلــدار )الظاهــرة١70( وتقابلهــا مــن اجلهــة 
الشــرقية دعامــة مماثلــة )الظاهــرة 200(، وقــد بنيــت 
ــم  ــاع 25ســم ث ــى ارتف ــة باألحجــار حت أساســات الدعام

أكمــل البنــاء بقوالــب اآلجــر.

األحجــار - ١7 مــن  مجموعــة  مــن  تتكــون   :١١١ الظاهــرة 
ــاً  ــة حالي ــر مكتمل ــرة - غي ــة دائ ــى هيئ ــة بنيــت عل الرملي
ــي -  ــك الغرب ــي داخــل البل ــا الغرب ــاء جزئه نظــراً الختف
ــل جــزءاً مــن حــوض  ــي رمبــا متث ــك الغرب ملتصقــة بالبل
دائــري ارتفاعــه ٣0ســم يحيــط بجــذع شــجرة، نظــراً 
لتشــابهه مــع حوضــي الشــجرتني فــي الظاهــرة ١89 
و١١٣، وقــد يكــون عبــارة عــن موقــد أو قاعــدة لزيــر 
ميــاه خصوصــاً مــع اكتشــاف أجــزاء كبيــرة مــن زيــر ميــاه 

موضوعــة فــوق بعضهــا بالقــرب مــن احلــوض.

ب - وصف الوحدات املعمارية: 
كشــفت احلفريــات فــي هــذا املربــع عــن عــدد مــن املنشــآت 
نوجــز  واملمــرات  واألفنيــة  وأجزائهــا  كاحلجــرات  املعماريــة 

وصفهــا باآلتــي:

الوحدة األولى:
متثــل احليــز ١١: وهــو حيــز صغيــر مســتطيل الشــكل ميتــد مــن 

الشــرق إلــى الغــرب بطــول 92ســم وعــرض 60ســم، يحــده مــن 
اجلهــة الشــرقية البلــك ومــن اجلهــة الغربيــة ظاهــرة 260 ومــن 
اجلهــة الشــمالية بــاب مــردوم )الظاهــرة ١06(  كان يربــط بــني 
هــذا احليــز وحيــز ٣2، فــي حــني ميثــل فــي اجلهــة اجلنوبيــة 
امتــداداً ملمــر كشــف عنــه فــي املوســم اخلامــس يتــم الوصــول 
عبــر البــاب إلــى حجــرة مطبــخ ذات تنــور، وحجــرة حمــام ذات 
مقعــد )كرســي حمــام(، وقــد كســيت أرضيتــه بطبقــة مــن 

اآلجــر واجلــص.

الوحدة الثانية:
متثــل احليــز 7: وتتكــون مــن مســاحة مســتطيلة متتــد مــن 
الشــرق إلــى الغــرب بطــول 2.٣6م وعمقــه عــن ســطح األرض 
الغــرب  ومــن   206 الظاهــرة  الشــرق  مــن  يحدهــا  ١.46م، 
الظاهــرة 208 ومــن الشــمال الظاهرتــان 2١٣، 209، فــي حــني 
تعــد اجلهــة اجلنوبيــة امتــداداً لغرفــة مســتطيلة كشــفت عنهــا 
حفريــات املوســم اخلامــس، وأرضيــة الوحــدة مبلطــة بباطــات 
مــن اآلجــر وبشــكل مســاٍو ملســتوى أرضيــة الغرفــة املكملــة لــه.

الوحدة الثالثة:
متثــل احليــز ١٣ وتتكــون مــن جــزء مــن حجــرة مســتطيلة متتــد 
مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول 2.١4م وعــرض ١.20م يحدها 
مــن جهــة الشــمال الظاهــرة 209 ومــن جهــة الشــرق الظاهــرة 
208 ومــن جهــة الغــرب الظاهــرة 2١١ ومــن جهــة اجلنــوب 
ــة مــن طبقــة مــن اجلــص ممــا  ــه مكون الظاهــرة 2١4، أرضيت
يعتقــد أن هــذه الوحــدة متثــل مخزنــاً صغيــراً حيــث يقــع قــرب 
الركــن الشــمالي الغربــي للغرفــة الكبيــرة التــي كشــف عــن 
ــا  ــي املوســم املاضــي اخلامــس وكشــف عــن بقيته ــا ف معظمه

فــي هــذا املوســم.

الوحدة الرابعة:
متثــل احليــز ١8 الــذي يقــع فــي الركــن اجلنوبــي الغربــي مــن 
املربــع والــذي يتكــون مــن مســاحة متوازيــة األضــاع طولــه 
2.2م واتســاعه فــي اجلهــة الشــمالية ١.25م وفــي اجلهــة 
ــة  ــن اجله ــي 50ســم، يحــده م ــه حوال ــة 50ســم وعمق اجلنوبي
الشــرقية الظاهــرة 2١١ ومــن اجلهــة الغربية البلك ومن اجلهة 
اجلنوبيــة جــزء غيــر محفــور مــن املوســم املاضــي ماصــق 
للبلــك الغربــي ومــن اجلهــة الشــمالية امتــداد للظاهــرة 209، 

أرضيــة الوحــدة مكونــة مــن طبقــة جصيــة )الظاهــرة 267( 
علــى مســتيني يعلــوان بعضهمــا، ترتفــع العليــا عــن الســفلى 
حوالــي 20ســم، ويعتقــد أن لهــذه الوحــدة  امتــداداً نحــو الغــرب 
داخــل البلــك الغربــي بحيــث يعــد اجلــدار املكتشــف فــي املوســم 
اخلامــس - والواقــع جــزء منــه غربــي البلــك مبحــاذاة الشــارع 
وبقيتــه داخــل البلــك - احلــد الغربــي لهــذه الوحــدة ويدعونــا 
ــر املكتشــف مــن هــذه الوحــدة  ــى الترجيــح بــأن اجلــزء غي إل
والواقــع داخــل البلــك الغربــي يشــكل ممــراً ذا بــاب يفتــح علــى 
الشــارع ويربــط بينــه وبــني الوحــدة العاشــرة الفنــاء )حيــز 2(.

الوحدة اخلامسة:
متثــل احليــز ٣2: يتكــون مــن مســاحة مســتطيلة متتــد مــن 
ــا  ــرب بطــول 2.74م وعــرض ١.٣0م وعمقه ــى الغ الشــرق إل
١.40م، يحدهــا مــن اجلهــة الشــرقية البلــك، ومــن اجلهــة 
الغربيــة الظاهــرة 272، ومــن الشــمال الظاهــرة 258، ومــن 
ــارة عــن  ــة الوحــدة عب ــان ١06، 204، أرضي اجلنــوب الظاهرت
أرضيــة مدكوكــة، وقــد مت التعمــق فــي األرضيــة بعمــل مجــس 
اختبــاري حتــى الوصــول إلــى األرضيــة البكــر املكونــة مــن 
ــل حوضــاً  الرمــل األحمــر، ومــن املرجــح أن هــذه الوحــدة متث

ــاه. للمي

الوحدة السادسة:
متثــل احليــز ٣٣: واملكــون مــن مســاحة شــبه مربعــة طولهــا 
مــن الشــرق إلــى الغــرب 2.74م وعرضهــا ١.55م يحدهــا 
مــن الشــرق البلــك ومــن الغــرب الظاهــرة 272 ومــن اجلنــوب 
الظاهــرة 258 ومــن الشــمال الظاهــرة 27١، أرضيــة الوحــدة 
عبــارة عــن أرضيــة مدكوكــة، ومــن املرجــح أن هــذه الوحــدة 
عبــارة عــن مخــزن لــألدوات أو امليــاه خصوصــاً مــع وجــود مــا 
ــز )الظاهــرة  ــة الشــمالية مــن احلي ــة فــي اجله يشــبه املصطب
260( والتــي رمبــا خصصــت لوضــع أوانــي امليــاه أو أوانــي 

ــا. ــوب عليه حفــظ احلب

الوحدة السابعة:
متثــل احليــز ٣5: والــذي يتكــون مــن مســاحة مســتطيلة متتــد 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب علــى هيئــة متــوازي أضــاع بطــول 
٣م وعــرض 2.48م فــي اجلهــة اجلنوبيــة و١.40م فــي اجلهــة 
ــة  ــن اجله ــك وم ــة الشــرقية البل ــن اجله الشــمالية، يحدهــا م
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الظاهــرة  الشــمالية  اجلهــة  ومــن   ،  2١8 الظاهــرة  الغربيــة 
2٣6 ومــن اجلهــة اجلنوبيــة الظاهــرة 27١، أرضيــة الوحــدة 
مكونــة مــن الرمــل األحمــر، ويرجــح أن املســاحة احملصــورة  
الــذي بــني الظاهرتــني 2١8 و2٣٣ متثــل مدخــل الوحــدة والذي 
يربــط بينهــا وبــني الفنــاء املجــاور لهــا مــن جهــة الغــرب، ولهــذه 
الوحــدة جــزء غيــر محفــور يقــع فــي البلــك الشــرقي ومــا وراءه 

مــن مربعــات.

الوحدة الثامنة:
ــد  ــة مــن مســاحة مســتطيلة متت ــز 20: وهــي مكون ــل احلي متث
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول ١.09م وعــرض تقريبــي 
86ســم يحدهــا مــن الشــرق البلــك فيمــا تتصــل فــي اجلهــة 
الغربيــة مــع الفنــاء )حيــز 2( ويحدهــا مــن الشــمال الظاهــرة 
١05 ومــن اجلنــوب الظاهــرة 2٣6، أرضيــة الوحــدة مكســوة 
بطبقــة مــن اجلــص، ويعتقــد أن هــذه الوحــدة تشــكل امتــداداً 

للحيــز 2.

الوحدة التاسعة:
الشــرقي  الشــمالي  الركــن  فــي  الواقــع   :٣0 احليــز  متثــل 
مــن املربــع واملكــون مــن مســاحة شــبه مثلثــة طولهــا ١.20م 
والشــمال  الشــرق  مــن  يحدهــا  70ســم  األقصــى  وعرضهــا 
البلــكان الشــرقي والشــمالي ومــن الغــرب الظاهــرة 2٣7 ومــن 
اجلنــوب الظاهــرة ١05، أرضيــة الوحــدة غيــر معروفــة نظــراً 
لتوقــف احلفــر فيهــا عنــد عمــق ٣0ســم بســبب ضيــق مســاحة 

الوحــدة.

الوحدة العاشرة:
املعماريـــة  الوحـــدات  وأهـــم  أكبـــر  وتعـــد   :2 احليـــز  متثـــل 
مســـاحة  مـــن  تتكـــون  حيـــث  املربـــع،  هـــذا  فـــي  املكتشـــفة 
مســـتطيلة متتـــد مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب بطـــول 7.65م ومـــن 
الشـــمال إلـــى اجلنـــوب بعـــرض 7.27م، يحدهـــا مـــن الشـــرق 
الظواهـــر 272، 2٣٣، 2١8، 2٣7، ومـــن الغـــرب الظاهرتـــان 
١70، ١١١ والبلـــك الغربـــي، ومـــن الشـــمال الظواهـــر ١١2، 
 ،209  ،2١٣ الظاهرتـــان  اجلنـــوب  ومـــن   ،١١٣  ،١١8  ،١6٣
ــاً  ــة تشـــكل صفـ حتتـــوي الوحـــدة علـــى ثـــاث دعامـــات مربعـ
ـــرب )الظواهـــر 2١8، 200، 20١(،  ـــى الغ ـــد مـــن الشـــرق إل ميت
ـــى قســـمني، فضـــًا عـــن دعامـــة فـــي  بحيـــث يقســـم الوحـــدة إل

اجلهـــة الشـــمالية قـــرب الركـــن الشـــمالي الغربـــي )الظاهـــرة 
 )2٣٣ )الظاهـــرة   الشـــرقية  اجلهـــة  فـــي  ودعامـــة   )١١٣
ماصقـــة للظاهـــرة 27١، حيـــث مـــن املرجـــح أن هـــذه الدعائـــم 
كانـــت حتمـــل مـــع اجلـــدران املوجـــودة فـــي اجلهـــة الشـــمالية 
ــن  ــمالي مـ ــم الشـ ــل القسـ ــة - يظلـ ــة نباتيـ ــقفاً - أو تعريشـ سـ
ــى  ــات حتـ ــني الدعامـ ــد بـ ــامي متتـ ــى طمـ ــة علـ ــاء محمولـ الفنـ
اجلـــدران الشـــرقية والغربيـــة والشـــمالية مـــن الفنـــاء، واألرجـــح 
أن تكـــون تعريشـــة نباتيـــة ونســـتدل علـــى ذلـــك بوجـــود جذعـــني 
نباتيـــني لنبـــات متســـلق فـــي الضلعـــني الشـــمالي واجلنوبـــي مـــن 
ـــا يشـــبه احلـــوض  ـــك م ـــان ١58، ١98(، وكذل ـــاء )الظاهرت الفن
)الظاهـــرة ١١١( رمبـــا ميثـــل قاعـــدة زيـــر مـــاء، ورمبـــا أيضـــاً 
كان هنـــاك جـــذع شـــجرة ثالثـــة تقـــع بجـــوار اجلـــدار الغربـــي 
للفنـــاء )ظاهـــرة ١70(، فيمـــا كان القســـم اجلنوبـــي مـــن الفنـــاء 
ـــر  ـــي الشـــرقي بئ ـــه اجلنوب ـــى األرجـــح، يشـــغل ركن مكشـــوفاً عل
ــا  ــة، يليهـ ــة دائريـ ــرة 276( ذات فوهـ ــة )الظاهـ ــة مطويـ عميقـ
مـــن اجلنـــوب والغـــرب مـــا يشـــبه احلـــوض غيـــر العميـــق 
يتقـــدم بـــدوره مدخـــًا مســـدوداً )الظاهـــرة 2١٣( يفضـــي إلـــى 

احليـــز7.

التسلسل الطبقي للمربعات:
يتركــز حتليــل كل طبقــة علــى مــا مت فهمه من مجريات التنقيب 
ــة التــي متثــل املتغيــرات التــي  امليدانــي عــن العناصــر املعماري
حدثــت علــى البنــاء دون النظــر للحضــارة أو الثقافــة أو الفتــرة 
التاريخيــة التــي تنتمــي إليهــا أو متثلهــا، وهــي متثــل هنــا كافــة 
األنشــطة التــي متــت فــي املوقــع ســواًء كان النشــاط ناجتــاً عــن 
نشــاط إنســاني أو مــن عوامــل أخــرى كالنشــاطات النــاجت عــن 
العوامــل الطبيعيــة واحليوانيــة والنباتيــة، ويتضمــن تصنيــف 
الطبقــات االجتــاه الرأســي، للظواهــر املنقولــة، ومــا حتتويــه كل 
ــة مــن معثــورات، وينعكــس بشــكل تلقائــي علــى  ظاهــرة منقول
الظواهــر الثابتــة التــي متثــل العناصــر املعماريــة فــي كل طبقــة 

واملتغيــرات الطارئــة عليهــا.

وقــد كشــف العمــل حتــى اآلن فــي املنطقــة األولــى مــن أعمــال 
التنقيــب فــي املوقــع عــن أربــع طبقــات متثــل نشــاطات مختلفــة 

ضمــت أربــع مراحــل رئيســة نوردهــا علــى النحــو اآلتــي:
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املرحلة األولى: )لوحة 2.2و(
متثــل هــذه الطبقــة أعمــق نقطــة وصــل إليهــا التنقيــب فــي 
املوقــع هــذا العــام، والتــي نعتقــد أن نشــأة املدينــة متــت  عليهــا، 
وهــي متثــل  األرض البكــر، وياحــظ فــي بعــض املواقــع التــي 
مت التعمــق فيهــا أن أساســات اجلــدران احلجريــة الضخمــة 
بنيــت فــوق هــذه الطبقــة مباشــرة، وهنــاك بعــض العناصــر 
املعماريــة التــي يتطلــب الكشــف عنهــا إزالــة العناصــر املعماريــة 
التــي تقــوم عليهــا وهــو مــا ليــس نحــن بصــدده اآلن علــى األقل.

املرحلة الثانية: )لوحة 2.٣أ(
تشــمل  هــذه املرحلــة عــدداً من الوحــدات املعمارية وعناصرها 
مــن أعمــدة وأرضيــات، وكانــت مــن أهــم املكتشــفات الســاحة 
ــا  ــع B5، والســاحة ٣ بأعمدته ــي املرب ــري ف ــا الدائ ١ بعموده
املربعــة وأرضياتهــا املبلطــة باآلجــر فــي املربــع B6، ومتثــل 
مرحلــة أعمــار واســتخدام املبانــي التــي مت الكشــف عنهــا فــي 
املربعــني B5-B6  فتــرة ازدهــار املوقــع حضاريــاً، هــذا وقــد 
كشــف فــي نهايــة املوســم عــن آثــار لعناصــر معماريــة ســاقطة 
قــد تعــود ملرحلــة أقــدم مــن املرحلــة الثانيــة، وتتمثــل فــي جــزء 
مــن عمــود ســاقط، وفــرن ماصــق لألساســات احلجريــة، 
أحجــاراً  متثــل  التــي  املعماريــة  العناصــر  بعــض  وكذلــك 
احلفريــات  تكشــف  أن  ونتوقــع  متســاقطاً،  ولبنــاً  مصفوفــة 
القادمــة فــي بقيــة أجــزاء املبنــى عــن التسلســل األســتراتغرافي 

لهــذا املبنــى.

كمــا حــدث فــي هــذه املرحلــة هــدم متعمــد ملبانيهــا، متثــل فــي 
هــدم جزئــي لبعــض العناصــر املعماريــة وهــدم كلــي ألخــرى. 
نشــأ عنهــا فتــرة هجــران للموقــع، ويســتدل عليــه مــن خــال 
طبقــات الــردمي املليئــة باملعثــورات الكاملــة وشــبه الكاملــة. 
وطبقــة احلريــق الســميكة واملنتشــرة فــي كامــل املوقــع تقريبــاً 

والتــي تشــير وضعيتهــا إلــى أنهــا حدثــت بفعــل متعمــد.

املرحلة الثالثة: )لوحة 2.٣ب(
التــي  احلضــاري  االضمحــال  فتــرة  الطبقــة  هــذه  متثــل 
حدثــت فــي املوقــع مــع اســتمرار االســتيطان بــه مــع تغيــر 
ــة، ومــن  ــا الوظيفي ــي وحداته منــط االســتيطان وفقــدان املبان
ــة ببعــض  ــى دراي ــوا عل ــة كان املاحــظ أن ســاكني هــذه الطبق
العناصــر املعماريــة التــي تنتمــي للمرحلــة الثانيــة، وخاصــة 

ــام بالعناصــر  ــم الت ــع جهله ــة م ــة واحلجري اجلــدران اخلارجي
املعماريــة األخــرى كالعيــون والقنــوات واخلزانــات واألفــران 
فــي االســتيطان  انقطــاع  لنــا حــدوث  يؤكــد  وغيرهــا، ممــا 
مت بــني ســاكني املرحلــة الثالثــة وســابقيهم ســاكني املرحلــة 
الثانيــة، وقــد مت إعــادة األعمــار فــي هــذه املرحلــة  بنــاًء علــى 
مــا وجــدوه ظاهــراً للعيــان، وخاصــة اجلــدران، فاســتخدموها 

لبُنيانهــم. كأساســات 

ومتــت فــي هــذه املرحلــة أيضــاً إعــادة بناء منظم ملبانــي املرحلة 
ــل غرفــة ١ وكٌل مــن  ــر متثي ــه خي ــع A5، ومثلّ ــة فــي مرب الثاني
مســتودع )أ( و)ب( و)ج(، وتعليــة بعــض اجلــدران، وإضافــة 
جــدران داخليــة فاصلــة، واألرضيــات التابعــة لهــا، كمــا يغطــي 
األرضيــة فــي الغرفــة )١( طبقــة مــن الرمــاد واجلــص، األمــر 
الــذي يؤكــد نشــاطات ســابقة فــي هــذه الوحــدة )ممــا يشــير 
ــده  ــا ســوف تؤك ــة وهــذا م ــة الثالث ــة للمرحل لتقســيمات فرعي
ــى  ــا عل ــوق أرضيته ــر ف ــد عث ــه(، وق ــة أو تنفي ــال القادم األعم
ــة، وأجــزاء  ــا كســر فخاري ــورات، منه ــة محــدودة مــن املعث كمي

مــن أدوات حجريــة، وجــزء مــن إفريــز. 

املرحلة الرابعة: )لوحة 2.٣ج(
علـى الرغـم مـن اسـتمرار االسـتيطان فـي هـذه املرحلـة فإنـه 
ياحـظ تغّيـر منـط االسـتيطان، كمـا يتضـح أن املبانـي فقـدت 
وحدتهـا الوظيفيـة، ويتمثـل هـذا واضحـاً فـي مطبـخ 2 وغرفـة 
حـوت  التـي  الوحدتـني  هاتـني  داخـل  التنقيبـات  وكشـفت   ،6
طبقتهـا األولـى، والتـي ظهـرت بعـد رفـع طبقـة السـطح عـن 
رمـاد ورمـل منتشـر فـي كافـة أرجائهـا تخالطهـا آثـار لفحـم 
وعظـام ومحـار )صـدف( وقليـل مـن الفخـار، ممـا يشـير إلـى 
لهـذه  الطبقـي  الوضـع  علـى  وبنـاء  أنهـا متثـل طبقـة سـكنى، 
املعثورات ميكن نسبتها إلى آخر استخدام سكني لهذا املبنى.

ومتثــل هــذه املرحلــة جميــع التغيــرات التــي متــت علــى املوقــع 
دمــار شــامل  والــذي حــدث خالــه  األخيــر  الهجــران  بعــد 
للموقــع، ونستشــف مــن خــال هــذه املرحلــة والتــي متثلهــا 
طبقــة الســطح. والترســبات التــي متثلــت فــي التربــة الســائبة 
بقــاء املوقــع علــى حالــه منــذ هجرانــه وحتــى قدومنــا، ولــم 

يحــدث لــه أي تغيــر. 
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ثانيًا: املعثورات:
واملتنوعــة  املختلفــة  األوانــي  مــن  العديــد  علــى  العثــور  مت 
ــة،  ــة، والزجاجي ــة، واخلزفي ــي الفخاري ــا األوان ــا، منه وأجزائه
ــة،  ــة، واخلشــبية، واملنســوجات، واملشــغوالت اجللدي واحلجري
واخلوصيــة؛ باإلضافــة إلــى األدوات املعدنيــة، واملســكوكات، 

والنقــوش. وســوف نوردهــا علــى النحــو اآلتــي:

الفخار: )لوحة 2.4(
متثــل القطــع الفخاريــة التــي مت العثــور عليهــا هــذا املوســم 
ســواء الكســر الفخاريــة، أو القطــع الكاملــة، أو شــبة الكاملــة، 
ــة، أو مــن  ــن العجين ــة تكوي ــادة؛ ســواًء مــن ناحي تنوعــاً فــي امل
الناحيــة الوظيفيــة، أو مــن خــال الشــكل، أو املــواد املضافــة، 
أو الزخرفــة التــي نُفــذت علــى ســطحها. وميكــن تصنيــف 

الفخــار فــي نوعــني رئيســني همــا:

أ-  الفخار العادي 
ب- الفخار املزجج )اخلزف(.

أ ـ  الفخار العادي:
مت العثــور خــال هــذا املوســم علــى كميــات كبيــرة مــن الفخــار 
ــن خــال  ــف. وم ــواع، واألشــكال، والوظائ ــدد األن ــادي متع الع
العينــات املختــارة للدراســة ســوف نقّســمه إلــى أمنــاط بحســب 
بنيــة العجينــة املكونــة لــه. وتعــد هنــا هــي املتغيــر الرئيــس 

الــذي اعتمــد فــي هــذا التصنيــف.

النمط األول: 
امتــاز بعجينــة ناعمــة وبنيــة رقيقــة، ذات لــون بنــي فــاحت أو 
متوســطة  وهــي  الشــوائب،  مــن  وتخلــو  أخضــر،  أو  أحمــر 
الصابــة، مشــوية بدرجــة شــواء متوســطة ومرتفعــة، وصنعــت 
مــن هــذا النــوع مــن الفخــار األباريــق، واجلــرار الصغيــرة ذات 
ــا مقابــض ناعمــة مبرومــة، أو مزدوجــة  ــري، له الشــكل الكمث
علــى  يظهــر  املقبــض،  تعلــو  قرصيــة  بحليــة  تنتهــي  طويلــة 
بعضهــا أشــكال زخرفــة هندســية، وقــد حتلــت األوانــي فــي 
ــة،  هــذا النمــط  بزخــارف محــزوزة بأشــكال هندســية ونباتي
حيــث نُفــذت زخارفهــا بحــزوز مســتقيمة، أو بحــزوز مائلــة 

عشــوائية، أو متموجــة، أو دوائــر ذات أشــكال لوزيــة.

النمط الثاني: 
امتــاز بعجينــة قليلــة النعومــة وبنيــة فاحتــة وهــي أكثــر ســمكاً 
مــن النمــط األول، أضيــف إلــى بعضهــا شــوائب بنســبة قليلــة، 
الفــاحت، والبنــي  بــني األبيــض، واألحمــر  وألوانهــا تراوحــت 
وهــي  الفــاحت،  للرمــادي  املائــل  والبنــي  واألخضــر،  الفــاحت، 
ــة  ــق أو جــرار كمثري ــة، وأغلبهــا تشــكلت مــن كســر ألباري صلب
الشــكل، وأحجامهــا صغيــرة، أو متوســطة، ومشــربيات ميتــاز 
بعضهــا بقواعــد منبســطة أو ســميكة مصمتــة وبعــض الكســر 
ألطبــاق أو لزبديــات، وزخارفهــا هندســية محــزوزة بعضهــا 

نُفــذت باملشــط أو حــزوز مســتقيمة أفقيــة أو متعرجــة.

النمط الثالث:  
إليهــا  أضيــف  اخلشــونة؛  متوســطة  النمــط  هــذا  عجينــة 
ــر؛ ومســامية  ــل، واحلصــى، واجلي ــة، والرم الشــوائب العضوي
بدرجــات متفاوتــة، وبنيتهــا ســميكة، ودرجــة الشــواء متوســطة، 
و صلبــة؛ تظهــر بألــوان: األبيــض، واألحمــر، والبنــي الفــاحت 
املائــل للحمــرة، وقــد ُشــكلت منهــا الزبديــات، واملشــربيات، 
واجلــرار، وبعــض األحــواض املتوســطة احلجــم، وقواعدهــا 
محــزوزة  هندســية  وزخارفهــا  مصمــت،  وبعضهــا  منبســطة 

بشــكل حــزوز مســتقيمة، أو متعرجــة، بعضهــا مضافــة.

 النمط الرابع:  
ــر فيهــا الشــوائب  ــة هــذا النمــط خشــنة ومســامية، تكث عجين
شــوائها  ودرجــة  واجليــر،  والرمــل  واحلصــى  العضويــة 
والرمــادي،  األســود  بــني  مــا  ألوانهــا  وتتــراوح  منخفضــة، 
وصابتهــا متوســطة، وزخرفتهــا هندســية نُفــذت بالضغــط 

باإلضافــة. نُفــذ  وبعضهــا  محــزوزة،  أو  األصبــع  بطــرف 

النمط اخلامس:  
عجينـــة هـــذا النمـــط خشـــنة مســـامية وســـميكة، وتكثـــر بهـــا 
املـــواد العضويـــة املضافـــة والرمـــل واحلصـــى واجليـــر، وهـــي 
ــع  ــة، تصنـ ــا صلبـ ــا أنهـ ــة، كمـ ــوائها عاليـ ــامية، ودرجـــة شـ مسـ
ــات أو  ــطة، أو القصعـ ــرة أو املتوسـ ــرار الكبيـ ــادة اجلـ ــا عـ منهـ
الزبديـــات الكبيـــرة، وزخارفهـــا محـــزوزة غائـــرة، وبعضهـــا 
يشـــكل شـــريطاً هندســـياً مضافـــاً بشـــكل أنصـــاف دوائـــر نُفـــذت 

ــع. باإلصبـ

ب ـ الفخار املزجج )اخلزف(: )لوحة 2.5(
مثــل:  األوانــي  وخاصــة  )اخلــزف(،  املزجــج  الفخــار  امتــاز 
الزبديــات، والكــؤوس، واألطبــاق ذات البريــق املعدنــي أو املبقــع 

أو املزجــج؛ بعجائــن ناعمــة جــداً أو متوســطة النعومــة.

 وتظهــر عجائنهــا  باللــون األصفــر الفــاحت املائــل إلــى الكرميــي 
أو األحمــر الفــاحت فــي الفخــار املبقــع؛ وتــكاد تخلــو مــن املــواد 
املضافــة مــا عــدا الرمــل، وجنــد فــي بعضهــا اجليــر الناعــم، أو 
احلجــر األســود الناعــم، وخاصــة فــي اجلرار الكبيــرة املزججة 
بــاألزرق واألخضــر وبعــض األوانــي الصغيــرة ذات التزجيــج 
املزجــج  أمــا  الشــواء عاليــة،  ودرجــة  القصديــري،  األبيــض 
بــه  شــكلت  والــذي  الفيــروزي،  األزرق  أو  األخضــر  العــادي 
األوانــي الكبيــرة والتــي متثــل اجلــرار فــإن عجائنهــا متوســطة 
اخلشــونة، إلــى  خشــنة مســامية، بعضهــا عجينتهــا صفــراء 
متيــل للكرميــي أو حمــراء فاحتــة؛ مضــاف إلــى بعضهــا الرمــل، 
الناعمــة؛ ودرجــة احلــرق  الســوداء  أو احلجــارة  أو اجليــر، 

ــة، أو منبســطة. مرتفعــة، وبعــض اجلــرار قواعدهــا حلقي

١- اخلزف ذو البريق املعدني:
ــي ذي  ــن الطــني النق ــوع مــن اخلــزف عــادًة م ــع هــذا الن يصن
ــر ترســم عليهــا  ــون األصفــر، ويغطــى بطبقــة مــن القصدي الل
الزخــارف بعــد شــوائه، يشــوى مــرة ثانيــة شــيئاً بطيئــاً وبدرجــة 
حــرارة أقــل مــن األولــى لتتكــون لنا طبقــة التزجيــج ذات البريق 
املعدنــي، ويصنــع منــه الزبديــات واألطبــاق والكــؤوس، وتنفــذ 
عليــه كتابــات تأخــذ أشــكال الزخرفــة النباتيــة، وتوقيعــات 
الصانــع التــي تظهــر علــى الكــؤوس والزبديــات، ومــن أمثلتهــا:

معثورة )اللوحة 2.5 : ١2(:      
جــزءاً مــن جــرة خزفيــة مــن اخلــزف ذي البريــق املعدنــي غيــر 
منتظمــة الشــكل تضــم جــزءاً مــن احلافــة يوحــي بأنهــا دائريــة 
ــا أســطوانية الشــكل،  ــق يوحــي بأنه ــن العن الشــكل، وجــزءاً م
وجــزءاً مــن البــدن يوحــي بأنهــا كرويــة الشــكل وحافتــه مائلــة 
إلــى اخلــارج، والعنــق مســتقيم، والبــدن مبعــوج إلــى اخلــارج.

الزخرفة:   
ياحــظ عليــه زخرفــة بواســطة اللــون حيــث بُطنــت اجلــرة 
نُفــذت عليــه رســوم  هندســية  اللــون األبيــض  بطبقــة مــن 

باللــون األصفــر، ويظهــر علــى احلافــة إطــار كامــل باللــون 
األخضــر والعنــق نُفــذ عليــه إطــاران باللــون األخضــر حتصــران 
ــى  ــق مــن اإلطــار األعل ــون األخضــر تنطل بينهمــا خطوطــاً بالل
إلــى األســفل، بعضهــا متصــل باإلطاريــن، وبعضهــا متصــل 
بإطــار واحــد، أمــا ألعلــى أو ألســفل، وبعضهــا يأخــذ شــكل 
ــه  ــدن فقــد ُرســم علي ــا الب ــة،  أم ــة اإلجنليزي حــرف )L( باللغ
إطــاران حتصــران بينهــا زخرفــة هندســية متثــل دوائــر كبيــرة؛ 
االســتدارة،  منتظــم  غيــر  بعضهــا  دوائــر صغيــرة،  وبينهمــا 
وبعضهــا ملتصــق باإلطــار العلــوي، ثــم غطيــت هــذه الزخــارف 

ــن الســليكا.   ــة م بطبق

التقنية والصنع:
عجينتهــا عجينــة ناعمــة غيــر مســامية مخلوطــة بالرمل الناعم 
ذات لــون أبيــض مييــل  لاصفــرار، ونقيــة ياحــظ علــى بدنهــا 
مــن الداخــل طبقــات التزجيــج مبــادة الســليكا، وهــي دوالبيــة 
آثــار  عليهــا  وتظهــر  جــداً،  جيــد  بشــكل  ومشــوية  الصنــع، 
الفجــوات الناجتــة عــن التكلــس  فــي العجينــة، وقــد تعرضــت 
ــل الزخرفــة،  لشــوي متكــرر فــي مراحــل صنعهــا؛ إحداهــا قب
الرســم  بعــد  وثالثــة  القاعــدي،  اللــون   وضــع  بعــد  وثانيــة 
والزخرفــة حيــث غطيــت بطبقــة مــن التزجيــج  مبادة الســليكا.

٢- اخلزف املبقع:
يصنـع مـن عجينـة حمـراء ناعمـة يضـاف إليهـا الرمـل بغـرض 
التقوية، أخذ تسـميته من زخارفه التي نُفذت بشـكل عشـوائي 
على بدن اإلناء سـواًء على السـطح اخلارجي أو الداخلي، ومت 

شـواؤه فـي درجـة حـرارة عاليـة جداً، ومـن أمثلتها:

قطعــة مــن اخلــزف املبقــع باألخضــر مُتثــل جــزءاً مــن   -
قاعــدة وبــدن، والبــدن مقــوس مــن الداخــل باللــون األبيــض 

املبقــع باألخضــر.
ثــاث كســر مــن إنــاء خزفــي مطلــي باللــون األصفــر ومبقــع   -

باللــون األخضــر.

٣- اخلزف األبيض )القصديري(:
عجينــة هــذا النــوع ناعمــة وخاليــة مــن الشــوائب ذات لــون 
أصفــر أو بنــي فــاحت، مغطــاة بطــاء أبيــض، ومشــوية بدرجــة 

ــدوالب. ــوع بواســطة ال ــة، ومصن حــرارة عالي

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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٤- اخلزف الصيني األبيض:
ــر  ــو مــن املــواد املضافــة، ُعث ــة، ويخل ــاز بالنعومــة والصاب امت
عليــه علــى ســطح املوقــع، كمــا ُعثر على كســرة أقل جــودة لونها 
ــد. ــي املقل ــن الفخــار الصين ــا م ــادي، ولعله ــل للرم ــض ميي أبي

٥- فخار مزجج ذو لون غامق:
مــن  ويصنــع  واألصفــر،  واألزرق  األخضــر  باللــون  ويظهــر 
عجينــة متوســطة اخلشــونة، ومســامية، يســتخدم عــادة فــي 

والكبيــرة. احلجــم  متوســطة  األوانــي 

٦- فخار مزجج مصقول:
ذو عجينــة صفــراء اللــون ناعمــة مخلوطــة باجليــر للتقويــة، 

وغيــر مســامية، وتغطــى باللــون الفيــروزي.

٧- فخار مزجج مزخرف حتت الطاء:
ميتــاز بعجينــة متوســطة اخلشــونة، ولونهــا أحمــر، وبطانــة 

بنيــة فاحتــة أو صفــراء، ومنهــا:

األفاريز: )لوحة 2.6(
مختلفــة  ألفاريــز  أجــزاء  مــن  عــدد  عــن  الكشــف  مت  لقــد 
األشــكال والزخــارف تســتخدم عــادة فــي الزخرفــة املعماريــة، 

ومــن أمثلتهــا:

مــن  إفريــز ذي زخــارف هندســية مصنوعــة  مــن  جــزء   -
اآلجــر.

إفريــز مــن اآلجــر مســتطيل الشــكل ذو لــون بنــي فــاحت   -
فاقــد جــزء منــه، عليــه زخرفــة نباتيــة بــارزة بشــكل قالــب 

متثــل عنقــود العنــب وأوراق نباتيــة وأغصانهــا.
إفريــز مربــع الشــكل مصنــوع مــن اآلجــر املشــوي عليــه   -
زخــارف عبــارة عــن معينــات بــارزة وخطــني أحدهمــا فــي 

األعلــى واآلخــر فــي األســفل.
إفريــز مــن اآلجــر مربــع الشــكل عليــه زخــارف نباتيــة   -

بــارزة.
جــزء مــن باطــة مــن اآلجــر غيــر منتظمــة الشــكل عليهــا   -
زخــارف هندســية نُفــذت بأســلوب التفريــغ، وقــد تكــون 

جــزءاً مــن إفريــز وضــع فــوق النافــذة.
جزء من إفريز من اآلجر عليه أشكال.  -

الزجاج: )لوحة 2.7(
بألــوان  عثــر علــى قنانــي زجاجيــة صغيــرة احلجــم كاملــة 
قامتــة، وبعضهــا جــاء متكســراً وميثــل قواريــر كبيــرة احلجــم،  
كمــا ُعثــر علــى عــدد كبيــر مــن الكســر الزجاجيــة، متثــل أجــزاء 
مــن قواريــر وقنانــي ذات أحجــام مختلفــة، باإلضافــة إلــى 
أجــزاء مــن أطبــاق وكــؤوس، بعضهــا ذات قواعــد منبســطة، 
مرتفعــة  حلقيــة  قواعــد  ذات  وأخــرى  بســيط،  تقعيــر  بهــا 
محدبــة،  وقواعدهــا  األطبــاق،  مثــل  األوانــي  فــي  خاصــة 
غالبيــة األوانــي الزجاجيــة صنعــت بأســلوب النفــخ، وبعضهــا 
بالنفــخ داخــل القالــب، وهــي متعــددة األلــوان، فمنهــا األبيــض 

الشــفاف، واألخضــر، واألزرق، بدرجــات متفاوتــة.

احملاجم:
ُعثــر علــى جــزء مــن فوهــة محجمــة مــن الزجــاج الرقيــق 
الشــفاف، حافتهــا مثنيــة، وبهــا جــزء مــن مثعــب أســفل احلافة. 

ــن، )لوحــة 2.7(. ــا: فوهــة محق ومنه

الصنج الزجاجية:  )لوحة 2.7(
مت العثــور علــى نصــف صنجــة زجاجيــة لــوزن املســكوكات 
واقتصاديــاً،  سياســياً  املوقــع  أهميــة  علــى  بدليــل  متدنــا 
وفرضيــة وجــود دار ســكة، وعمليــة اإلشــراف علــى األوزان، 
وهــي: متثــل  نصــف صنجــة دائريــة الشــكل عليــه كتابــة تقــرأ 

أزرق.  لــون  )أمربــه/هلل(  ذات 

األدوات احلجرية:
مت الكشــف عــن عــدد مــن األدوات احلجريــة وأجزائهــا مصنعة 

فــي معظمهــا مــن احلجــر الصابونــي، ومــن أمثلتها:

املجامر: )لوحة 2.8(
كشــف عــن أجــزاء مــن املجامــر املصنعة من احلجــر الصابوني، 
مصقولــة صقــًا جيــداً، لهــا مقابــض طويلــة أســطوانية أو 
مســتطيلة، وحوافهــا مشــطوفة أو منحنيــة، وقواعدهــا ذات 
أربــع أرجــل، متتــد بشــكل بــارز علــى طــول البــدن مشــكلة حليــة 
زخرفيــة، وزخــرف البــدن بخطــوط متقاطعــة أفقيــة وعموديــة 

نفــذت بأســلوب احلــز .

املسارج: )لوحة 2.9(
ُعثــر علــى عــدد مــن املســارج مكتملــة وشــبه مكتملــة، وأجــزاء 
الصابونــي،  واحلجــر  الفخــار  مــن  صنعــت  أخريــات؛  مــن 
فــي  وهــي  مقبــض،  لــه  وبعضهــا  الشــكل،  قاربيــة  جميعهــا 
الغالــب مشــذبة ومصقولــة مــن الداخــل، تســتند علــى قاعــدة 

مســطحة.

املسان: )لوحة 2.١0أ(
مت العثــور علــى مجموعــة مــن املســنات املصنوعــة مــن حجــر 
البازلــت، وهــي مســتطيلة الشــكل، ناعمــة امللمــس، يظهــر علــى 

ســطحها آثــار الســّن.

الرحى: )لوحة 2.١0ب(
كشــف عــن مــا مجموعــة ثــاث رحــى متثــل الوجــه العلــوي 
لرحــى كبيــرة احلجــم؛ قطعتــان مــن احلجــر الرملــي، وواحــدة 
مــن احلجــر البركانــي؛ كمــا ُعثــر علــى كســر لعــدد مــن الرحــى 
املصنعــة مــن حجــر اخلفــاف، وهــو حجــر مســامي ُشــكل علــى 

هيئــة دائريــة.

املساحن والرحى واملدقات: )لوحة ١١.2(
مت العثــور علــى جــزء مــن هــاون أســطواني الشــكل، حافتــه 
مســتديرة، بينمــا ســطحه الداخلــي مخروطــي، وهــو مصقــول 
صقــًا جيــداً وناعمــاً، وســطحه اخلارجــي مقطــوع ومشــذب. 
احلجريــة  املســاحن  أجــزاء  مــن  مجموعــة  علــى  ُعثــر  كمــا 
املصنعــة مــن احلجــر الرملــي األحمــر، وســطحها اخلارجــي 

ــداً. ــًا جي ــول صق ــب مصق ــي الغال ف

األحواض: )لوحة 2.١2أ(
ُعثـر علـى أجـزاء مـن حـوض دائـري الشـكل، وضحـل العمـق، 
حافتـه منبسـطة، وسـطحه اخلارجـي مصقـول، بينمـا سـطحه 
مسـطحة  قاعـدة  ذو  وهـو  امللمـس،  وناعـم  مسـتٍو  الداخلـي 
ومصقولـة صقـًا جيـداً، وُعثـر علـى حـوض فخـاري مسـتطيل 
الشـكل ومتكسـر، صنع باليد من عجينة خشـنة مسـامية خلط 

معهـا شـوائب مختلفـة لتقويتهـا، والعجينـة قليلـة الصابـة.

املصنوعات اجللدية: )لوحة 2.١2ب(
ــة  ــى قطــع مختلفــة األشــكال مــن املشــغوالت  اجللدي ــر عل ُعث

آثــار اخلــرز، ومــن أمثلتهــا: معثــورة  ياحــظ علــى بعضهــا 
.)50( ومعثــورة   ،)25( ومعثــورة   ،)20(

األدوات اخلشبية والعاجيات: )لوحة ١٣.2(
ُعثــر علــى عــدد ال بــأس بــه مــن األدوات اخلشــبية املختلفــة، 
منهــا جــزء ممــا يعتقــد أنــه قلــم خشــبي، وجــزء مــن صنــدوق 
ــة  ــة ومتقن ــه زخــارف بديع ــري الشــكل علي ــر دائ خشــبي صغي

ــن باإلضافــة إلــى احلفــر الغائــر. ــذت بواســطة التلوي نُف

املعادن: )لوحة ١4.2(
ُكشــف عــن أنــواع وأشــكال مختلفــة مــن القطــع املعدنيــة منهــا 
أجــزاء مــن املــراود املصنوعــة مــن البرونــز، وقطــع مــن البرونــز 
والنحــاس اســتخدمت كحلــي ألبــواب الصناديــق اخلشــبية، 

ومجموعــة مــن املســامير احلديديــة.

اخلرز: )لوحة ١5.2(
إن الكميــة والتنــوع الكبيــر فــي عــدد وأنــواع اخلــرز وأشــكاله 
التــي كشــف عنهــا خــال هــذا املوســم تعطــي داللــة واضحــة 
علــى مــدى االهتمــام باحللــي فــي تلــك الفتــرة. ومــن هــذه 

املعثــورات اآلتــي:

نصــف خــرزة أســطوانية الشــكل، يتوســطها بــروز يحيــط   -
ســوداء  طبقــة  الداخلــي  بدنهــا  علــى  ياحــظ  ببدنهــا، 

فــاحت. أزرق  لــون  ذو  اخلارجــي  وبدنهــا 
ــي  ــان ف ــون. صغيرت ــي الشــكل والل ــان متشــابهتان ف خرزت  -

مــن عقــد. الزينــة كجــزء  فــي  احلجــم، اســتخدمتا 
ــا  ــة أســطوانية الشــكل ومتوســطة احلجــم، به خــرزة كامل  -

خــرم نافــذ ذات لــون أزرق داكــن.
حبة خرز بها ثقب ومتيل إلى اللون األصفر.    -

لــون  ذات  الوســط  فــي  مثقوبــة  الشــكل  دائريــة  خــرزة   -
. خضــر أ

خــرزة ذات حجــم متوســط، بهــا ثقــب فــي الوســط نافــذ   -
لــون أصفــر. ذات 

اللــون،  وســوداء  الشــكل  أســطوانية   خــرزة  مــن  كســرة   -
وعليهــا زخــارف عبــارة عــن دوائــر بيضــاء بداخلهــا نقــط 

دائريــة. ســوداء 
األســود،  هــي:  متعــددة،  بألــوان  الشــكل  دائريــة  خــرزة   -

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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واألصفــر، والبنــي، واألبيــض، والرصاصــي، وبهــا ثقــب في 
الوســط .

النسيج: )لوحة ١6.2(
ّثــَل جــّل مــا مت الكشــف عنــه مــن قطــع صغيــرة ومتفتتــة مــن  مَتَ
ــده البســيطة ســواء  ــال وبعق ــر اجلم ــن وب ــوع م النســيج املصن

العقــد الناعمــة أو املتوســطة أو اخلشــنة. 

النقوش: )لوحة 2.١7أ(
ُعثــر علــى كســر لنقــوش مــن احلجــر الرملــي نُفــذت باحلفــر 

الغائــر.

املسكوكات: )لوحة 2.١7ب(
إن مــا مت العثــور عليــه مــن مســكوكات متثــل فلوســاً ســّكت مــن 

معــدن النحــاس املقــوى مبعــدن البرونــز.

النتائج:
 A5, A6, B5, بعــد اســتكمال أعمــال التنقيــب فــي املربعــات
B6 تبــني للفريــق عــدد مــن الظواهــر والوحــدات والعناصــر 

ــا: ــة مــن أهمه املعماري

متباينــة  املعماريــة  الوحــدات  مــن  عــدد  عــن  الكشــف   -١
املقاســات مابــني مســاحات مربعــة ومســتطيلة، متعــددة 

االستخدامات، منها:

ــة )احليــز ١6( مــن  ــل فــي الوحــدة  الثالث املجالــس: وتتمث  -
املربــع A5، حيــث يحتــوي املجلــس علــى مســتودع، والوحدة 
الرابعــة  )احليــز 26( مــن املربــع B5، والوحدتــان الثالثــة 
والرابعــة )حيــزان ١٣، 7( مــن املربــع B6، حيــث يعــدان 

مجلســاً.

ــاء متكامــل  األفنيــة: مت فــي هــذا املوســم الكشــف عــن فن  -
ــع B6، والــذي  ميثــل الوحــدة العاشــرة )حيــز 2( مــن املرب
يحتــوي علــى منشــآت تؤكــد كونــه فنــاء كالدعامــات والبئــر 
واحلــوض وجــذوع الشــجر واألحــواض، كمــا مت - علــى 
األرجــح - الكشــف عــن جــزء مــن فنــاء ذي دعامــة واحــدة 
- حتــى اآلن - ومتثلــه الوحــدة اخلامســة )حيــز ١5( مــن 

املربــع B5، فيمــا يعــد الفنــاء املكتشــف فــي املوســم الثالــث 
والواقــع غربــي احليزيــن ١9، ٣١ مــن املربــع A6 مبثابــة 

.A5, A6 فنــاء للوحــدات املكتشــفة فــي املربعــني

احلجــرات: ُكشــف عــن عــدد مــن احلجــرات فــي املربعــات   -
األولــى  الوحــدات:  ومنهــا:  املوســم  هــذا  احملفــورة 
 ،A5 ــع ــاز 5، 8، 2١( مــن املرب ــة واخلامســة )األحي والثاني
والوحــدة الثالثــة )حيــز ١4( مــن املربــع A6، والوحــدات 
 .B5 املربــع  مــن   -  )4.22 )احليــزان  والثانيــة  األولــى، 

املمــرات: كشــفت التنقيبــات عــن عــدد مــن املمــرات -   -
املدربــان١6 - ومنهــا املمــر املتمثــل فــي الوحــدة  اخلامســة 
الوحدتــني  غربــي  الواقــع   ،A6 املربــع  مــن   )٣١ )حيــز 
السادســة والســابعة مــن املربــع نفســه والــذي يســتطرق 
منــه إلــى املطبــخ الوحــدة الســابعة )حيــز 7(  واحلمــام 
الوحــدة الثامنــة )حيــز 25( مــن املربــع نفســه، وكذلــك 
 B5, A6 املمــر الواقــع فــي اجلــزء الشــرقي مــن املربعــني
 ،B5 ــع ــز 2٣( مــن املرب ــة )حي ــل فــي الوحــدة الثالث واملتمث
والوحــدة الثانيــة )حيــز 24( مــن املربــع A6، واملمــر الواقــع 
شــرقي املربــع B6 واملتمثــل فــي الوحــدة األولــى )حيــز ١١( 
مــن املربــع املذكــور والــذي يفضــي إلــى امتــداد للمــر يقــع 
ــى يصــل  ــه حت ــع وميــر مبحاذات ــي املرب ــس ف شــرقي املجل
ــى املطبــخ واحلمــام املكتشــفني فــي املوســم اخلامــس. إل
املطابــخ: كشــفت احلفريــات عــن مطبخــني يحتــوي كل   -
منهمــا علــى تنــور واحــد كمــا فــي الوحــدة السادســة )حيــز 
ــن كمــا فــي الوحــدة الســابعة  ــع A5، أو تنوري ٣( مــن املرب
)حيــز 6( مــن املربــع A6، وكذلــك يعتقــد بوجــود مطبــخ 
 A5 ثالــث املتمثــل بالوحــدة الرابعــة )حيــز ١7( مــن املربــع
ــات  ــرة الرمــاد املكتشــف فيهــا مــع وجــود أرضي نظــراً لكث
محروقــة، ووجــود الدكــة فــي طرفــه الشــمالي والتــي رمبــا 

ــا. ــخ فوقه ــت لوضــع أدوات الطب بني

احلمامــات: كشــفت احلفريــات عــن جــزء مــن حمــام واحــد   -

١6- املدربــان: درب أو ممــر ضيــق يعبــر مــن خالــه مــن موضــع إلــى 
آخــر داخــل املنــازل والقصــور ونحوهــا ويتشــكل املدربــان بــني جــدران 
الوحــدات املعماريــة فيأخــذ اســتقامتها أو انعطافاتهــا بــني الوحــدات 
التقليديــة،  العمــارة  العميــر،  إليــه،  ســيؤدي  الــذي  املوضــع  صــوب 

ص228.

تقريبــا١7ً واملتمثــل فــي الوحــدة الثامنــة )حيــز 25( ومــن 
.A6 املربــع

بئــر واحــدة )الظاهــرة  اآلبــار: كشــفت احلفريــات عــن   -
276( تقــع فــي الركــن اجلنوبــي الشــرقي مــن الوحــدة 

.B6 املربــع  مــن   )2 )حيــز  العاشــرة 

ــن األحــواض  ــات عــن عــدد م األحــواض: كشــفت احلفري  -
هــي: احلــوض املتمثــل فــي الوحــدة الثامنــة )حيــز 25( 
فــي  البئــر  بجــوار  املوجــود  واحلــوض   ،A6 املربــع  مــن 
الركــن اجلنوبــي الشــرقي مــن الوحــدة العاشــرة )حيــز 2( 
مــن املربــع B6، واحلــوض - رمبــا - املتمثــل فــي الوحــدة 
الركــن  فــي  املوجــود  واحلــوض   )٣2 )حيــز  اخلامســة 
ــن الوحــدة العاشــرة  الشــمالي الشــرقي )ظاهــرة ١58( م

)حيــز 2( مــن املربــع نفســه.

- الكشــف عــن حجــرة معيشــة ذات فتحــة لتصريــف امليــاه 
واملتمثلــة فــي الوحــدة السادســة )حيــز ١0( مــن املربــع 

.A6

2- الكشف عن عدد من العناصر املعمارية واملتمثلة في:

اجلــدران املبنيــة بوســائل بنــاء مختلفــة ومنهــا قوالــب اللــن   -
أواآلجــر، واملكســوة بطبقــة مــن الطــني أو اجلــص علــى 

أساســات حجريــة.

عــدد مــن األرضيــات املبلطــة بباطــات اآلجــر واجلــص أو   -
ــة. ــات املدكوك باجلــص فقــط فضــاً عــن عــدد مــن األرضي

عــدد مــن الدعامــات املربعــة التــي حتمــل األســقف ومنهــا:   -
الدعامــة )الظاهــرة ١82( املوجــودة فــي الوحــدة اخلامســة  
)حيــز ١5( مــن املربــع B5، والدعامــات اخلمــس )الظواهر 
١١٣، 2١8، 2٣٣، 200، 20١( مــن الوحــدة العاشــرة )حيــز 

.B6 2( مــن املربــع

املداخــل الرئيســة اخلاصــة باملنشــآت حيــث مت الكشــف   -
عــن مدخــل رئيــس واحــد املوجــود فــي الركــن الشــمالي 
الشــرقي مــن املربــع A6 واملتمثــل فــي الظاهــرة ٣0، فضــًا 
عــن املداخــل اخلاصــة باحلجــرات واملجالــس واحلمامــات 

ــخ. واملطاب

١7- كشف عن معظمها في املوسم اخلامس

اخلاصة:
مما سبق نرجح ما يلي:

أن املربعــني الغربيــني احملفوريــن هــذا املوســم وهمــا املربــع أ- 
A5  واملربــع A6 ميثــان منشــأة معماريــة واحــدة مكتملــة 

الثالــث واخلامــس،  املوســمني  فــي  منهــا  اكتشــف جــزء 
املنشــأة  ولهــذه  املوســم،  هــذا  عنــه  كشــف  ومعظمهــا 
ــي -  ــن الشــمالي الغرب ــع فــي الرك مدخــان: أحدهمــا يق
فــي اجلــدار الشــمالي -  واآلخــر فــي الركــن اجلنوبــي 
الوحــدة  وعلــى  اجلنوبــي  الشــارع  علــى  يفتــح  الشــرقي 

.A6 الثالثــة )حيــز ١4( مــن املربــع

وهمــا ب-  املوســم  هــذا  احملفوريــن  الشــرقيني  املربعــني  أن 
شــبه  أخــرى  منشــأة  ميثــان   B6 واملربــع   B5 املربــع 
متكاملــة اكتشــف معظمهــا هــذا املوســم فيمــا مت كشــف 
ــم  ــم يت ــي املوســم اخلامــس وأجــزاء ل ــا ف عــن أجــزاء منه
الكشــف عنهــا بعــد، ولهــذه املنشــأة مدخــل وحيــد - حتــى 
اآلن - يتمثــل فــي الظاهــرة ٣0 والــذي يفتــح علــى كل مــن 
الشــارع اجلنوبــي واملمــر الــذي يفصــل بــني املنشــأتني حيــز 

.B5 وحيــز 2٣ مــن املربــع A6 24 مــن املربــع

أن اجلــدار الشــمالي واملتمثــل فــي الظاهرتــني: ١24، ١27 ج- 
 A5 ــع ــع B5، و الظواهــر 7٣، 55، 52، مــن املرب مــن املرب
وامتــداده نحــو الغــرب املكتشــف فــي املوســم الثانــي يشــكل 
حــداً فاصــًا بــني عــدد مــن املنشــآت تقــع بعضهــا جنوبــي 
اجلــدار والبعــض األخــر شــماليه، ممــا يعــد - اجلــدار 
املذكــور- جــداراً مشــتركاً بــني الوحــدات شــماليه وجنوبيــه.

كشــفت معثــورات األوانــي الفخاريــة واخلزفيــة عــن تواصل  د- 
حضــاري جتــاري مــع مصــر نســتدل عليــه مــن خــال عــدد 
الطولونــي  العصــر  إلــى  تعــود  اخلزفيــة  املعثــورات  مــن 
ــدان«  ــن خل ــا » اب ــل صانعه ــة مــن قب ــة موقع ــا قطع وأهمه
وكذلــك أجــزاء مــن توقيعــات أخــرى لصنــاع آخريــن علــى 

قطــع خزفيــة أخــرى.

ــى أن  ــدل عل ــة ي ــج وقطــع مــن العمل كمــا أن اكتشــاف صن هـ- 
املوقــع مــن املواقــع الرئيســة فــي اجلزيــرة العربيــة خــال 
ــه مــن ســّك  ــن العصــر اإلســامي مّكنت ــى م ــرون األول الق

ــراف عاملــي.  ــة لهــا اعت عمل

التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس 2009م(
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املراجع:
١- املعيقــل، خليــل وآخــرون، تقريــر أعمــال التنقيــب فــي موقــع 
ــي ١426هـــ/2005م، أطــال،  ــات املوســم الثان ــرح املابي ق

العــدد 2١، ١4٣2هـــ/20١١م.

2 - األنصــاري، عبدالرحمــن، أبــو احلســن، حســني، العــا 
ومدائــن صالــح حضــارة مدينتــني، دار القوافــل للنشــر 

الريــاض، 2005م. الثانيــة،  الطبعــة  والتوزيــع، 

ــخ احلضــاري  ــي التاري ــداهلل، العــا دراســة ف ــف، عب ٣- نصي
واالجتماعــي، الطبعــة األولــى، الريــاض، ١995م.

4- العميــر، عبــد اهلل بــن إبراهيــم، العمــارة التقليديــة فــي 
جنــد، اجلمعيــة الســعودية للدراســات اآلثاريــة، 2007م

تقرير  عن أعمال املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء
)املوسم السابع ١٤٣١هـ / ٢٠١٠م(

أرنولف هوسايتر ، ريكاردو آيخمان، محمد النجم ، سعيد السعيد، يورج بريتيفيلد،
أندريا إنتيليا، جيريان لندالر، سباستيانو  لورا، إميانويل  بوتي، غونار سبرفليغ، فرانسلني تورتيت

١-مقدمة
انطلــق فــي عــام 20١0م بحــث متعــدد التخصصــات بواحــة 
تيمــاء ركــز علــى دراســة اآلثــار والفخــار وحتليل رفات اإلنســان 
وتطويــر خطــة حلفــظ أطــال املبانــي )انظــر تقاريــر ســابقة 
آليخمــان وآخريــن 2006؛ 20١0؛ 20١١؛ 20١2؛ هوســايتر  

وآخريــن أ وب حتــت الطبــع(

وقــد كشــف املشــروع عــن ســت فتــرات اســتيطان بعــدة أنحيــة 
ــة،  ــاٍن، أدوات أثري ــة )مب ــت فــي عناصــر أثري فــي تيمــاء، متثل
فخــار إلــخ( يعــود تاريخهــا إلــى العصــر احلجــري احلديــث 
ــى  ــات عل ــزت احلفري ــا رك ــة، كم ــرات احلديث ــى الفت ــزوالً حت ن
عــدة أنحيــة ومربعــات خاصــة اجلــزء الرئيــس مبنطقــة اآلثــار 

ــقرّية )لوحــة ٣.١( فــي تيمــاء املعروفــة بـ

فقــد ســبق أن أجريــت دراســة عامــي 2008-2009م ضمــن 
مشــروع ســور املدينــة علــى بــرج متعــدد الطوابــق متصــل مــن 
الداخــل باالمتــداد الغربــي لســور املدينــة واتضــح أنــه مــن 
أواخــر العصــر البرونــزي، كمــا درســت أطــال اســتيطان مــن 
أوائــل العصــر احلديــدي داخــل الســور اخلارجــي فــي اجلنــوب 
الغربــي وســط مرتفــع قرّيــة يظهــر أنــه معبــد، وعثــر علــى 
أدوات حجريــة مــن الشــام ومصــر مــع نــوع مــن الفخــار امللــون 
)منطقــة O(، واســتمرت التنقيبــات مببنــى كبيــر يعــود تاريخــه 
 E إلــى أواخــر األلفيــة األولــى وإلــى الشــرق منــه فــي منطقــة
ــى  ــع حت ــرن الراب ــي دادان )الق ــان ف ــة حلي ــرة مملك شــملت فت
القــرن الثانــي قبــل امليــاد( نــزوالً حتــى أواخــر فتــرة الرومــان 
وأوائــل فتــرة البيزنطيــني )القــرن الرابع/الســادس(. وكان قــد 
خصــص مــن عــام 2009م مــع تقاريــر التنقيــب فصــل عــن 
الفخــار ثــم ملخــص دراســات عــن اإلنســان حتــى عــام 20١0م 
وتخصيــص فصــل عــن أعمــال حفــظ املبانــي دّونــه آثاريــون 

ومرممــون. 

النتائج
١- سور املدينة الغربي

التنقيب باملربع W41، ٢٠٠8-٢٠٠٩م
غونار سبرفليغ

يبلــغ طولــه ١8.2 كــم تقريبــاً  يحتضــن واحــة تيمــاء ســور 
للمســتوطنة  ألهميتــه  نظــراً  دراســته  جــرت  ٣.2أ(  )لوحــة 
القدمية )أبودرك ١988، ١6-26؛ شــنايدر 20١0؛ هوســايتر  
  .١(١02-١2  ،7١-7  ،20١١ وآخــرون  آيخمــان  229؛   ،20١0
وتنظيفهــا  محــددة  عناصــر  جمــع  التنقيــب  اســتهدف  كمــا 
للكشــف عنهــا ومعرفــة أســاليب إنشــائها وذلــك بحفــر املربــع 

W41 خــال عامــي 2008 و 2009م. 

يقــع هــذا املربــع علــى طــول الضلــع الغربــي )آيخمــان وآخــرون 
ــث  ــن الســور )لوحــة ٣.2أ( حي 20١١، ١0٣، ماحظــة 64( م
بلــغ ماتبقــى مــن الســور 4 إلــى 4.5 م حســب مســتوى األرض 
العــزاز، قــد تراكمــت علــى جانبيــه أدعــاص الرمــل وبــرز هيــكل 
مســتطيل بأرضيــة الســور مــن الداخــل. وقــد درج ســكان هــذه 
ــا بخــارج الســور  ــة مل ــاكل مماثل ــراج وهي ــاء أب ــى بن ــة عل الناحي
)شــنايدر 20١0، 9-١7( كمربــع W39 أو ذاك القريــب مــن 
77؛   ،١980 وآخريــن  )بوديــن  مــن  لــكل  ســبق  وقــد   ،W41

ــة إلــى اجلنــوب الشــرقي  أبــودرك ١986، ١9( أن درســوا بواب
مــن املربــع W41 ويتقاطــع مــع الســور طريــق معبــد، واســتمرت 
احلفريــات باملربــع W41 ملعرفــة ماهيــة هــذا الهيــكل ووظيفتــه 

وعاقتــه بتلــك البوابــة.

وقــد كشــفت التنقيبــات عــن مبنــى كالبــرج بواجهــة الســور 
بــه مرتــني  الداخــل )لوحــة ٣.2ب( جــرى االســتيطان  مــن 
ــا )مســتوى االســتيطان  دون الكشــف عــن أساســاته، أحدثهم
W41:1، جــرى تنقيبــه عــام 2008( وهــو ملحــق بعلــو الهيــكل 

 W41:2 األســاس )مســتوى البنــاء الثانــي، مســتوى االســتيطان
حفــر عــام 2009(، كانــت رمــال الســوافي قــد طمــرت آخــر 
مســتوى وحفــرت مجســات مبحيــط الهيكل لدراســته )2008(.
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1 W41 مستوى االستيطان رقم
أنشــئت هيــاكل هــذا االســتيطان علــى أنقــاض ســابقتها-أي 
مســتوى االســتيطان رقــم 2W41 بعــد تراكــم الرمــال علــى 
ســقفه أو دكــة تغطــي الهيــكل، ويتألــف االســتيطان رقــم ١مــن 
ثــاث مراحــل إنشــاء W41: 1 أ-ج بقــي مــن جدرانــه ارتفــاع 
ــة  ــة مربع ــة إنشــاء هــي ١ج وهــي غرف 0.75 م، وأقــدم مرحل
علــى أنقــاض بــرج وتألفــت املرحلــة ١ب مــن عمــود وســط 
بالغرفــة )SU 4487( كانــت قــد شــيدت علــى طبقــة رقيقــة مــن 
 )SU 4653( وشــيد جــدار صغيــر )الرمــل الحقــاً )لوحــة ٣.2ج

ــًا مــن )W41: 1أ(. أرفــع قلي

شـــيد جـــدار أولـــى مراحـــل االســـتيطان مباشـــرة علـــى أنقـــاض 
ســـابقه )املرحلـــة الثانيـــة( حيـــث تغيـــر اجلـــدار اجلنوبـــي 
الشـــرقي )SU 4488/4489( ناحيـــة اجلنـــوب بطـــول ١.4م 
علـــى طبقـــة مـــن الرمـــل وظهـــر مخططـــه بشـــكل مربـــع تقريبـــاً 
٣.5.6x5م. وجـــرى زيـــادة ســـماكة اجلـــدار اجلنوبـــي الشـــرقي 
مـــن الداخـــل لتقويتـــه حيـــث بلغـــت 0.5م، وثمـــة ثاثـــة أعمـــدة 
 :SU 4494; 4497; 4498( مســـتطيلة مـــن احلجـــر الرملـــي
الرمـــل  مـــن  طبقـــة  علـــى  شـــيدت  ٣.2ب(  اللوحـــة  انظـــر 
)ارتفاعهـــا 824.5 م عـــن ســـطح البحـــر( بارتفـــاع ١.5م عـــن 
أرضيـــة املرحلـــة الثانيـــة، رمبـــا كانـــت ســـنداً لعمـــود الواجهـــة 
 (SU ــدار ــل باجلـ ــث يتصـ ــوب )SU 4498( حيـ ــى اجلنـ بأقصـ
 (SU الشـــرقي  اجلنوبـــي  اجلـــدار  أســـاس  ســـانداً   4486)

العلـــوي  اجلـــزء  األوســـط  العمـــود  ويربـــط   ،)4488/4489)

باجلـــدار الشـــمالي الشـــرقي (SU 4486) أيضـــاً.    

تألفــت أرضيــة املرحلــة األولــى مــن طبقــة مــن الطــني غطــت 
علــى  احلجــم  متوســطة  حجــارة  وثمــة  الســابقة،  األرضيــة 
هــذه الطبقــة قــد حشــي مــا بينهــا بالرمــل والرمــاد وكســر 
 .)SU 5230( ــات ــن عظــام احليوان ــرة م الفخــار وشــظايا كبي
ومهــدت أيضــاً بصفائــح مــن احلجــارة الكبيــرة )SU 4491( ثــم 

جصصــت وطينــت.

تعـــود املوجـــودات الســـابقة إلـــى وعـــاء مـــن الفخـــار لـــه ســـاق 
)TA 6489.1( عثـــر عليـــه مبكانـــه القريـــب مـــن الركـــن اجلنوبـــي 
ــه قـــد دس  ــر أنـ ــاحتها ١5.4 م2  يظهـ ــرة مسـ ــة كبيـ مـــن غرفـ
عنـــوة بأعلـــى األرضيـــة، وحافتـــه مســـاوية لألرضيـــة )لوحـــة 

 )SU 4660( ــب ــض مترسـ ــي مبيـ ــة طمـ ــه بقعـ ٣.2ج( وبجانبـ
ـــى  ـــر عل ـــا يظه ـــا، كم ـــاء فيه ـــرة رمبـــا وضـــع هـــذا اإلن ـــه حفي وب
كســـرة مـــن قاعـــدة اإلنـــاء )TA 6500.1( فـــي دفـــان احلفيـــرة 
وعثـــر  تورتيـــت(،  إف  بقلـــم   W41 املربـــع  فخـــار  )تقريـــر 
ــن  ــي مـ ــن الغربـ ــة بالركـ ــى األرضيـ ــة علـ ــارة مختلفـ ــى حجـ علـ
الغرفـــة، وينتمـــي كا العنصريـــن إلـــى مرحلـــة البنـــاء ١ج، وقـــد 
اســـتخرجت شـــقف فخـــار أحمـــر مصقـــول وفخـــار الزخرفـــة 
بالقمـــع )الباربوتـــني( مـــن مســـتوى االســـتيطان ١، كمـــا تبـــني 
مـــن أدلـــة الظاهـــرة W41 أن مجاميـــع الفخـــار هـــذه تعـــود إلـــى 

أواخـــر األلفيـــة الثانيـــة قبـــل امليـــاد.

 SU( الشــرقي  اجلنوبــي  باجلــدار  واســعة  فتحــة  ثمــة 
4488/4489( عرضهــا 0.5 إلــى 0.6 م تســمو عــن مســتوى 

اجلــدار  ويضــم  ٣.2ج(.  )لوحــة  تقريبــاً  م   0.5 األرضيــة 
الشــمالي الشــرقي )SU 4486( لوحــني كبيريــن مــن احلجــارة 
طــول كل منهمــا 2 م تقريبــاً كانــا عتبــة مدخــل عرضــه 2.9م 
يؤطــره عضادتــان جانبيتــان دون العثــور علــى دعامــة عمــود أو 
ســارية )لوحــة ٣.2ج( وتســمو عــن األرضيــة حوالــي ٣0 ســم. 
وإن صــح هــذا التفســير رمبــا كانــت ثــاث الدعائــم أســاس 
ــاك أيضــاً فتحــة تتوســط  ــه شــيء. وهن ــق من ــم يب ــر ل درج كبي
اجلــدار اجلنوبــي الغربــي )مــن اخلــارج( )SU 4493( عرضهــا 

0.65 م تتصــل بثــاث عتبــات.

 SU( 2ومتثلـت مرحلـة البنـاء ١ب فـي عمـود مقاسـه 0.6 م
4487( يتوسـط الغرفـة شـيد علـى طبقـة رقيقـة مـن الرمـل 

 )SU 4653( وثمـة جـدار طامـن بالركـن اجلنوبـي مـن الغرفـة
بقـي منـه عقـدان مـن احلجـارة على ارتفـاع 0.٣5م من العمود 

داللـة علـى إعـادة تنظيـم الغرفـة )W41:1أ(.

بُعيــد أول اســتيطان جــرى تقويــة الضلــع الغربــي مــن ســور 
املدينــة حيــث تبــني مــن باطــن اجلــدار شــمالي املبنــى مــا يشــبه 
البــرج بإضافــة جــدار يســمو عــن ســطح البحــر 825.68 م 
)ارتفــاع أرضيــة االســتيطان١ 8٣5.9 م عــن ســطح البحــر( 
وبلغــت ســماكته اإلجماليــة 2.4م تقريبــاً دون أن يبلــغ ارتفــاع 
 SU( ًاجلــدار األســاس مشــكًا ممــراً ثــم أغلــق بحجــر الحقــا

.)4655

مستوى االستيطان الثاني 
جــرى إزالــة الســقف مــن حتــت هيــكل األرضيــة مــن املســتوى 
األول وحفــر بناحيــة هيــكل البــرج حتــى بــرزت غرفة مســتطيلة 
مقاســها 9.5.6x٣ م وارتفاعهــا 2 م يتوســطها عمــود مــن 
احلجــارة ســانداً الســقف )لوحــة ٣.٣ أ-ب( وكانــت الغرفــة 
مليئــة برمــل الــذواري وقــد عثــر بهــا علــى مواقــد نــار متفاوتــة 
املســتويات داللــة علــى اســتعمال هــذه الغرفــة )مــاذاً مؤقتــاً؟( 

علــى مــدى طويــل  بعــد تــرك املوقــع.

شــيد مبنــى يشــبه البــرج مــع الضلــع الغربــي مــن ســور املدينــة 
بــه  يتصــل  البــرج،  مــن  الغربــي  اجلنوبــي  اجلــدار  مشــكًا 
ــن حجــارة  ــي شــرقي شــيدا م ــي وجنوب جــداران شــمالي غرب
الرمــل املقطوعــة ثبتــا ببعضهمــا مبونــة اجلــص والطــني وثمــة 
آثــار بقايــا جبــس وطــني وجيــر علــى جــدران الغرفــة، وهنــاك 
بــاب واســع0.9/0.75 م ارتفاعــه ١.5 م )لوحــة ٣.٣ج( ينفــذ 
واجلنوبــي   )SU 5237( الغربــي  الشــمالي  اجلداريــن  عبــر 
الشــرقي )SU 5232( وفتحــة ضيقــة60x22 ســم شــرقاً مــن 
البــاب الشــمالي الغربــي وكذا فتحتــان طوليتان)١.08x0.54م 
 )SU 5238( الشــرقي  الشــمالي  باجلــدار  و0.9x0.6م( 
علــى مســتوى األرضيــة وأخــرى مربعــة )٣.0.٣x0م( علــى 
ــرة  ــح كبي ــاً حتــت الســقف، وثمــة صفائ ــاع ٣0 ســم تقريب ارتف
مــن احلجــارة بــارزة مبســافة 25ســم رمبــا كانــت رفــاً فــوق 

الفتحتــني باجلــدار الشــمالي الشــرقي.

 )SU 5236( الغربــي  علــى حافــة اجلــدار اجلنوبــي  ركــزت 
جوانــب  وعلــى  ٣0ســم  عمــق  علــى  بــاألرض  ثابتــة  حجــارة 
اجلــدران املاصقــة الشــمالي الغربــي واجلنوبــي الشــرقي، 
بقــي مــن األرضيــة جــزء ســليم وهــو صفائــح مــن حجــارة 
غيــر منتظمــة )SU 5665( صفــت لبنــاء جــدران وأعمــدة دون 
الكشــف عمــا بقــي مــن املســتوى الســفلي فــي أثنــاء التنقيــب.

ارتفاعهــا  مشــذبة  مقطوعــة  حجــارة  مــن  العمــود  يتألــف 
تــزدان  ٣2~4٣ســم  بلــغ  حيــث  العــرض  متفاوتــة  ١.45م 
أســطحها بتصاويــر وبأعاهمــا تاجــان كبيــران مــن احلجــارة 
عليهــا صفائــح مــن حجــر 2.١.5x١م وذلــك ليســند الســقف 
أربــع صفائــح  علــى  األخيــر  يســتند  كمــا  )لوحــة ٣.٣ أب( 
كبيــرة مــن احلجــارة مثلثــة الهيئــة ترتكــز علــى تيجــان جــدران 

الزوايــا األربعــة بالغرفــة قــد حشــيت الشــقوق والفراغــات 
بــني احلجــارة وصفائــح الزوايــا بحصــى صغيــرة ودبــش، كمــا 
تغطــي الشــقوق املتبقيــة حجــارة وصفائــح حجريــة دون العثــور 

علــى مايــدل علــى فتحــة بالســقف.

ضمــت بقايــا الغرفــة طبقــة مــن املــواد احملترقــة وفحٍمــاً ورماداً 
األرضيــة  عــن  يفصلهــا  الطبقــات 5668(  )وحــدة  وحجــارة 

طبقــة رمــل رقيقــة كلهــا بالربــع الغربــي مــن الغرفــة.

لــم تصــل التنقيبــات مســتوى أساســات البــرج وقــد حفــر مربــع 
بالركــن الشــمالي بلــغ ارتفاعــه عــن ســطح البحــر 822.5م 
ــع  ــرز العــزاز باملرب ويظهــر أن اجلــدار يغيــب إلــى األســفل، وب
اجلنوبــي الشــرقي W41 علــى ارتفــاع 82١ إلــى 82١.5 فــوق 
ســطح البحــر-أي دون مســتوى أرض الغرفــة وفــي بقعــة علــى 
بعــد 80 م تقريبــاً جنــوب شــرق فــي املربــع W43 شــيد ضلعــه 
الغربــي هاهنــا علــى طبقــة مــن الطفــال رقيقــة متكتلــة )وحــدة 
الطبقــات 565١( دون معرفــة إن كانــت الغرفــة البــارزة بالبــرج 
فــي مربــع W41 تتألــف مــن طابقــني، ويبقــى الســؤال يبحــث 
عــن إجابــة حــول إمكانيــة اســتعمال الطابــق األول أو أنــه كان 
قاعــدة علــى ارتفــاع محــدود وهــذا التفســير يدعــم البابــني 

الكبيريــن علــى جانبــي الغرفــة.

األطال خارج السور
ثمــة بقايــا معماريــة خــارج الضلــع الغربــي مقابلــة املبنــى ضمت 
شــبه عموديــن واقفــني علــى اجلــدار من اخلــارج أمامهما عمود 
صغيــر يبــاري الضلــع الغربــي نفســه، بقــي مــن هــذه الهيــاكل 
75ســم يشــكل مســلكاً علــى هيئــة مغــزل )T(  يتــراوح عرضــه 
من 25 ســم إلى 40 ســم أساســاته من صفائح احلجر الرملي 
رصــت علــى رمــال الــذواري بارتفــاع 824.8 فــوق ســطح البحر 
وهــي أرفــع قليــًا مــن ثاثــة األعمــدة مبســتوى االســتيطان 
W41: ١ج بالشــمال الشــرقي واجلــدار 5١١6 أضيفــت إلــى 

W41 :1 )ارتفاعهمــا  الغربــي مبســتوى االســتيطان  الضلــع 
824.5 م عــن ســطح البحــر(، ويستشــف مــن بعــض لبنــات 
األنقــاض أن الهيــكل الشــاخص رمبــا شــيد مــن لــن وعلــى 
ضــوء أساســاته رمبــا يرقــى تاريخــه إلــى مســتوى االســتيطان 
W41 :1 أي االنتفــاع بالهيــكل الحقــاً، وثمــة شــبه عموديــن 

تتوافــق مــع فتحــة ضيقــة ببنــاء الضلــع الغربــي وأخــرى مماثلــة 
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عنهــا ٣.9م تلتقيــان مباشــرة بشــمالي املبنــى وجنوبيــه متتــاز 
بهــا جــدران مبانــي تيمــاء )شــنايدر 20١0م، 2-١١( وســعها 
عــادة ١2x9ســم دون أن تعــرف وظيفــة هاتــني الفتحتــني، كمــا 
باملربــع W17 بالضلــع  عثــر علــى أخــرى تصغرهمــا كثيــراً 

ــي مــن املجمــع B )آيخمــان وآخــرون. 20١١م، ١١0( الغرب

تاريخ املوقع
ــل  ــل أوائ ــه قب ــي بأن ــع الغرب حــدد عمــر ســور تيمــاء مــع الضل
العصــر احلديــدي )القــرن ١2 حتــى القــرن 9 قبــل امليــاد( مــن 
خــال أدلــة طبقــات باملنطقــة A )آيخمــان وآخــرون 2006 م، 
7-١0٣( حيــث دل التأريــخ العلمــي للعينــات بتحفيــز اإلضــاءة 
وكربــون ١4 مبنطقــة C علــى تاريــخ أقــدم رمبــا مــن بدايــة 
أواخــر األلفيــة الثالثــة قبــل امليــاد )كاســن وآخــرون. حتــت 
ــة مــن لــن جــدار  ــون ١4 عين ــخ كرب ــع( فيمــا كشــف تأري الطب
ســاند للســور اخلارجــي أنــه مــن القــرن ١8 قبــل امليــاد كأقــدم 
تاريــخ لــه )آيخمــان وآخــرون 2006م/ ١04( وعليــه البــد أن 
تاريــخ الضلــع الغربــي قبــل أواخــر األلفيــة الثانيــة قبــل امليــاد 

مــادام أنــه كان ضمــن الســور اخلارجــي.

وثمــة دليــل علــى التاريــخ املطلــق اســتعمال W41 علــى مســتوى 
االســتيطان ١ أي بالبــرج برفــع عينــة خشــب أثــل متفحــم مــن 
آنيــة فخــار TA 6489 حيــث كشــف تأريــخ كربــون ١4 عــودة 
تأريــخ االســتيطان األخيــر إلــى القــرن ١5 حتــى القــرن ١4 
مبســتوى  اإلنــاء  الســتعمال  تاريــخ  أقــدم  وأن  امليــاد  قبــل 
ــل  ــة قب ــة الثاني ــى أواخــر األلفي ــود إل االســتيطان W41 ١ج يع
امليــاد أو أواخــر العصــر البرونــزي، وتبــني مــن الفخــار األحمر 
 W41:1 املصقــول وفخــار )الباربوتــني( أن مســتوى االســتيطان
مــن أواخــر العصــر البرونــزي، ولــو ســلمنا جــدالً بعاقــة هــذا 
ــاء أقــدم  ــخ بأحــدث اســتيطان فرمبــا أن أساســات البن التأري

.)W41:2 ــه )مســتوى االســتيطان من

 W41 فخار املربع
فرانسلني تروتيت

رفــع عــدد 972 كســرة مــن املربــع W41 ومعاجلتهــا وصنفــت 
إلــى 242 وحــدة )ضمــت ٣57 كســرة نــاّدة(4 وعدد 6١5 شــقفة 
مــن أبــدان فخــار اســتخرج معظهمــا مــن مســتوى االســتيطان 

W41:1 وقليــل منــه مــن ردمي االســتيطان الثانــي.

جــرى حتليــل عينــة تيمــاء 6488 مبركــز دراســات النظائــر 
 )UGAMS 5534( التطبيقيــة بجامعــة جورجيــا  يف أثنينــا
: تأريــخ املشــع ٣١40 ± ٣0 ســنة قبــل اآلن: التاريــخ املعيــاري 
  2σ فــي حــدود )OxCal v 4.2.2 / Bronk Ramsey 2013(
واحتمــال 95.4% : ١495-١٣20 ســنة معياريــة قبــل امليــاد.

وحــدة الطبقــات هــي مجموعــة شــقف معروفــة غامضــة ميكــن 
نســبها بالتأكيــد إلــى إنــاء )غيــر مكتمــل أيضــاً( والتــي لــم 

ــة وحــدات مختلفــة. ــج مبثاب تعــرف تعال

 5 SUs 4481; 4483; 4490; 4496; 4500; 4656; 4660;

5230; 5235; 5651; 5652; 5669

شــقفة مــن بــدن مــن الوحــدة 5669 فــوق األرضيــة 5665 
مباشــرة وقطعتــان مبهمتــان وخمــس شــقف مــن أبــدان مــن 

.5652 العلــوي  الــردمي 

ومــن ضمــن مارفــع مــن املربــع W41 مــن مواد7 خشــنة التركيب 
بنســبة )9١%( )220 مــن وحــدات حتليــل هوســايتر  وآخــرون 
حتــت الطبــع ب( عثــر عليهــا كثيــراً فــي تيمــاء عبــر العصــور 
ماعــدا أوائــل العصــر احلديــدي فيمثــل نســيج املــواد األخــرى 
أقــل مــن خمــس قطــع )١-2-5-6(، ترواحــت بعــض شــقف 
الفخــار )١2 وحــدة/5%( بــني اخلشــنة )١( وأنــواع ناعمــة )٣( 
 W41 إذ  يســود الفخــار األحمــر املصقــول مجموعــة املربــع
مــع وجــود أنــواع أخــرى معروفــة )فخــار قرّيــة امللــون أو فخــار 

العصــر احلديــدي(.

الفخار األحمر املصقول
يتميــز هــذا الفخــار بطائــه األحمــر )داكــن أحيانــاً( مصقــول 
األســطح )ظاهــر اآلنيــة وباطنهــا( وبعضــه غيــر مصقــول، 
)تشــكل  بأســلوب صناعتهــا  اآلنيــة  عمليــة صقــل  وترتبــط 
باللــف علــى األرجــح( حتــى تصقــل بطــون األوانــي املغلقــة، 
وضمــت وحــدات الفخــار مبربــع W41 عــدد ١95 تنتمــي إلــى 
الفخــار األحمــر املصقــول منهــا )45( مــادة مصقولــة والبقيــة 
ــف عــدد مــن الفخــار  ــة، وصن حمــراء الطــاء ليســت مصقول
إلــى خشــن التركيــب )عــدد ١79 مــن ١95 بنســبة 90%( وعــدد 
١2 مابــني خشــن وناعــم )انظــر أعــاه( ومــادة مــن الفخــار.

ــي الفخــار األحمــر املصقــول بســيط مزخــرف بعــدد ٣5  ويأت
 e-g :٣.5ب / b :٣.5أ / e-f :مــن احلــزوز )لوحــات: ٣.4أ
عثــر  وقــد   )c-f ٣.6أ:   /  g ٣.6ب:   /  a1,  a2-a6 ٣.7ب:   /

ــي ظاهرهــا مبــادة الكاولــني  ــى ســبع كســر أوان مغلقــة طل عل
فأكســبها زينــة »كالباربوتــني« كمــا تدمــغ بعــض األوانــي أحيانــاً 
بالزخــارف )لوحــات: ٣.7ب: c2 / ٣.6ب : i-j(. وتبــني أن أول 
مــا عثــر عليــه مــن أوان فخاريــة مطليــة بالباربوتــني بقرّيــة 
١7.2؛  صــورة   ،5-2٣4  :١970 ودياتــون  وهــاردجن،  )بــار 
إجنــرام وآخــرون ١98١: لوحــة 79. ١-6( ثــم تيمــاء )أبــودرك 
إيدنــز،  بوديــن،  ١١ب-ج؛  لوحــة   ،١996 9أ،  لوحــة   ،١990
ميلــر ١980، لوحــة 65. ١-5؛ بوديــن وإيدينــز ١988، 206-

7؛ هاشــم 2007، ١52، شــكل 5T.25 ؛ هوســايتر  20١0أ، 
رقــم 92؛ هوســايتر  20١١، ١22 قطعــة  فئــة  248؛ 248 
ــة  ــم 9٣؛ التميمــي 2006، ١٣9 األشــكال ١-2؛ 2١5 الزاوي رق
اليمنــى الســفلى؛ هوســايتر  وآخــرون حتــت الطبــع أ( وكلهــا 
تشــبه الفخــار األحمــر املصقــول وتختلــف معــه فــي الزخــارف 
وبالتالــي يعــد هــذا النــوع فرعــاً مــن الفخــار األحمــر املصقــول.

ــة مــن الفخــار األحمــر املصقــول مــن  واســتخرج عــدد ١5 آني
مربــع W41 متيــز مبقابضــه علــى احلــواف )لوحــات : ٣.4ب 
c; j / ٣.6أ ;a; c; l / ٣.5ب ;d-g( بعضــه يختلــف عمــا فــي 

تيمــاء وقرّيــة إال واحــدة )لوحــة c :٣.6أ( زخــرف مقبضهــا 
بحــزوز.

وثمــة أنــواع مــن األوانــي )١5١ نــوع/79%( : منهــا ١08 وعــاء 
)55%( وثمانيــة قــدور )4%( وكأســان )١%( وكأس ســاق )١%( 
دون حتديــد عــدد األوانــي املنفتحــة، وبلــغ عــدد األواني املنغلقة 
١9 /١0 %( عــدد اجلــرات منهــا ١2 )6 %( وســبع أواٍن )4 %( 
لــم تعــرف أشــكالها وعــدد 22 )١١ %( تعــذر حتديــد أشــكالها.  
ــرة أواٍن واســعة قائمــة  ــي الكبي ومــن ضمــن مجموعــات األوان
احلــواف )لوحــة ٣.4أ :c;e( وهــي مجموعــة أصغــر المثيــل 

لهــا فــي مربــع W41 ظاهرهــا عــادي أو مزخــرف بحــزوز.

وتعــرف املجموعــة الثانيــة علــى ضــوء مجاميــع أخــرى مــن 
املبنــى E-b1، SU 3734 انظــر التقريــر عــن  تيمــاء )قريبــاً 
احلــواف  منبســطة  كبيــرة  أواٍن  مــن  تتألــف  أدنــاه(  الفخــار 
)قطرهــا 28 ســم تقريبــاً( مزخــرف بعضهــا بحــزوز )لوحــة 

٣.4 أ:f(. أمــا األوانــي التاليــة فمــن W41 : أواٍن مدمجــة 
القاعــدة )لوحــة ٣.4أ:  j ،k ،m( ومعسعســة أو أوان كبيــرة 
مقابــض  ذات  احلــواف  ســميكة  القاعــدة  مســتوية  قعيــرة 
)لوحــة ٣.4 ب: d-f( وقــدور بحوافهــا مقابــض وبعضهــا بــا 

)g-h )لوحــة ٣.4ب:  شــيء 

ــه  ــاء TA 6489 )لوحــة ٣.5 أ:a( ســليماً مبكان ــى اإلن ــر عل عث
باملربــع W41 وآخــر قريبــاً منــه يرجــح أنهــا كســرة مــن قاعدتــه 
)TA 6500.1( دون معرفــة إن كان العلــو الســابق يشــبه ملــا عثــر 
ــع W41 )لوحــة  ــرة بســيطة احلــواف مبرب ــه مــن أوان كبي علي
٣.5أ : d-f(، و ثمــة أوعيــة صغيــرة احلجــم مــن الفخار األحمر 
املصقــول وكبيــرة احلجــم أيضــاً وجــرار بــا رقــاب مســتديرة 
اجلوانــب بســيطة احلــواف مختلفــة األحجــام واألنــواع )لوحات 
٣.5ب ماعــدا اللوحتــني ٣.5ب: b، ٣.6أ( وأواٍن آخــرى صغــار 
منقلبــة احلــواف أو قائمتهــا )لوحــة ٣.5ب( وأخــرى كبيــرة 

.)h-j :وجــرار بــا رقــاب مبقابــض أو مصــاّب )لوحــة ٣.6أ

بلوحــة  ملــا  قعيــرة مشــابهة  أواٍن صغــار  علــى  أيضــاً  وعثــر 
 ،١990 )أبــودرك  بتيمــاء  الصناعيــة  موقــع  مــن   a-f ٣.6أ: 
 )64  ،٣6 رقــم  فئــة   ،07/2006 العنــزي  ١9؛   ،8.١7 لوحــة 
ومــن رجــوم صعصــع )التيمائــي 2006، ١٣9 شــكل٣(، كمــا 
عثــر فــي مقبــرة طلعــة  )آيخمــان وآخــرون 20١0، ١٣6( علــى 
أوان مطليــة بالباربوتــني ضيقــة الفوهــات طويلــة وباملنطقــة 
ــزي  ــودرك ١990م، لوحــة 9A ؛ العن ــة فــي تيمــاء )أب الصناعي

رقــم 89(. فئــة  2006م/07، 

ــة الفخــار األحمــر املصقــول لكــن  ــي مغلقــة الرقب ــل األوان متث
أعدادهــا قليلــة باملربــع W41، وعثــر علــى أربــع حــواف جــرار 
)لوحــة ٣.6ب: b-e( وكســر أبــدان )لوحــة ٣.6ب: g; i-j( ومــن 
القطــع املهمــة TA 796٣.22 )لوحــة ٣.6ب: د( وهــي ُجَريـْـرة 
قصيــرة الرقبــة حــادة احلــواف منقلبتهــا تشــبه ملــا عثــر عليــه 
باحثــو اآلثــار الســعوديني بقبــر اخلربــة شــرقي الصناعية ميكن 
مقارنتهــا مــع مــواد أخــرى مبوقــع الصناعيــة )أبــودرك ١996م، 
لوحــة 9b، 10c؛ العنــزي 2006م/07، الفئــة ١05(. وثمــة جــرة 
كبيــرة  TA 796٣.٣ )لوحــة ٣.6ب: e( طويلــة الرقبــة منقلبــة 
الشــفة، وتــدل كســر الفخــار األحمــر املصقــول علــى وجــود 
جــرار كرويــة )لوحــة ٣.6ب: g; i( أو أواٍن ُمَعسَعســة )لوحــة 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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ــا  ــن نظيراته ــي ســليماً م ــا مبــا بق ــن مظاهاته ٣.6ب: J( ميك
مبوقع الصناعية )أبودرك ١990م، لوحة 9 أ؛ العنزي 2007م، 
)g  :٣.6أ )لوحــة  باحلــزوز  اجلــرار  وتزيــن   .)4-١0٣  فئــة 

شــاهد   )i-j ٣.6أ:  )لوحــة  الباربوتــني  بأســلوب  أو  كاآلنيــة 
ماســبق، والعنــزي 2006م/07 رقــم الفئــة ١0٣-4؛ ١١7؛ ١١9( 

ودمغــت القطعــة TA 7958.5٣  بدوائــر.

وجــاءت قواعــد األوانــي علــى ثاثــة أضــرب رئيســة حســب 
قواعــد مســطحة  وثمــة  أســافلها،  مــن  ومــا ســلم  أشــكالها 
 )a-e :مســتديرة قائمــة نصــف البــدن الســفلي )لوحــة ٣.7أ
)لوحــة ٣.7أ: f-g( وتألفــت املجموعــة الثالثــة مــن قواعــد 
 .W41 عثــر عليهــا باملربــع )h-i :حلقيــة الشــكل )لوحــة ٣.7أ
 + 796٣.١7 TA وتظهــر األشــكال األخــرى مماثلــة متامــاً 
TA 796٣.47  )لوحــة 7.0أ: ١( وهــي دورق صغيــر يشــبه 

أنواعــاً مــن أوائــل العصــر احلديــدي مبنطقــة O؛ إال أن نســيج 
هــذا الــدورق وطــاء باطنــه وظاهــره يبــدو مــن فخــار أحمــر 
 TA ــل ــة القاعــدة مث ــى أواٍن عادي ــور عل ــدر العث مصقــول، وين
ــوع عــادي القاعــدة  796٣.27 )لوحــة ٣.7أ: p( ورمبــا أن الن
األشــكال،  ثنائيــة مختلفــة  أوان  مــن  هــو   E-b1 املبنــى  مــن 
ــل  ــا الكــؤوس ذات ســيقان مــن أوائ ــا يشــبهها هاهن وأقــرب م
العصــر احلديــدي )TA 45٣2.١، لوحــة ٣.١١ب: d( مثلمــا 

 .O-b1 عثــر عليــه مببنــى

فخار قرّية امللون وفخار العصر احلديدي وغيره
ــة  ــة TA 6452.2 )لوحـ ــا آنيـ ــن بينهـ ــة مـ ــدد 47 قطعـ ــة عـ ثمـ
٣.4ب: a( حمـــراء الزخـــارف بنيـــة تشـــابه جـــداً لفخـــار أواخـــر 
ـــاد(  ـــل املي ـــى القـــرن ١2 قب ـــزي )القـــرن ١٣ حت العصـــر البرون
وفخـــار قرّيـــة امللـــون، صنعـــت هـــذه اآلنيـــة مـــن الصلصـــال 
وثـــاث كســـر مـــن حـــواف أواٍن )٣6 TA.TA :6452 اللوحـــة 
٣.4أ:TA ،6452.50 a 6452.76: اللوحـــة ٣.4أ:g( يظهـــر 
ــن  ــزء مـ ــدي، وجـ ــر احلديـ ــن العصـ ــون مـ ــار ملـ ــن فخـ ــا مـ أنهـ
غليـــون عثمانـــي مـــن أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر )لوحـــة 
٣.6ب:a( يـــزدان بحـــزوز توريـــق )تشـــابه  زخـــارف التوريـــق، 
انظـــر ماتنـــي ١997م، 77، حاشـــية ١4؛ 85، فئـــة 22،29؛  
ســـايدل 2008م، 6١، شـــكل ٣: 9-١0، ١4؛ سمســـون 2000م، 
١56-7، فئـــة 97-8( ورمبـــا أن هـــذه القطعـــة دخيلـــة والميكـــن 
;k-l :٣.5أ  )اللوحـــات:  األخـــرى  الشـــقف  جميـــع  تصنيـــف 

f; h :٣.6ب ;b :٣.4ب ;c :٣.5أ( إلـــى أي مجموعـــة محـــددة 
مـــن الفخـــار.

O ٢-املنطقة
مبنى O-b1 من أوائل العصر احلديدي

أندريا إنتيليا
جــرت الدراســات عــام 20١0م علــى بقايــا مجمــع معمــاري مــن 
أوائــل العصــر احلديــدي ومقبــرة مــن العصــر الهلنســتي جــار 
التنقيــب فيهــا مبنطقــة O )آيخمــان وآخــرون 20١١م، 97-
١02( وتوســع نطــاق احلفــر شــرقاً حتــى بلــغ 5٣x44 م )لوحــة 
٣.8أ( ويتألــف مجمــع العصــر احلديــدي مــن ســور حجــري 
O-b1 وهــو قصــر كبيــر شــيدت ملحقاتــه  املبنــى  يحتضــن 
شــرقاً منــه وشــماالً، وبانتهــاء احلفــر بأســاس القصــر ودراســة 
الغرف 2، ٣، 5، 7 برزت امتدادات الســور الشــمالية الشــرقية 
واجلنوبيــة الشــرقية ألول مــرة واتضــح أن شــكل البنــاء مربــع 
تقريبــاً علــى مســاحة ٣8x٣5 م، وبــرزت عــدة غــرف شــرقاً 
مــن هــذا املبنــى وشــماالً دون التنقيــب فيهــا، واتضــح أنــه بــدأ 
الدفــن باملجمــع فــي الفتــرة الهلنســتية بعــد أن هجــره الســكان 
وكشــفت أربعــة قبــور حديثــة عــام 20١0م )هــي ١9، 20، 2١، 
22( لكنهــا قــد تعرضــت للنهــب، ودرســت أربعــة أخــرى لــم 
ــر املــزدوج  يجــِر التنقيــب فيهــا بعــد هــي: ١8، 20  وكــذا القب

.١9/١6

 O تعــود أطــال العمــارة ومخلفــات اآلثــار املكتشــفة يف منطقــة
إلــى ثــاث فتــرات اســتيطان مختلفــة هــي:

مســتوى االســتيطان ٣: مــن أوائــل العصــر احلديــدي أو 
رابــع اســتيطان علــى مســتوى تيمــاء مــن حيــث إطارهــا الزمنــي 
 O هوســايتر 20١١،١09م( إذ امتــاز مســتوى االســتيطان(
مبجمــع معمــاري بــه القصــر O-b1 وعــدة ملحقــات تابعــة 
بداخــل الســور، وبرفــع عينــات مــن نــوى متــر متفحــم مــن 
أرضيتــي الغرفتــني ١ و7 وإجــراء تاريــخ الكربــون املشــع جــاءت 
نتيجتهــا كالتالــي: ١١27-9١6 ســنة معياريــة قبــل امليــاد7، 
97٣-829 ســنة معياريــة قبــل امليــاد8 )كاهمــا مــن  غرفــة 1 
O-b1( و ١05٣-9١١ ســنة معياريــة قبــل امليــاد )مــن الغرفــة 

O-b1 7 فــي نطــاق 2σ نســبة االحتمــال %95.4(.

مســتوى االســتيطان ٢: يرقــى إلــى الفتــرة الهلنســتية أو 
االســتيطان الثالــث علــى مســتوى تيمــاء، عثــر فيــه علــى مدافــن 
ــة  ــع بعــض مــن شــظايا عظــام ثاث ــراً رف ضمــت عــدد 22 قب
منهــا وكســرة خشــب، وبــنّي الكربــون املشــع تواريخهــا كمايلــي: 
٣98-2١0ســنة معياريــة قبــل امليــاد )عظــم مــن القبــر 4(؛ 
٣8١-20٣ ســنة معياريــة قبــل امليــاد )عظــم مــن القبــر 20(؛ 
7١7-٣92 ســنة معياريــة قبــل امليــاد )عظــم مــن القبــر ١9(، 
756-4١4 ســنة معياريــة قبــل امليــاد )خشــب مــن القبــر ١9 

جــاءت ضمــن نطــاق 2σ نســبة االحتمــال %95.4(.

بــه علــى مقبــرة تعرضــت  مســتوى االســتيطان ١: عثــر 
معرفــة  دون  الهلنســتي  العصــر  إلــى  تعــود  والنهــب  للنبــش 
حــدوث ذلــك بيــد أن تاريــخ حتفيــز اإلضــاءة األولــي يشــير إلــى  

أن أقصــى تاريــخ لهــا هــو  القــرن اخلامــس ميــادي.

مستوى االستيطان ٣: أوائل العصر احلديدي
 O باملنطقــة  احلديــدي  العصــر  أوائــل  مجمــع  أن  يتضــح 
مربــع الشــكل تقريبــاً علــى مســاحة قدرهــا ١٣00م2 تقريبــاً 
ــاً  ــه ١000م2 تقريب ــغ مســاحة الســكن بداخل )لوحــة ٣.8أ( تبل
يحتضنهــا ســور ضخــم مشــيد مــن احلجــارة بنــي بناحيتــه 
اجلنوبيــة الغربيــة مبنــى O-b1 مســتطيل الشــكل وملحقــات 
مــن القصــر وإلــى الشــرق منــه كشــف عــن  أخــرى شــماالً 
إلــى  أو  إلــى مبنــى  تعــود  بعضهــا دون أن يتضــح إن كانــت 
ــى O-b1 مســاحة قدرهــا  ــة أخــرى متفرقــة. ويشــغل املبن أبني
270م2 فســر علــى أنــه مبنــى رئيــس مبجمــع مــن أوائــل العصــر 
احلديــدي وأن غرفــه الشــمالية والشــرقية ماحق؛بيــد أنــه 
البــد مــن إثبــات هــذه الفرضيــة بعــد انتهــاء التنقيــب، ويظهــر 
أن امتــدادات الســور الشــمالية الغربيــة واجلنوبيــة الغربيــة قــد 
ــى  ــر عل ــم يعث ــادام ل ــة م ــي ملســتوطنة مؤقت ــت احلــد الغرب كان
ــل العصــر احلديــدي،  ــاً مــن مجمــع أوائ ــة غرب أطــال معماري
ولــن نتطــرق  إلــى الناحيــة الشــرقية مــن املجمــع مــا لــم ينقــب 

فيهــا. 

السور احلجري
هــو ســور مــن أوائــل العصــر احلديــدي يضــم بقايــا معماريــة 
ــاده الشــمالية الشــرقية/ ــاً أبع ــع الشــكل تقريب معاصــرة، مرب

الشــرقية  الغربية/اجلنوبيــة  والشــمالية  الغربيــة  اجلنوبيــة 

االمتــدادات  بعــض  مــن  مــا شــخص  خــال  مــن  م   ٣8x٣5
ــة الشــرقية عــام 20١0م )لوحــة  الشــمالية الشــرقية واجلنوبي
٣.8أ( شــيد مــن حجــارة رمليــة علــى هيئــة كتــل وكســر مــن 
األرض العــزاز مختلفــة األحجــام، ســمك جــداره 2.2 م لــه 
واجهتــان مــن حجــارة كبيــرة صفــت منتظمــة بوســطها حصــى 
الســور  امتــدادات  ومازالــت  مختلفــة،  حجــارة  مــن  وكســر 
األربعــة بحــاٍل ســليمة، ولــم يكشــف عنهــا متامــاً فقــد تضــرر 
الهيــكل كثيــراً مــن احلفــر فيــه أو أنهــا كانــت حفــرة كســارة 
االمتــداد  هــو  الســليمة  املقاطــع  أبــرز  أن  ويبــدو  حصــى، 
الشــمالي الشــرقي وكــذا ركنــه الشــرقي إذ ســبق الكشــف عنــه 
عــام 2008م )لوحــة ٣.8ب( وتضــرر الركــن اجلنوبــي كثيــراً 
واختفــى متامــاً جــراء احلفــر فيــه وتراكمــت مخلفــات وأنقــاض 
ــاً خــارج حــدود  ــه حالي بالركــن الشــمالي والركــن الشــرقي من
املنطقــة O، ولــم يعثــر حتــى اآلن علــى بوابــة بالســور تفضــي 
إلــى هــذا املجمــع وهــي فرضيــة علــى وجــود ممــر بالضلــع 
اجلنوبــي الشــرقي شــماالً مــن القبــر 7 وشــرقاً مــن القبــر 
ــا  ــم تكشــف عنه ــات ل ــت التنقيب ــق مادام ــى تدقي 6 بحاجــة إل

كامــًا.

O-b1 املبنى
هــو قصــر مســتطيل وجهتــه جنوبيــة غربيــة مســاحته 2٣x١2م 
 )٣.8 )لوحــة  270م2  مبقــدار  حيــز  ماحقــه  مــع  يشــغل 
يحتضــن الركــن اجلنوبــي الشــرقي منــه مجمعــاً مــن أوائــل 
العصــر احلديــدي مبنطقــة O يضــم القســم األســاس منــه 
مســاحة ١١x7.6م وصفيــن مــن األعمــدة ســتة إلــى الشــمال 
الشــرقي منــه وأربــع ســواٍر إلــى اجلنــوب الغربــي، شــيدت عــدة 
جــدران بــني األعمــدة تقســمها إلــى غــرف، كمــا عثــر علــى 
أعمــدة أخــرى علــى جانبــي املبنــى مشــكلًة ممريــن طويلــني 
كلهــا ضمــن املبنــى O-b1، شــيدت مــن حجــارة رمليــة متوســطة 

ــة.  ــرة مطّين ــرة وشــيء مــن حجــارة كبي احلجــم وصغي

ظهر أوسـط هذا املبنى مبنى مسـتطيل الشـكل مسـاحته 8١م2 
وجهتـه جنوبيـة غربيـة مـع وجهـة القصـر ينقسـم إلـى خمـس 
غـرف )١، 2، ٣، 5، 7( عليهـا آثـار نيـران وطبقـات مـن رمـاد 
علـى األرضيـات )غرفـة١( أو مخلفـات مـن الُطفـال عليهـا آثـر 
نار ورماد)الغرف 2، ٣، 5 ، 7(، تشغل الغرفة ١ )١2م2، لوحة 
٣.8(. الناحيـة اجلنوبيـة مـن قلـب املبنـى سـبق التنقيـب فيهـا 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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علـى  بحجـارة  أرضيتهـا  فرشـت  2006-2009م،  عامـي  بـني 
امتـداد اجلـدار اجلنوبـي الغربـي، عثـر بهـا علـى شـقف فخـار 
وقطـع آثـار مـن عـاج وعظـام وفصـوص زينـات وعـدة كسـر من 

أدوات أثريـة متفحمـة اتخـذت مـن اخلشـب والقصـب.

 O-b1 ظلــت الناحيــة اجلنوبيــة الشــرقية مــن وســط املبنــى
ســليمة تطابــق الغرفــة رقــم 2 )لوحــة ٣.8أ(، ويغطــي اجلــزء 
ــد تضــررت  ــا ق ــة، كله ــث املنطق الشــمالي الشــرقي تقريبــاً ثل
ــة دون انكشــاف مخططــه  جــراء احلفــر فيهــا وعوامــل التعري
ــى هــو  ــني قســمي املبن ــا ب ــر أن م ــى اآلن، يظه ــه حت أو وظيفت
جــدار حجــري SU 3132 ســيئ احلالــة وجهتــه جنوبيــة غربيــة، 
وظهــر شــكل الغرفــة 2 مســتطيلة مســاحتها 8.٣.5x٣م فــي 
حيــز يبلــغ ١0م2، مبلطــة بُطفــال قــاٍس )SU 6084( عثــر فيــه 
علــى مادتــني بداخــل كــوة مرصوفــة بحجــارة مشــيدة باجلــدار 
ــى طبقــة رقيقــة  ــر عل ــا عث اجلنوبــي الغربــي أو غرفــة 2، وهن
مــن الُطفــال علــت أرضيــة مــن حجــر وممــر عبــر النهايــة 
الغرفــة2  أن  أو  الشــرقي  الشــمالي  اجلــدار  مــن  الشــمالية 
تصلــه بالغرفــة ٣ شــمالي وســط املبنــى O-b1، ومهــدت بقعــة 
أمــام هــذا املمــر بحجــارة صغيــرة دون معرفــة العاقــة بــني 

الغرفتــني: ١و2 حتــى اآلن.

ضمــت املعثــورات بغرفــة 2 شــقفاً مــن الفخــار وخــرزاً وبقايــا 
ســال مــن قصــب متفحمــة وبعــض أســنان مشــط مــن عظــم 
أو عــاج وشــقفة كبيــرة مــن آنيــة طويلــة مثقبــة تــزدان بصــورة 
ــا اســتخرجت  ــر وزخــارف حــزوز، كم ــوان رمبــا ســّنور كبي حي
خرزتــان مــن الصــدف دائريــة الشــكل مســطحة مــن طبقــة 
رمــاد تغطــي أرضيــة الكــوة باجلــدار اجلنوبــي الغربــي مــن 
عظــم  أو  عــاج  مــن  مشــط  وســن  ذهــب  ورقاقــة  الغرفــة2 
 TA( وكســرة مــن مُتيثيــل متســاح اتخــذ مــن مــادة الفينــاس
9402؛ لوحــة ٣.9أ( بقيــت ســليمة مقدمــة احليــوان وقائمتــاه 

اخللفيتــان وفقــدان بقيــة جســمه ورأســه وقوائمــه األماميــة 
وذنبــه )طولــه 2.6ســم، عرضــه ٣.4ســم، ارتفاعــه ١.9ســم( 
نقشــت حراشــفه العلويــة علــى هيئــة مســتطيات متواليــة 
وزينــات  متتاليــة  طوليــة  خطــوط  مــن  ســفلية  وتفاصيلــه 
مختلفــة مــن احلــزوز وقــد اخضــّر لونــه ومبقــع بالســواد رمبــا 

أنــه صناعــة مصريــة. 

وثمــة بقعــة شــماالً مــن الغرفــة2 تتوســط املبنــى O-b1 قــد 
رصفــت بحجــارة علــى مســاحة ١8.١م2 تقريبــاً )لوحــة 8.٣( 
تقســمها جــدران قصيــرة ومنشــآت أخــرى إلــى ثاثــة قطاعــات 
ــرف ٣، 5، 7،  ــا ســميت بالغ ــرف عــن بعضه دون انفصــال الغ
بلطــت أرضيتهــا بصفائــح مــن احلجــر الرملــي كبيــرة احلجــم 
ومتوســطة. وبــرز خــارج حــدود املبنــى الغرفــة 5 وهــي أصغــر 
الثــاث )١.8م2( بالركــن الشــرقي مــن وســطه، أمــا وســط هذه 
املســاحة الكبيــرة جنوبيــة الوجهــة-أي مــا بني اجلــدار اجلنوبي 
الشــرقي مــن املبنــى األصلــي والبقعــة أمــام البــاب املــؤدي إلــى 
ــاث  ــر القطاعــات الث ــة ٣ وهــي أكب ــة 2 فســمي بالغرف الغرف
)١0.5م2( وتطابــق الناحيــة الشــمالية مــن البــاب حتــى اجلــدار 
الشــمالي الغربــي مــن املبنــى األســاس مــع الغرفــة7 )5.8م2( 
وقــد دفنــت األنقــاض املنهــارة الغــرف الثــاث )٣، 5، 7( حتتهــا 
مخلفــات ُطفــال عليــه بقــع ســخام وآثــار نــار حتــت أرضيــة 

مفروشــة بحجــر.

مــن  الشــمالية  الناحيــة  مــن  املســتخرجة  املعثــورات  ضمــت 
املبنــى O-b1 شــقفاً مــن الفخــار وكســرتني متاصقتــني لتمثــال 
نســناس يعــزف علــى سمســمية )TA 9512 + TA 9513: لوحــة 
٣.9ب( بقــي ســاقه األيســر ويــداه مــع كفيــه وســفلي اآللــة 
وشــيء مــن قاعدتهــا مزخرفــة )عرضهــا 6.٣ســم؛ ســمكها 
4.4ســم؛ ارتفاعهــا 9.4ســم( قــد اخضــّر لونهــا، وعثــر علــى 
البرونــز  مــن  وخــرزات وســوار  مــن خشــب متفحــم  مشــط 
كبيــر وشــظية عظــم مزخرفــة  أو مســمار حديــد  ومشــبك 

ــن قصــب. ــس وســال م ــن ماب ــة م بحــزوز وقطــع متفحم

يشــكل اجلــداران الشــمالي الغربــي واجلنوبــي غربــاً مــن املبنــى  
O-b1 ممــراً طويــًا كالــرواق وجهتــه جنوبيــة غربيــة )لوحــة 

اجلنوبــي  الــرواق  مــن  اجلنوبــي  للنصــف  الوجــود  إذ   )٣.8
اجلنوبــي  الصــف  مــن  عمــود  أقصــى  وجــود  مــع  الشــرقي 
مــن  جنوبــاً  الناحيــة  ورصفــت  الــرواق  ومنتصــف  الشــرقي 
الغرف )2، ٣، 5( وشــرقاً منها بصفائح من احلجر الرملي لم 
ينقــب بأقصــى شــمالها بعــد )ثلثهــا تقريبــاً(، ولــم يعــد لوســط 
الــرواق الشــمالي الغربــي الواقــع شــماالً مــن الغرفتــني 2 و7 أي 
وجــود وبقــي بعــض أرضيــة الســكن بناحيتــه اجلنوبيــة )غرفــة 
ــم  ــن 5 و١8 )غرفــة ١0( ول 4( وشــمالي الغرفــة 7 بــني القبري
ــى اآلن، وقــد اندفنــت  ينقــب بنهايتهــا الشــمالية الشــرقية حت

الغرفــة 4 بأنقــاض انهــارت مــن SU 3854 كشــف شــماالً منهــا 
وشــرقاً عــن الغرفــة ١ بأقصــى اجلنــوب وكانــت صــف أعمــدة 
البنــاء O-b1 ســليمة وتضــررت نهايتــه جــداً جــراء احلفــر 
فيهــا، وكشــف بالقســم الثانــي عــن أرضيــة الســكن )غرفــة ١0( 
ــي  ــى األصل ــن املبن ــي شــماالً م ــرواق الشــمالي الغرب ــن ال ضم
O-b1 بــني القبريــن 5 و١8، وظلــت األرضيــة 54١8 ســليمة 

قــد تراكمــت عليهــا أنقــاض 5400 تصــل حتــى القبــر 5 جنوبــاً 
ــة الشــمالية مــن  ــر ١8 شــماالً مــع غمــوض بالناحي ــى القب وإل

هــذه املقبــرة مــادام أنهــا لــم تنقــب كاملــة. 

املنشآت شرقي املبنى O-b1 وشماليه
بتوســيع التنقيــب شــماالً وشــرقاً بــرزت منشــآت أخــرى داخــل 
حــدود ســور مــن أوائــل العصــر احلديــدي ليــس مــن مبنــى 
O-b1 )لوحــة ٣.8أ(، وإمنــا يبــدو األخيــر هــو القصــر الرئيــس 

باملجمــع فابــد أن الغــرف شــماليه وشــرقيه كانــت مــن مبنــى 
آخــر أو مبــان.

وكشــف باملنطقــة O عــن تيجــان عدة جــدران بني القبر2 وبقعة 
ــل  ــن ســور أوائ ــى الركــن الشــمالي م ــور فيهــا عل يحتمــل العث
العصــر احلديــدي )لوحــة ٣.8أ( وأزيلــت املخلفــات األخيــرة 
الســور غرفــة مســتطيلة  مــن  الشــمالي  بالركــن  فشــخصت 
ضيقــة وجهتهــا جنوبيــة شــرقية مقاســها ٣.8x١.٣م، وتقبــع 
الواجهــة  طــول  علــى  وشــرقاً  منهــا  جنوبــاً  الثانيــة  الغرفــة 
الشــمالية الشــرقية مــن الســور نفســه واألخيــرة أيضــاً ضيقــة 

ــا. ــرف طوله ــم يع ــة شــرقية ول ــا جنوبي )١.٣م( وجهته

ـــى غرفـــة مربعـــة )غرفـــة١7( تبـــني  ـــع تيجـــان اجلـــدران إل وبتتب
ـــع الشـــمالي الشـــرقي مـــن  ـــب مـــن وســـط الضل ـــا قري أن بعضه
الســـور أمـــام املبنـــى O-b1، وبلغـــت مســـاحة الغرفـــة 4.7x4م، 
ـــا  ـــاً ودفنته ـــر 2١ الحق ـــاء القب ـــد بن ـــي بع ـــا اجلنوب ـــى ركنه اختف
أنقـــاض عليهـــا آثـــار نيـــران تشـــبه ملـــا بداخـــل الغرفـــة ١ 
باملبنـــى الرئيـــس. وثمـــة جـــدران حتـــدد معالـــم غرفـــة أخـــرى 
جنوبـــاً وشـــرقاً مـــن الغرفـــة ١7 لـــم يتضـــح مخططهـــا بدقـــة 
ــزء  ــرر اجلـ ــد تضـ ــا، وقـ ــات عليهـ ــم املخلفـ ــا؛ لتراكـ وال أبعادهـ
ـــني  ـــا شـــيدت ب ـــا، كم ـــر 2١ فيه ـــر القب ـــد حف ـــا بع ـــي منه اجلنوب
ــة  ــة الداخليـ ــة ١7 والواجهـ ــرقي للغرفـ ــمالي الشـ ــع الشـ الضلـ
للضلـــع الشـــمالي الشـــرقي مـــن الســـور غرفـــة ضيقـــة متطاولـــة 

)عرضهـــا أقـــل مـــن متـــر( تشـــبه ألخريـــني كشـــف عـــن بعضهمـــا 
ناحيـــة الشـــمال الغربـــي.

وكشــف علــى امتــداد نطــاق التنقيــب شــرقاً بعــض الغرفــة8 
ممتــد مــن الداخــل يحــاذي الضلــع اجلنوبــي الشــرقي للســور 
وهــي مســتطيلة مفروشــة بحجــارة وجهتهــا جنوبيــة غربيــة 
حدهــا  إلــى  الوصــول  دون  م   4.5 وطولهــا  ٣.6م  عرضهــا 
الشــرقي  الشــرقي وكان وضــع اجلــدار اجلنوبــي  الشــمالي 
6١49 ســليماً. وإن كان امتــداد الضلــع اجلنوبــي الشــرقي مــن 
الســور حســب مــا خطــط لــه فقــد شــيد مباشــرة مــن الداخــل 

ــد مبحــاذاة هــذه املنشــأة.  وهــو ميت

الفخار واألدوات األثرية
اســتخرجت شــقف فخــار مــن مخلفات أوائــل العصر احلديدي 
مــن منطقــة O، امتــازت بأشــكالها الرحراحــة خاصــة األوعيــة 
والــدوارق التــي صنعــت مــن مــواد ناعمــة التركيــب دون العثــور 
علــى جــرار كبيــرة أو قــدور طبــخ، وأكثــر أنواعهــا شــيوعاً دورق 
أســطواني الشــكل حافتــه بســيطة قائــم اجلوانــب، مســطح 
القاعــدة، وكــذا األوعيــة قعيــرة، وقــد امتــاز الفخــار بزخــارف 
ملونــة )أحمــر وبنــي داكــن( وبعصافيــر جميلــة علــى جنباتهــا.

ــن  ــاً )TA 9186( ومشــطاً م ــى موســم 20١0م قناع ضمــت لق
عظــم أو عــاج )TA 9788( ومشــطاً مزدوجــاً أبعــاده تقريبــاً 
)4x8.4.0.6x٣ ســم لــم يــرمم( بقــي وســطه وبعــض أســنانه 
زخــرف بدوائــر صغيــرة متداخلــة وحــزوز بقاعــدة كل ســن 
علــى اجلانبــني، وعثــر علــى مــواد مماثلــة ســليمة ومتكســرة 
 )TA 7063( وهــي مشــط ســليم مــن عظــم أو عــاج O باملنطقــة
بأرضيــة الغرفــة ١ مببنــى O-b1 وعلــى كســرة مشــط آخــر 
)TA 4817( إلــى اجلنــوب الشــرقي مــن هــذا القصــر وأســنان 
مشــط بالغــرف 2، ٣، 5، 7 بالقصــر نفســه ومشــط مــن خشــب 

مــزدوج متفحــم بأرضيــة الغرفــة 7.

ظهــر شــكل قطعــة اآلثــار محــدب علــى هيئــة قنــاع إنســان 
)اللوحــة ٣.9د( بقــي أنفــه حتــى الرقبــة )عرضــه 4.9ســم؛ 
نافــذ  اليســرى،  وأذنــه  5.5ســم(  وارتفاعــه  ٣ســم  وســمكه 
املنخريــن، لــه فــم، حلــق هــذا القنــاع ســواد رمبــا بقيــة تســريحة 
الفينــاس  مــادة  مــن  األقنعــة  صناعــة  عرفــت  وقــد  شــعر، 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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املشــابهة لهــا بعــدة أنحيــة بالشــرق األدنــى تعــود إلــى أواخــر 
)ماتويــان 2005م، 59؛ 6١ صفحــة 65؛  البرونــزي  العصــر 

الصــور ٣6؛ 66؛ ١46-7؛ 240(. قائمــة  كاوبــت 2007م، 

مستوى االستيطان ٢: الفترة الهلنستية 
 O الفتــرة الهلنســتية مبنطقــة عثــر علــى أربعــة قبــور مــن 
فــي موســم 20١0م هــي: ١9، 20، 2١، 22، حــدد منهــا عــدد 
ــراً )١-7، ١١، ١2، ١6،  ــي ١٣ قب ــب ف ــراً وجــرى التنقي 22 قب
للنهــب  تعرضــت  و  املخطــط  بنفــس  كلهــا  شــيدت   )20-١8

والتخريــب.

مستوى االستيطان ١: املنهوب 
توافقــت أحــدث طبقــة اســتيطان مبنطقــة O مــع مــا تعــرض 
للنهــب مــن قبــور الفتــرة الهلنســتية وعثــر علــى عــدد 22 حفــرة 
مبســتوى االســتيطان 2 وقبــور مبنطقــة املســح، قــد نبشــت 
حتــى حجــارة أســقفها وأزيحــت صفائــح احلجــارة للوصــول 
إلــى اللحــد ثــم طمرتهــا رمــال الــذواري مــع الزمــن. وعثــر 
أيضــاً علــى حفــر أخــرى قــد دفنتهــا الرمــال مبنطقــة O ممــا 
يــدل علــى تعــرض املقبــرة إلــى نبــش منتظــم، ومامــن أدلــة علــى 
تاريــخ أنشــطة النبــش والنهــب هــذه لكــن كشــفت تقنيــة حتفيــز 
اإلضــاءة أنهــا مــن القــرن اخلامــس ميــادي وهــو أقــرب تاريــخ 

حتــى اآلن. 

O-b1 فخار أوائل العصر احلديدي : مبنى
فرانسلني تورتيت

غرفة ١ 
بانتهــاء التنقيــب بالغرفــة١ مببنــى O-b1  عــام 2009م وهــي 
مــن أوائــل العصــر احلديــدي عثــر علــى فخــار مــن نفــس 
الزمــن وجميــع أرضيــات املبنــى نفســه ضمــت عــدد ٣5١ كســرة 
أوان، وعــدد 262 شــقفة مــن الفخــار رمبــا تضــم إلــى وحــدات 
التصنيــف 7 وتعــذر تصنيــف عــدد 89 شــقفة مــن األبــدان.    

تركيب الفخار
حــددت جميــع قوائــم أشــكال الفخــار وأنواعــه بالغرفــة ١، جــاء 
ــاز فخــار  ــة ١، وامت ــب ١ مــن غرف ــره شــيوعاً ناعــم التركي أكث
ــة شــوائبه مــن حبيبــات كوارتــز متثــل  منطقــة O بحمرتــه وقل
ــة  ــة١ )7١% كســر معروف ــع شــقف فخــار الغرف 74% مــن جمي

حتــى 92% مــن وحــدات التصنيــف(، أمــا الفخــار اخلشــن ٣ 
فمعــروف فــي تيمــاء عــدا أوائــل العصــر احلديــدي، وضمــت 
معثــورات الغرفــة ١ )١٣% الشــقف، ٣% وحــدات التصنيــف( 
وكاولــني أبيــض 2)١١% مــن الكســر كلهــا عــدا ٣ % مــن وحــدات 

التصنيــف( 

أشكال الفخار
أواٍن منفتحــة مــع  الغرفــة ١ علــى شــكل  أكثــر فخــار  جــاء 
وحــدة   ٣7( أوان  وهــي   7.)%80.8( تصنيــف  وحــدة   64
تصنيــف/47.4%( والــدوارق )١٣ وحــدة تصنيــف/١6.7%( 
وأوٍن منفتحة)وحدتــا تصنيــف/2.6%( ومســرجة )١.٣% مــن 
وحــدات التصنيــف( لــم يصنــف عــدد ١١ وحــدة )١.١4 %( 
إلــى أي شــكل مــن األوانــي املنفتحــة وحــددت فقــط خمــس 
أوان )6.5 % مــن وحــدات التصنيــف( : قارورتــان )2.6 % مــن 
وحــدات التصنيــف( 8، وجرتــان )2.6 %( دون تصنيــف واحــدة 
)١.٣%(. كمــا لــم تصنــف تســع وحــدات )١١.5( إلــى أي مــن 
أشــكال األوانــي وســوء حــال خمــس منهــا )6.4 %( وأربــع مــن 
أبــدان فخــار )ســجلت لزخرفتهــا أو خصائصهــا الفنيــة؛ ١.%5 

مــن وحــدات تصنيــف(.

أوائــل  إلــى  ترقــى  متجانســة  الفخــار  مجموعــات  ظهــرت 
العصــر احلديــدي مبنطقــة O، ميكــن تصنيفهــا حســب بنيتهــا 
اخلشــنة ولــون زخارفهــا، وتبــدو األوانــي مســطحة القواعــد 
بعــد حرقهــا وجتفيفهــا فتتقعــر قيعانهــا ويحــز مــن فويقهــا 
ــر  عــادًة حــز )عرضــه ١ســم( وهــي قائمــة اجلوانــب مــع تقعي
قليــل ومســتديرة احلافــة بســيطة أو ســميكة الباطــن، وثمــة 
حجمــان رئيســان مــن الفخــار، أولهمــا صغيــر قطــر حافتــه مــن 
 )a:لوحــة ٣.١١ب :TA 4522.1( ١٣-١4ســم وارتفــاع 6-7ســم
وآخــر كبيــر قطــر حوافــه 26 ســم تقريبــاً وارتفــاع ١0-١١ ســم 

)لوحــة ٣.١0: b-c؛ ٣.١١أ(

تبـدو جوانـب الـدوارق قائمـة تقريبـاً بسـيطة احلـواف بعضهـا 
بحوافهـا  السـفلي  قطرهـا  يلتحـم  تقريبـاً،  اجلوانـب  مقعـر 
احلـادة، وبلغـت أقطـار قواعـد الـدوارق 4، 6، او 8 سـم، كمـا 
 TA( متيز ماسلم من أواٍن منفتحة أو كوؤس سوقاء بارتفاعها
8949.١8: لوحـة ٣.١١ب: f( فهـي مبتـورة األشـكال قائمـة 
اجلوانـب حوافهـا بسـيطة مسـتديرة تشـابه حلـواف األوانـي. 

اســتخرجت مســرجة روحــاء ذات مصــب مــن الغرفــة ١، كمــا 
عثــر علــى مــواد مشــابهة بالغــرف 2، ٣، 5، 7، وفــي ردمي 
الغرفــة١ مبنطقــة D، تشــابه ملــا عثــر عليــه مــن مســارج شــامية 
مــن أواخــر العصــر البرونــزي حتــى العصــر احلديدي األوســط 
)أميــران ١969م، لوحــة 0١2.6 و١00؛ لهمــان ١996م، 445-
9، فورمــن 422-٣6 ولوحــات 8١-2؛ وينكــب 2009م، ٣١0 
شــكل 6: 0١2أ-ب( وصنعــت مســارج أوائــل العصــر احلديــدي 

مــن مــادة خشــنة١ ثــم الحقــاً مــن مــواد خشــنة البُنيــة ٣.

وعثــر علــى قارورتــني )لوحــة ٣.١١ب:h;j;I;k( قائمتــي احلافة 
قاعتهــا  البــدن  مدحرجــة  الرقبــة  مســتقيمة  منقلبتهــا،  أو 
مســطحة، إحداهمــا )لوحــة ٣.١١ب:h( مبقبــض نصــف دائــرة 
مــن أوائــل العصــر احلديــدي، غريبتــان ليــس لشــكلهما )ونــدرة 
األوانــي املنغلقــة ضمــن معثــورات أوائــل العصــر احلديــدي( بــل 
ــى ملاعــة  ــا بيضــاء 2 عــاوة عل ــني فيه الســتعمال مــادة الكاول
ســطحهما وينــدر تلميــع أســطح األوعيــة بتيمــاء فــي جميــع 

الفتــرات..

بلــغ ارتفــاع اجلــرة األولــى )لوحــة ٣.١١ب g:b( ١١ســم تقريبــاً 
مدمجــة اجلوانــب قليــًا محــدودة الرقبــة بســيطة احلافــة 
منقلبتهــا، طلــي باطنهــا وظاهرهــا بزخــارف ســود وحمــر مائلــة 
للبنــي مثــل أوانــي أوائــل العصــر احلديــدي، واجلــرة األخــرى 
ــل  ــا 6.5 ســم(؛ ب ــا )ارتفاعه ــر منه )لوحــة ٣.١١ب :O( أصغ
هــي ُدَويــِرق مســتدير احلافــة منقلبهــا محــدود الرقبــة مدحــرج 
البــدن قليــًا بقــي مــن مقبضــه الدائــري شــىء، وطلــي ظاهــر 
كتفــه بلــون غريــب وزخــارف هندســية ثنائيــة اللــون لــم تظهــر 
علــى مجموعــة فخــار الغرفــة١ وأوانــي الطبــخ، واتضــح أن 
أنحيــة  بقيــة  فــي  محــدود  املغلقــة  األوانــي  أشــكال  عــدد 

.AوO املنطقتــني

الزخارف امللونة
طلــي عــدد 46 وحــدة )59 %( بلونــني )أحمــر وبنــي(، وبزخارف 
يحيطــان  بنيــان  )خطــان  ومربعــات  متصالبــة  مــن خطــوط 
 b-c :٣.١0 بآخــر أحمــر( تــزدان بطائــر ملتــف ميينــاً )لوحــات
/ ٣.١١أ(. ولوحــظ إمكانيــة عكــس الزينــات الهندســية وهــي 
اللــون )لوحــة٣.١١أ;c / ٣.١١ب:  زخرفــة متقاطعــة ثنائيــة 
ــذر إعــادة  ــة اخلــط )لوحــة ٣.١2ب:y( وتع ــة ثاثي b( وزخرف

ــار نظــراً لســوء  ــى ظاهــر بعــض قطــع اآلث ــم زخــارف عل ترمي
)O :8949.١، لوحــة ٣.١١ب TA حاالتهــا )كالدويــرق

وينــدر العثــور علــى حشــوات زينــة ســوى علــى رقــاب اجلــرار 
)لوحــة    4٣07.40  TA  +  4٣09.90  TA  +  7895.١  TA

٣.١١ب: g( وعلــى ظاهــر اإلنــاء TA 4٣00.١  )هوســايتر 
20١0، 24١، قطعــة رقــم 82؛ هوســايتر 20١١م، ١2١، قطعــة 
رقــم 8٣( واآلنيتــني TA ١.TA + 4525 79١2.١ )لوحــات 
٣.١0: a / ٣.١١أ : a( امتــاز ظاهــر أوالهمــا بفــن الُفــراغ-

ــا قــد  ــل له ــى ظاهرهــا المثي ــن عل أي اخلــوف مــن الفــراغ رّق
 TA عثــر عليهــا حتــت أدمي األرض، وتنوعــت زخــارف الطيــور
١.TA + 4527 5267.١  )لوحــة ٣.١١أ : f ( املنقوشــة علــى 

قعــر اآلنيــة فــاردة أجنحتهــا. 

الغرف ٢، ٣، ٥، ٧
مــا  جــداً  7 مياثــل   ،5  ،٣  ،2 الغــرف  مــن  فخــار  اســتخرج 
عثــر عليــه بالغرفــة ١ باملبنــى نفســه، ومــن األشــكال األخــرى 
لألوانــي الواســعة قائمــة اجلوانــب تقريبــاً متابينــة احلــواف 
وإنــاء رحــراح )لوحــة ٣.١2ب: a( متمــوج اجلوانــب بســيط 
احلافــة منقلبهــا وكــذا حافــة )لوحــة ٣.١2ب: f( مشــكلة زاويــة 
مــع جانــب اإلنــاء، وقــد أحرقــت اآلنيــة األخيــرة وصــارت هشــة 
البُنيــة، جــاءت جنبــا اإلنــاء TA 9422.5 )لوحــة ٣.١2ب: 
d( محدبــة بســيط احلافــة منقلبهــا قليــًا، زخــرف ظاهــره 
بطيــر ذي لونــني )أحمــر وبنــي( مــع خطــوط زخرفــة متقاطعــة 
ومربعــات حتــت حافــة اإلنــاء مــن الظاهــر، وضمــت بعــض آنيــة 
الغــرف 2، ٣، 5، 7 أنواعــاً مختلفــة وأوانــي عاديــة مــن نفــس 

. )b-c; e : الشــكل )لوحــة ٣.١2أ

زخرفــت اآلنيــة TA 9522.148 )لوحــة ٣.١2أ : h( بحليــات 
هندســية ثنائيــة اللــون وخطــوط متقاطعــة، إحداهــا حتــت 
احلافــة مباشــرة مــن داخلهــا، يغطــي معظــم باطنهــا لونــان 
علــى هيئــة مربعــات وكــذا زخرفــة بباطــن آنيــة ملونــة صغيــرة 
مــن نفــس املجموعــة )لوحــة ٣.١2أ: i( وعلــى ظاهــر آنيــة 
بالغرفــة ١ )TA 4300.1، هوســايتر 20١0م، 24١، القطعــة 
رقــم 82؛ هوســايتر 20١١م، ١2١، قطعــة رقــم 8٣( ورّقــن 
علــى الوعــاء TA 9522.2 )لوحــة ٣.١2أ : i( زخــارف بــني 
قاعدتــه وجانبــه رمبــا هــي شــجر نخيــل )؟( وزخرفــة أخــرى 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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ــرة  ــن بدائ ــب مالطــة« رّق ــة أو مايســمى بــــ« صلي ــراء وبني حم
تتوســط قعــر اإلنــاء يظهــر أنــه ضمــن زخرفــة باطــن اإلنــاء 
متعامــدة اخلطــوط. ويــزدان قعــر اإلنــاء TA 9522.143 )لوحــة 
٣.١2ب : c( بثــاث دوائــر صغيــرة مختلفــة: لــون الصغــرى 
والكبــرى أحمــر يتوســطهما أخــرى بنيــة متباينــة الزخــارف.

وعثــر علــى كــؤوس ســليمة وشــدف صغيــرة مــن حــواف أواٍن أو 
قيعانهــا، ويظهــر علــى بعــض الكــؤوس بســاطة بُنيتهــا مصقولــة 
أيضــاً  وزخــرف  جوانبهــا،  بأســافل  خطــوط  مــع  الظاهــر 
 )y :بعــض القطــع بعناصــر هندســية بســيطة )لوحــة ٣.١2ب
أوتصاويــر رمزيــة ترّقــن علــى األوانــي )لوحــة ٣.١2ب: n( فــي 

نــادر احلــاالت. 

بُنيتهــا بكوارتــز  آنيــة كثيــرة مقــواة  الكــؤوس  تشــابه جميــع 
حمــراء اللــون ناعمــة مــن فئــة ١ وهــي كــؤوس بســيطة مزخرفــة 
عثــر عليهــا مبجمــع منطقــة A مــن أوائــل العصــر احلديــدي.

ويشــابه الدويرق TA 9522.200  )لوحة ٣.١2ب: q( الكؤوس 
فــي أوجــه كثيــرة منهــا صغــر حجمــه وبســاطة شــكله حيــث لــم 
يصقــل ســطحه ولــون تركيبتــه مقــوى بكوارتــز أحمــر ناعــم١ إذ 
ميتــاز بجميــع هــذه العناصــر فخــار تيمــاء مــن أوائــل العصــر 

احلديــدي فيمــا تفتقــر إليهــا الكــؤوس مــن العصــر نفســه. 

بالغرفــة١   )w ٣.١2ب:  )لوحــة  آنيــة  قاعــدة  علــى   وعثــر 
ــى أســفلها )لوحــة ٣.١2ب: g( وهــي  ــة مــن أعاهــا حت مطلي
شــدفة مــن أســفل إنــاء ذي قوائــم، كمــا عثــر  علــى واحــدة مــن 
هــذا النــوع )TA 5614.1( مربعــة القوائــم ممايــدل علــى أن 

ثمــة أواٍن مربعــة الشــكل وليســت مســتديرتها فقــط.

وعثـر علـى مسـرجة )لوحـة ٣.١٣أ: e( بغـرف املجمـع 2، ٣، 
5، 7 متاثـل ملـا عثـر عليـه بالغرفـة ١ ضمـت الغـرف األربـع 
عـدة شـدف أواٍن تختلـف عمـا فـي تيماء وهـي: ُقويْريرة )لوحة 
٣.١2ب: e( مزخرفـة بسـبع دوائـر سـوداء متداخلـة تكبـر كلما 
مـن  بالشـام  معروفـة  أوان  عـدة  وكـذا  مركزهـا  عـن  ابتعـدت 
العصـر احلديـدي )وينكـوب 2009م، ٣٣8، شـكل ٣4: ١/080؛ 
٣4٣ شـكل ٣.١2:٣9ب: c( صنعـت هـذه الشـقفة مـن الطـني 
النقـي لونهـا بنـي أصفـر خاليـة مـن الشـوائب تقريبـاً المياثلهـا 

أي فخـار تيمـاوي، رمبـا جـاءت هـذه اآلنيـة مـن الشـام، وينـدر 
 )a :العثـور علـى مثـل اجلـرار السـميكة الكبيـرة )لوحـة ٣.١٣أ

أو قطـع أثريـة )لوحـة ٣.١٣أ: d( تشـابه لهـا فـي الزخـارف.

طــني  مــن  بتركيبتــه  أولهــا  مثقوبــة متيــز  أواٍن  علــى  وعثــر 
وشــوائب مــن فئــة 2 طاؤهــا أبيــض )شــقفة لوحــة ٣.١٣أ: 
مائجــة،  بأخــرى  مؤطــرة  بخطــوط  أســافيلها  ازدانــت   )b-c

وشــقفة أخــرى رســم عليهــا ماعــز أو وعــل عــرف مــن قرنيــه 
الطويلــني وحليتــه، رمبــا يظهــر العنصــر الثانــي حيــوان لــه أربــع 
قوائــم يســير ميينــاً )بقــي منــه ذنبــه وســاقاه( وفوقــه أو علــى 
ظهــره خطــان مائــان رمبــا أنــه ســاق وذراع، وصنعــت اآلنيــة 
ــة مــن مــادة ناعمــة١ طليــت باألحمــر وتختلــف  ــة املثقوب الثاني
زخارفهــا متامــاً عــن القطعــة األولــى إذ هــي مــن الباســتيك 
رمبــا أنهــا جتســد أســداً ؟ خطــت تفاصيلــه واملــادة رطبــة )بــني 
قائمتــه األماميتــني وبراثنــه( منقطــة حليــت بأشــكال هندســية.

E ٣.املنطقة
 E-b1 ١.٣ مبنى
سباستيانو  لورا

  E-b1:3a-d تسلسل مراحل اإلنشاء في
 )a-b :بدراســة تسلســل مراحــل اإلنشــاء باملبنــى )لوحــة ٣.١4أ
ــات  ــع أرضي ــة أرب ــه اجلنوبي ــرزت بناحيت فــي مواســم ســابقة ب
متعاقبــة مــع وجــود حجــارة أرضيــات ثــاث، املراحــل األُول 
األرضيــة  وجــود  افتــراض  علــى   )E-b1:3b-d( بأمكنتهــا 
E-b1:3a لكــن األدلــة تشــير إلــى مرحلــة بنــاء العتبــات وأســس 

اجلــدران والقنــاة األرضيــة ووجــود أرضيــة ملرحلــة اإلنشــاء 
األولــى لكــن لــم يبــق مــن هــذه األرضيــة شــيء، وفــي عــام 
ــاء  ــة البن ــات مرحل ــد مــن أرضي ــت طبقــات التمهي 20١0م أزيل

 .E-b1:3d حتــى بــرزت بقيــة األرضيــة E-b1:3c

 )E-b1:3a–d( كانــت نتائــج التأريــخ املطلــق عــن مراحــل البنــاء
ــه رفعــت  ــة ولقاهــا، وعلي ــن األولي ــة القرائ محــدودة نظــراً لقل
اآلراميــة  النــذر  ونقــوش  اجلــدران  أساســات  مــن  عينــات 
اســتعملت فــي كل مرحلــة بنــاء بنفــس الفتــرة، وذلــك بنــاء 
ــات احلجــر  ــد أرضي ــى الفخــار والقطــع مــن طبقــات متهي عل
ــون ١4 )جــدول ١: هوســايتر وآخــرون حتــت  وتأريخهــا بكرب

الطبــع ب(

املستوى التأريخ وحدة الطبقات نوع/املواد مرحلة البناء
أعلى من سطح 
البحر 829.9 م 

بعد القرن الثاني ميادي إعادة بناء ? E-b1:3a

829.4 عن سطح 
البحر

? بعد الفترة النبطية
 SU 317 and SU

318

 باط حجر وطبقة 
متهيد

 E-b1:3b

829.2 عن سطح 
البحر

 الفترة النبطية )القرن األول حتى 
أوائل القرن الثاني قبل املياد(

 SU 1587; SU 1594

and SU 1881

باط حجارة وطبقة 
متهيد

 E-b1:3c

828.8م عن سطح 
البحر

 فترة مملكة حليان )القرن الرابع 
حتى القرن الثاني قبل املياد(

 SU 1522 and SU

1552
 E-b1:3d

E-b1 جدول١: تسلسل مراحل اإلنشاء باملبنى

الناحيــة الشــمالية مــن  ركــزت تنقيبــات عــام 20١0م علــى 
املبنــى بغيــة اســتجاء تعاقــب البنــاء وفهمــه، ثــم معاينــة منشــأة 
ســابقة عليهــا آثــار نــار، وواصــل الفريــق العمــل علــى املنصــة 

ــاكل. أمــام املدخــل اجلنوبــي الرئيــس وتوابعــه مــن الهي

الفرن )أو املرجل( شمال شرقي املبنى
عثــر فــي مواســم ســالفة علــى أربعــة جــدران عليهــا آثــار نــار 
بــرزت مــن الســور الشــرقي مببنــى E-b1 علــى مســافة ثاثــة 
أمتــار جنوبــاً مــن الركــن الشــمالي الشــرقي )لوحــة ٣.١5أ( 
يبــدو أنهــا بقايــا مشــب نــار شــيد باجلــدار الشــرقي باملبنــى، 
وللكشــف عــن هــذا املشــب أزيــل اجلــداران مــن آخــر مرحلــة 
ــا قــد شــيدا علــى  بنــاء E-b1:3a (SU 224 and SU 225) كان
أنقــاض هيــكل ســابق، وبإزالــة ماعليــه اتضــح أنــه لــم يكــن 
ضمــن املخطــط األصلــي باملبنــى E-b1 بــل ملحــق أضيــف 
تقريبــاً فــي أثنــاء مرحلــة البنــاء E-b1:3c، ويتألــف هــذا الفــرن 
مــن ثاثــة جــدران ســليمة منحنيــة )6١5٣، 6١54، 6١55( 
ــة  ــة الحق ــي مرحل ــد شــيد جــدار )6١56( ف ــاً، وق تتســاير مع
علــى أنقــاض جــدار رابــع مــن هيــكل األســاس )6١8١(، أنشــئت 
هــذه اجلــدران مــن مدمــاك قوامــه حجــارة مربعــة اســتخدمت 
فــي ذلــك مونــة اجلبــس والُطفــال، يحتمــل أنه مســتدير الشــكل 

حــني بنائــه علــى بقعــة مســاحتها 4.5م2 تقريبــاً.

ــن6١54 و 6١55 وحيزهمــا  ــاد اجلداري ومــع عــدم اتضــاح أبع
أنهمــا يشــكان غرفــة داخليــة شــبه دائريــة  وبقاياهمــا؛إال 

)عرضهــا 60ســم بقــي مــن عمقهــا متــر واحــد( حتتضنهــا 
غرفــة كبيــرة )مــن جــدران الغرفــة الداخليــة وجــدران ظاهريــة 
بعــرض 2.١م تقريبــاً عمقهــا ١.2م (، وبقــي مــن أســاس هــذه 
الغرفــة الداخليــة جــزء ســليم ارتفاعــه عــن ســطح البحــر 
828.6م شــيد مــن اجلبــس )6١60(، وطاملــا بقــي حجــران 
ســليمان مــن ســقفها )ارتفــاع 829.2م عــن ســطح البحــر( 
فيحتمــل أنــه قــد أعيــد بنــاء االرتفــاع احلقيقــي للغرفــة 60ســم 
تقريبــاً، وتــدل مدخنــة شــبه دائريــة )قطرهــا 20 ســم( صاعــدة 
مباطنــة جــدار ٣06 بالغرفــة الداخليــة علــى أن هــذه الغرفــة 
كانــت فعــًا مشــب نــار دون معرفــة طولــه أو وجهتــه مــادام 
ــازال  ــه. وم ــة اجلــدار ســليمة وأطمــن مــن طــول مدخنت واجه
ســخام النيــران عالقــاً باجلــدران واحلجــارة واجلبــس إذ احّمــر 
لونهــا أو أســوّد ممــا يشــير إلــى طــول اســتعمال هــذا املشــب، 
أمــا اختــاف األلــوان )احمــرار باطــن اجلــدار 6١54 واســوداد 
ظاهــره وكــذا اجلــدار 6١55 خــاف مــاكان مألوفــاً( رمبــا 

ــة واألخــرى. ــار بــني الفين لتعرضهمــا إلــى الن

يشــكل اجلــدار 6١5٣ جانــب الغرفــة اخلارجيــة مــن الشــمال 
واتضــح ســوء حــال قبيلــه )اجلــدار 6١8١(، شــيد عليــه اجلــدار 
6١56 مــن مرحلــة البنــاء الثانيــة ووضــح عليــه آثــار نــار عكــس 
ــة واســوداد ظاهرهــا  ــة الداخلي احمــرار باطــن جــدران الغرف
ولــم تكشــف التنقيبــات عــن أرضيتهــا أو أساســاتها، كمــا بــرز 
حجــران مــن اجلــدار ٣06 ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر 829.4 
م )ليســت مــن املبنــى األصلــي( قــد تكــون بقايــا ســقف ســابق 
)أرفــع بحوالــي 20 ســم مــن الغرفــة الداخليــة( ويظهــر أن 
ارتفاعهــا ١.5 م علــى األقــل فــي ضــوء مــا بــرز مــن عمــق 

جــدران الغرفــة اخلارجيــة.

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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شــيد اجلــدار 6١56 الحقــاً علــى أنقــاض ســابقه بأقصــى 
ــل  ــط مــع ماطــه كت ــكل األســاس 6١8١ وقــد خل ــي الهي جنوب
كثيــرة مــن األرض العــزاز اســتعمل لتكســية علــو الهيــكل وبعــض 
مــن باطــن واجهــة ســور املبنــى E-b1 املبنــى فيه الهيــكل 6١8١، 
ــة  ــاء إضاف ــي أثن ــوه ف ــد رمم بعــض ســقفه وعل ــه ق ــر أن ويظه

E-b1:3c وأ b ــاء ــاء مرحلةالبن اجلــدار 6١56 ســواء فــي أثن

لــم يبــق علــى هــذا الهيــكل ســوى آثــار نيــران ولــم يعثــر فيه على 
ــه بعــد بالرغــم مــن أنهــا  ــم تتضــح وظيفت ــه، ول قمامــة أو حول
قــد تكــون إنتــاج األطعمــة بداخــل املعبــد وهــو أمــر اليؤخــذ بــه. 

داخــل  تنظيــم  إعــادة  بعــد  املهــم  دوره  الهيــكل  هــذا  فقــد 
املبنــى E-b1 فــي أثنــاء مرحلــة البنــاء٣ وإزالتــه وذلــك إلنشــاء 
فــي  منــه  حجــارة  اســتخدام  وأعيــد  224و225،  اجلداريــن 
إنشــاء اجلــدار 225 تبــني ذلــك مــن آثــار حــرق النيــران علــى 
بعــض هــذه احلجــارة، كمــا تراكمــت علــى بقيــة الفــرن طبقتــان 
ســميكتان مــن طمــي ســائب 6١6١ و6١67، واســتعملت مجــدداً 
قطــع أثريــة ذات أهميــة زمنيــة فــي إنشــاء اجلــدار 225: علــى 
وقــرو  ٣.١5ب(  )لوحــة  حليانــي  متثــال   TA 9345 اليســار 
 TA( وشــدفة مــن نقــش TA 9575 )٣0ســم )؟x50 مقاســه
4457، خــط آرامــي مــن تيمــاء( وضمــت الناحيــة اجلنوبيــة مــن 

اجلــدار كســرتني مــن نقــش آرامــي )TA 981: وآرامــي رســمي؛ 
ــاء( الســابق لوحــة إهــداء. TA 9558 آرامــي مــن تيم

 E-b1 املدخل اجلنوبي باملبنى
ثمــة منصــة كبيــرة مرصوفــة بحجــر مبســاحة 8x١١ م جنوبــاً 
مــن املبنــى وأمامــه، كشــف عنهــا إبــان تنقيبــات مواســم ســابقة 
تفضــي إلــى املدخــل الرئيــس املفتــرض باملبنــى، ميتــد حتــى مــا 
ــاع املنصــة  ــغ متوســط ارتف ــاً، وبل يســمى بســور املقــدس جنوب
)828.56م عــن ســطح البحــر( أي أنهــا أرفــع بنصــف متــر 
النبطيــة/ الفتــرة  مــن  املبنــى )١7٣١،  أرضيــة شــرقي  مــن 

الرومانيــة أو بعدهــا فــي ضــوء الفخــار وطبقــات التربــة، انظــر 
هوســايتر وآخــرون حتــت الطبــع( كمــا أن هنــاك درجــاً 2.4م 
مــن ثــاث عتبــات حجــارة كبيــرة ٣.5م دون العثــور علــى رابــط 
بــني هــذا الــدرج والطبقــة ١7٣١، ويحيــط مبدخــل الــدرج 
مــن الناحيــة الشــمالية الشــرقية جــدار ســاند طولــه 2.7م 
وعرضــه ١ م متفــاوت األبعــاد، ورمبــا كان هنــاك مدخــل للــدرج 

مــن املنصــة ؛إال أن ثمــة مــواد متكتلــة ســائدة بهــذه  غربــاً 
البقعــة تشــكل مجــازاً هاهنــا، وهنــاك أيضــاً حــوض بالشــمال 
ــاء  ــة بن الشــرقي متصــل بواجهــة املبنــى E-b1 وحــوض مبرحل
الحقــة )E-b1:3a( غطــاه متامــاً اجلــدار الســاند ١5١5 علــى 
ــى E-b1، وفــي عــام 20١0م  ــة باملبن ــة الغربي الواجهــة اجلنوبي
أزيــل اجلــدار الســاند كلــه؛ لدراســة جميــع ماحتتــه مــن هيــاكل 

  E-b1:3a .ــاء ــة البن أقــدم مــن مرحل

وقـــد أمكـــن معرفـــة ثـــاث أنحيـــة مـــن املنصـــة )لوحـــة ٣.١5ج( 
الشـــرقية منهـــا )2٣09( والوســـطى )6١68( والغربيـــة )٣7٣0( 
حيـــث مهـــدت الشـــرقية والوســـطى بحجـــارة كبيـــرة ومتوســـطة 
نضـــدت دون انتظـــام علـــى مونـــة لينـــة مختلفـــة، يحتمـــل كثيـــراً 
أنهـــا مـــن بقيـــة أصـــل املنشـــأة متتـــد مـــن الركـــن اجلنوبـــي 
ــاً  ــا 8 م تقريبـ ــاب طولهـ ــام البـ ــى أمـ ــى حتـ ــن املبنـ ــرقي مـ الشـ
يبلـــغ ارتفـــاع ناحيتهـــا الشـــرقية والوســـطى فـــوق ســـطح البحـــر 
ــة  ــاً والثانيـ ــا 2.5م جنوبـ ــى منهمـ ــد األولـ ــاً، متتـ 828 م تقريبـ
متريـــن باالجتـــاه نفســـه، وبقـــي مـــن الشـــرقية ٣م2  والوســـطى 
ـــواد  ـــى م ـــل، رمبـــا للحصـــول عل ـــن كت ـــا م ـــا بينهم ـــل م 5م2 وأزي
بنـــاء كمـــا يتضـــح مـــن حفـــرة كبيـــرة هاهنـــا. وبإزالـــة اجلـــدار 
الســـاند وطبقاتـــه التمهيديـــة ظهـــر مايلـــي: بقيـــة درج علـــوي 
 )E-b1( ــس ــل الرئيـ ــام املدخـ ــة أمـ ــى منصـ ــيد علـ )5956( شـ
ـــا طبقـــة ضمـــت  ـــه الشـــرقي وبقاي وحجـــر ضخـــم يحـــاذي جانب

ـــاد. شـــقف فخـــار ورم

وكان هــذا الــدرج العلــوي يصــل بــني املنصــة )6١68( والعتبــة 
)5١29( باملبنــى E-b1، بقــي منــه عتبــة شــيدت مــن حجــارة 
مختلفــة عرضهــا 2.4م وســمكها 60ســم أعلــى حجــر منهــا 
)990١( رمبــا اســتخدم فــي البنــاء كمــا يظهــر مــن ســطري 
خــط آرامــي بقــي مــن األخيــر الميكــن معرفــة معنــاه، ويحتمــل 
االرتفــاع  فــارق  ضــوء  فــي  أخــرى  عتبــة  هنــاك  أن  أيضــاً 
ارتفــاع  ومــن   5١29 والعتبــة   6١68 املنصــة  بــني  )75ســم( 
 6١69 الضخــم  احلجــر  ووضــع  )50ســم(،  الباقيــة  العتبــة 
املتكتــل  الطــني  مــن  طبقــة  وحجمه)0.6x0.5x١م٣(علــى 

شــرقاً مــن الــدرج رمبــا كان لزخرفــة واجهــة املبنــى. 

بــرزت مــن حتــت طبقــات التمهيــد 6١69 طبقــة أخــرى ضمــت 
مــن الفخــار ورمــاداً )٣7٣4( قــد تعرضــت ناحيتهــا  شــقفاً 

اجلنوبيــة للنبــش والنهــب، كمــا ضمــت أوانــي فخــار أحمــر 
مصقــول بعضهــا يزينــه الباربوتــني أو فخــار رمــادي مصقــول، 
ــع الغربــي مــن  ــع W41 بالضل وكــذا أيضــاً مجموعــة مــن املرب
ســور املدينــة علــى بعــد ١.2كــم غربــاً مــن املبنــى E-b1 يعــود 
تاريخــه إلــى العصــر البرونــزي وقــد اتضــح أن عمــر ٣7٣4 
يعــود إلــى أواخــر العصــر البرونــزي؛ إال أن وجــود مخلفــات مــن 
هــذه الفتــرة بشــأن طبقــات املبنــى E-b1 وتاريخــه يعــود إلــى 
ــل امليــاد، وأمــا مابعدهــا فبحاجــة  ــى قب ــة األول أواخــر األلفي

إلــى تدقيــق ريثمــا ينتهــي التنقيــب فــي املخلفــات متامــاً. 

٣.4م   )٣7٣0( املنصــة  مــن  الثالثــة  الناحيــة  طــول  ويبلــغ 
ــغ  ــر مشــذبة بل ــة غي ــدة بحجــارة متوســطة احلجــم مربع ممه
ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر )828.52م( صفــت علــى طبقــة 
ناحيــة  4.5م2  مســاحة  تشــغل  متكتــل  أصفــر  ُطفــال  مــن 
اجلنــوب الغربــي وقــد أحلــق باملنصــة مــن الوســط والشــرق 
علــى   )5770( وقنــاة  6.٣م  طولــه   )5952( حــوض  رمبــا 
امتــداد واجهتهــا اجلنوبيــة الغربيــة، ويســند جهتهــا الغربيــة 
ــة  ــه نفــس املون ــاً( اســتعملت في ــاع 70ســم تقريب جــدار )بارتف
ــى نصــل ســهم مــن البرونــز  ــر فــي أرضيتهــا عل الصفــراء، عث
ــر مجــاز ١0 م  ــى املنصــة هــذه عب )9572( ميكــن الوصــول إل
)6٣9٣( مــن مــواد متكتلــة يبــدأ مــن الركــن اجلنوبــي الغربــي 
باملبنــى، وبحفــر مجــس باملجــاز هــذا بــرزت بقايــا جداريــن 
ــة  ــع جه ــاً م ــدان تقريب ــة ســيئة يتعام ــي حال )٣7٣6-٣6٣5( ف
املنصــة ٣7٣0 الشــمالية الغربيــة ويبــدو أن هاتــني الناحيتــني 
مــن املنصــة متعاصرتــان مادامتــا متشــاركان فــي نفــس البنــاء 
واملونــة. ولــم تتضــح وظيفــة اجلداريــن لكــن يبــدو أنهمــا جــزء 
مــن درج يأتــي املنصــة مــن جهتهــا الشــمالية الغربيــة )ولــذا 

ــا. ــان ســاندين لهم ــد يكون ــا املجــاز( ق شــيد عليه

ــات فــي عــام 20١0م لدراســة القــرو 5952  اســتمرت احلفري
طولــه 6.4م وعرضــه 90ســم مســتنداً علــى الواجهــة اجلنوبيــة 
األســاس  جــدار  انكشــفت  وقــد   E-b1 املبنــى  مــن  الغربيــة 
ــاء  595٣ املشــيد مــن حجــارة مختلفــة وخليــط مــن مــواد البن
ــة الشــمالية  ــى اجله ــاً القــرو ومســتنداً عل ــد محاذي ــث ميت حي
الغربيــة للمنصــة )٣7٣0(، ويتضــح مــن تنــوع حجــارة التكســية 
أن بعضهــا بــارز مــن واجهــة اجلــدار ممايــدل أنهــا لتكســية 

ــن اخلــارج(. ــني للناظــر م اجلــدار 595٣ )اليتب

واجلــداران  املنصــة  مــن   ٣7٣0 الغربيــة  الناحيــة  وشــيدت 
طبقــة  علــى  األســاس595٣  وجــدار  البــارزان  ٣7٣5و٣7٣6 
)6٣85( مــن الطمــي الرمــادي القاســي رمبــا كانــت مجــازاً 

وملحقاتهــا.   أرضيــة منصــة  أو  ســابقاً 

وبإزالــة آخــر جــزء مــن اجلــدار الســاند ١5١5 بــرزت عناصــر 
أخــرى مــن القنــاة 5770 فــي حيــز ضيــق بــني القــرو وواجهــة 
ــني القــرو  ــة ب ــه اليوجــد عاقــة أو صل ــى E-b1 علمــاً بأن املبن
والقنــاة )لوحــة ٣.١5د(. كمــا كشــف عــام 2009م عــن عناصــر 
أخــرى مــن هــذه القنــاة )6١65( اثنــني منهــا )طولهمــا ١.١م، 
١.٣م( مبكانيهمــا وثاثــة أخــرى اســتعملت فــي بنــاء اجلــدار 
الســاند ١5١5، وهــذا يدعــم فرضيــة أنــه كان جــزءاً مــن عمليــة 
جوهريــة إلعــادة تنظيــم املبنــى E-b1 فــي أثنــاء مرحلــة البنــاء 
ــا  ــد منه ــاة اآلن 5.6م فق ــي طــول القن ــغ إجمال ــة أ، ويبل الثالث
ــن  ــدره ٣ ْ )م ــل ق ــاً مبي ــث تنحــدر جنوب ــه ١.6م حي جــزء طول
ارتفــاع 828.6١م إلــى 828.28 م عــن ســطح البحــر( وذلــك 
ــى نقطــة  لتصريــف مجــاري املبنــى عبرهــا، ورمبــا ترتفــع أعل
E-b1 وخارجــه 829 م عــن  املبنــى  بالقنــاة بجانــب مدخــل 
ســطح البحــر علــى مســتوى القنــاة 5١28 مــن داخــل املبنــى 
)829.05م عــن ســطح البحــر( كان ضمــن أرضيــة مرحلــة 
البنــاء الثالثــة ب  وهــذا يعضــد فرضيــة أن القنــاة كانــت طويلــة 
بداخــل املبنــى E-b1 ولهــا امتدادهــا خارجــه فــي أثنــاء مرحلــة 

البنــاء الثالثــة ب.

ويبقــى الســؤال قائمــاً عــن تاريــخ مراحــل البنــاء E-b1 هــل 
كانــت املنصــة )بشــكلها األســاس( ســابقاً مــن ضمــن مخطــط 
املبنــى )مرحلةالبنــاء الثالثــة د( أو أنهــا مــن مرحلــة البنــاء 
الثالثــة ج، رمبــا أن القنــاة والقــرو واجلــدار 595٣ وبنــاء )أو 
ترميــم( الناحيــة الغربيــة مــن املنصــة ٣7٣0 كانــت مــن مرحلــة 

)E-b1:3b( اإلنشــاء 

 E-b1 سور املبنى
يقــع جنوبــاً مــن واجهــة املبنــى E-b1 علــى مســافة 8 م جــدار 
مــن حجــر بــرز بعضــه، رمبــا كان مــن ســور املبنــى وكشــف عــن 
محيطــه )تســمى أحيانــاً ســاحة املعبــد( فــي مربعــات حفــر 
أخــرى مبنطقــة E، ومبقارنــة هــذا اجلــدار بنظائــره بالشــمال 
الشــرقي والشــمال الغربــي مــن ســور املبنــى تبــني أنــه أســمك 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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منهــا واليتصــل بأبنيــة أخــرى، ولــم يعثــر فــي أثنــاء التنقيبــات 
حتــى اآلن علــى مايصلــه بامتــداده الشــمالي الغربــي، والبــد 
مــن إجــراء دراســات أخــرى علــى تفاصيــل تاريــخ بنائــه وأمكنــة 

مداخلــه وتعرضــه للنهــب.

فخار مبنى E-b1 مرحلة البناء ٣ أ
فرانكلني تروتيت

عثــر علــى ســبع شــقف مــن الفخــار فــي أنقــاض فــرن متهــدم 
قائمــة  حافــة  ضمــت   ،E-b1 باملبنــى  الشــرقية  بالناحيــة 
ــة  ــة الرقبــة )لوحــة ٣.١6أ:أ( تشــبه اجلــرار املثقب جلــرة طويل
ــة الشــرقية ١0  ــى F-b1 بالغرف ــاض املبن ــن أنق املســتخرجة م
  TA 9587.4 التــي تعــود إلــى أواخــر فتــرة الرومــان،  ويرجــح أن
)لوحــة ٣.١6أ: b( مــن نــوع اجلــرار نفســها حيــث تبــدو عليهــا 
حــزوز غريبــة مــن الزخــارف التــي تعــارف املختصــون علــى أن 
اجلــرار املثقبــة مــن هــذه الفتــرة مصمتــة أو مزدانــة بزخــارف 
مــن  كاهمــا  صنعــت  ومســتقيمة  مائجــة  بخطــوط  مشــط 
عجينــة الرمــل ولــم يســتعمل هــذا النــوع فــي تيمــاء أكثــر قبــل 

ــى.  ــة األول القــرون األَُول مــن األلفي

SU 3734 الفخار األحمر واألرمد املصقول
اســتخرج عــدد ١75 شــقفة مــن الفخــار األحمــر املصقــول 
بلغــت نســبته ٣7% والفخــار األرمــد املصقــول 59%، ويتميــز 
الفخــار األرمــد بخشــونته وأنــه رملــي القــوام تشــوبه مــادة 
الفلســبار داللــة علــى أنــه مــن مــادة ليســت محليــة، وأغلــب 
شــقف الفخــار رماديــة اللــون، وشــكلت أوانــي الفخــار األرمــد 
فــي أثنــاء صنعهــا بســهولة بــا عجلــة كالفخــار األحمــر، رمبــا 

أن نعومتهــا وملعانهــا جــراء تســوية ســطحها.

أو  احلــواف  مســطحة  كبيــرة  أواٍن  هــي  الثابتــة  األشــكال 
a; c-g( محدبــة  مــع ميــل قليــل )لوحــة ٣.١6ب:  دائريتهــا 
ــا األشــكال األخــرى  ــة وســميكة، أم ــب وأشــكالها عادي اجلوان
)جــرار  الداخــل  إلــى  احلــواف  فمنقلبــة  الكبيــرة  كاألوانــي 
الفخــار األحمــر،  g; i; k( متاثــل  بــا رقبــة لوحــة ٣.١7أ: 
٣.١7ب(   :  m باللوحــة ٣.١7أ:  )إحداهمــا  وثمــة قاعدتــان 
مســطحتان أو محدبتــان قليــًا لــم تتضــح فئتهــا التــي تنتمــي 
إليهــا، وتأتــي أوانــي الفخــار األرمــد تقريبــاً مصمتــة-أي غيــر 

.)g :ملونــة وقعيــرة زخارفهــا مصّبعــة )لوحــة ٣.١6ب

وباســتخراج فخــار مــن هــذه البقعــة SU 3734 ضمــت أوانــي 
ومســتديرة  احلــواف  بســيطة  ومتوســطته  احلجــم  صغيــرة 
)لوحــات ٣.١7أ:a ; ٣.١6أ: c-d; f-i; k( ومســطحة القواعــد 
b-c( وكســر أوان بيضاويــة الشــكل ضيقــة  )لوحــة ٣.١7أ: 
رمبــا كانــت مســارج، ويــزدان الفخــار األحمــر املصقــول بحــزوز 
أفقيــة ودوائــر صغيــرة حتــت حافاتــه )لوحــة ٣.١7أ: b( وقــد 
امتــازت بهــذا النمــط جــرار الفخــار األحمــر املصقــول مــن 
تنقيبــات الصناعيــة باململكــة العربيــة الســعودية )التيمائــي 

)2006:١١5

 E / SU 3734 واملنطقــة   W41 املربــع  مبقارنــة مجموعتــي 
اتضــح أن كًا منهمــا يضــم فخــاراً أحمــر مصقــوالً ومــا عثــر 
عليــه مــن فخــار بالبقعــة SU 3734 قــد ســبق العثــور عليــه 
باملربــع W41 وجتــدر اإلشــارة إلــى خلــو املربــع W41 مــن 
املســارج، وينســحب األمــر نفســه علــى قلــة الفخــار األرمــد 
ــة  ــات املعروف ــن العين ــل 59% م ــع W41 إذ ميث ــول باملرب املصق
ــة SU ٣7٣4؛إال أن كا  ــدان( فــي البقع )8٣% مــن شــقف األب
املجموعتــني تتوافقــان زمنيــاً كمــا ظهــر مــن تواريــخ كربــون١4 

ــزي. ــع أواخــر العصــر البرون م

E-b1 ٢.٣ شرقي املبنى
أرنولف هوسايتر

فــي  أمــًا   E-b1 املبنــى  مــن  شــرقاً  التنقيبــات  اســتمرت 
التحقــق مــن طبقــات االســتيطان، وقــد ظهــرت ثــاث مراحــل 
E-b1 رمبــا كان  باملبنــى  الســكن  متصلــة بتسلســل طبقــات 
آخــر اســتيطان بنهايــة أواخــر فتــرة الرومــان وفقــاً ملــا ضمتــه 
طبقــات االســتيطان مــن أدلــة فخاريــة، وكان هنــاك اســتيطان 
ســابق شــرقاً مــن هــذا املبنــى يعــود إلــى عهــد األنباط/أوائــل 
فتــرة الرومــان وفتــرات مبكــرة دون حتديــده بدقــة حتــى اآلن، 
العصــر احلديــدي  أوائــل  )وفخــار  الصناعيــة  ويــدل فخــار 
أيضــاً( علــى وجــود بقايــا أثريــة مبكــرة مــن هــذا النــوع بهــذه 

الناحيــة. 

مــزدوج  مســتطيل  هيــكل  األنظــار  لفــت  20١0م  عــام  وفــي 
اجلــدران تتوســطه بئــر مــاء تابــع الســتيطان حديــث شــرقاً 
مــن املبنــى E-b1، وبالتنقيــب فــي امتــداده اجلنوبــي الــذي 
يجمعــه بــني E18 و E19 ظهــر أنــه كان ضمــن أحــد مســتويي 

االســتيطان E-East ١أو2. وتعــد أول بئــر وأقــدم مصــدر ميــاه 
بهــذه الناحيــة.

البئر وماحولها 
بــرزت أجــزاء كبيــرة مــن هــذا الهيــكل املســتطيل كانــت قــد 
تراكمــت عليــه رمــال صفــراء وأنقــاض مــن حجــارة متوســطة 
احلجــم )SU 2553( ســبق أن كشــف عــن بعضــه عــام 2006م 
ــدء التنقيــب. ويشــكل معظــم  وبعضــه شــاخص باملوقــع قبــل ب
هــذا الهيــكل الكبيــر اجلــداران 2559و6.5x6.5  2590 م 
كأنهمــا ســاندان، وقــد أضيــف الهيــكل الثانــي إلــى احلالــي 
 )5979 ،2562 ،SU 2558( فــي مرحلــة الحقــة رمبــا لدعــم
كشــف عنــه باألنحيــة الشــمالية الغربيــة والشــمالية الشــرقية 
بركنــه  ينقــب  )لــم  البنــاء  داخــل  مــن  الشــرقية  واجلنوبيــة 
ــر )لوحــة  ــا لتســوير البئ ــا كان ــدو أنهم ــي(، ويب الشــمالي الغرب
٣.١8أ(. واســتخرجت كســرة مــن مســلة منحوتــة مــن األنقاض 

.SU 2553

لــم يحــدد حتــى اآلن مدخــل لهاتــني املنشــأتني، وقــد شــيد 
جدارهــا اخلارجــي علــى مــواد مبيّضــة هشــة متكتلــة )5978؛ 
اجلــدار  شــرقي  بجنــوب  كمــا  العــزاز(  أرض  أنهــا  رمبــا 
اخلارجــي وركنــه الشــمالي، تختلــف هــذه املــواد عــن تلــك 
الســائبة فــي املربــع E18 (SU 2564) احملفــور عــام 2006م 
التــي بــرزت حتــت الناحيــة الشــمالية الغربيــة مــن الســور، 
وتتراكــم طبقــة مــن املــواد املبيّضــة إلــى اجلنــوب الشــرقي مــن 
2579 علــى طبقــة مــن الرمــل األصفــر، ولــم يتضــح إن كان 
العنصــر 5978 ميتــد شــماالً مــن حتــت العنصــر 5979، ومتنــع 
احلفــرة املندفنــة5676 باألنقــاض 5977 أي اتصــال بــني بقايــا 
العنصرين SU 5978 و SU 5979  واملخلفات بجانب الشمال 

ــزدوج. الشــرقي مــن الســور امل

ويتوســط الهيــكل املربــع تقريبــاً حجــر كبيــر مقطــوع بــه حــزوز 
حبــال اســتخرج مــن الظاهــرة SU، وعثــر علــى حجــر مشــابه 
بــه عــدد ١2 حــزاً مــن احلبــال باملنطقــة E حيــث اســتخدمت 
مــواد فــي اإلنشــاء مثــل الركــن الشــمالي الشــرقي مــن املبنــى 
E-1 يــدل علــى قصــر مــدة اســتعماله، رمبــا مــرده عــدم صابــة 

ــى  ــة العنصــر 255٣ انكشــف أعل ــي(، وبإزال املــواد )حجــر رمل
فوهــة البئــر 5995 التــي جــاء منهــا احلجــر الكبيــر احملــزز.

تقــع البئــر بالناحيــة الشــرقية مــن املنشــأة )لوحــة ٣.١8ب( 
بحجــارة  مفروشــة  أرضيــة  منهــا  الغربــي  اجلنــوب  إلــى 
متوســطة احلجــم وطمــي مائــل للرمــادي )5990( رمبــا كان 
ــة أو مســتوى الســكن، وثمــة حجــارة متوســطة احلجــم  أرضي
شــرقاً مــن البئــر فــي مخلفــات مائلــة للبنــي )5987( متاثــل 
ملــا كشــف عنهــا فــي 5979 خــارج الهيــكل مبثابــة أساســات 
ــي الشــرقي 2590(،  العنصــر 5978 )اجلــدار الســاند اجلنوب
وقــد دفنــت الرمــال الناحيــة الشــمالية مــن الهيــكل )2557( 
رمبــا كانــت بقايــا إزالــة مــواد ســابقة إلــى الغــرب منهــا حجــارة 

متوســطة احلجــم صغيرتــه ورمــل أصفــر )5989(.

وكشــفت احلفريــات بقــاء احلجــر احملــزز فــي مكانــه األصلــي 
ــى  ــر عل ــو فوهــة البئ ــروز عل ــل ب ــع تشــريق قلي ــاً م ــه جنوب ومن
هيئــة حــدوة حصــان بــه حجــر بــارز عليــه حــزوز حبــل بالناحيــة 
اجلنوبيــة الشــرقية مــن الوســط مقابــل احلجر احملزز الســالف 
)لوحــة ٣.١8ب( يغطــي علــو البئــر حجــارة متوســطة احلجــم 
ســائبة ورمــل أصفــر )5988(، تصــل إلــى داخــل البئــر ليســت 
مــن الــردمي األصلــي، كمــا كشــفت احلفريــات أيضــاً أن البئــر 
مطويــة بحجــارة كبيــرة احلجم ومتوســطة )لوحــة ٣.١8ج( وأن 
هنــاك حجريــن آخريــن عليهمــا آثــار حــزوز حبــال فــي مــكان 
طامــن، ويضــم ردمي البئــر )بدايــة مــن 599٣( حجارة متوســطة 
ــى اآلن،  ــى قعرهــا حت ــاً ورمــًا دون الوصــول إل احلجــم وطمي
وقــد لوحــظ قلــة الفخــار خاصــة مــن فتــرة الرومــان األخيــرة 

وكســر املطاحــن وشــظايا عظــام احليوانــات.

البئر والقناة
للقنــاة  املفتــرض  االجتــاه  امتــداد  علــى  متامــاً  البئــر  تقــع 
املكتشــفة عــام 2008م شــرقاً مــن مبنــى املعبــد E-b1 ومــع 
تقــدم احلفريــة انكشــفت فتحــة حتــت حجــر كبيــر عليــه أثــر 
يبــدو أنهــا نهايــة القنــاة علــى مايظهــر )لوحــة   حــّز حبــال 
٣.١8ب(. ويغطــي الفتحــة )ارتفاعهــا ١م تقريبــاً وعرضهــا 
وأعلــى  الفتحــة،  عتبــة  مســتوى  مــن  أرفــع  ســقف  60ســم( 
ــاة بجانــب املبنــى E-b1. ومــن  مــن ســطح األرضيــة ممــر القن
ــاه إلــى املعبــد  ــاة كانــت لنقــل املي ــة األولــى يبــدو أن القن الوهل
عبــر مجــرى حتــت األرض دون العثــور علــى أي بقايــا منشــأة، 
ــاة، وصممــت الفتحــة  ــر هــذه القن ــو عب وميكــن للمــرء أن يحب
بحيــث تســتقبل امليــاه إلــى القنــاة قبــل جفافــه مــن البئــر، 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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ونصــب احلجــر الكبيــر احملــزز باجلانــب الشــمالي الغربــي مــن 
البئر)فــوق الفتحــة( ليســاعد علــى تدفــق امليــاه فــي القنــاة.

الطبقات والتأريخ
رمبــا أن أول عمــر مبدئــي لهــذه البئــر ومايحيــط بهــا يعــود 
إلــى أحــد مســتويي االســتيطان E-East ١ أو 2. ويعــود فخــار 
االســتيطان األول إلــى فتــرة األنباط/أوائــل فتــرة الرومــان. 
 E-b1:3a أمــا آخــر اســتيطان فيوافــق مســتوى االســتيطان
مببنــى املعبــد حيــث يعــود الهيــكل إلــى مرحلــة االســتيطان 
E-b1:3b أو قبلهــا، وقــد كشــفت حفريــات ســابقة أن اجلــدار 

الســاند الشــمالي الشــرقي املتصــل بالســور الداخلــي قــد شــيد 
علــى طبقــة مــن الطــني والطمــي )2588( علــى مخلفــات طــني 
وهــي   )١827( الطــني  طبقــة  األخيــر ضمــن  إن  )259٣(إذ 
طبقــة متهيــد مبســتوى االســتيطان E-East:2 فــي املربعــني 
E15 و E19، ويتضــح هاهنــا انفصــال الهيكلــني املعماريــني 

الظاهــرة  أن  ومبــا    ،E-East 3 و   E-East:2 بعضهمــا  عــن 
)2588( علــى طبقــة التمهيــد فابــد أن هنــاك فاصــًا زمنيــاً 
ــة  ــة االســتيطان الثالث ــاكل مرحل ــى هي ــد عل ــة التمهي ــني طبق ب
ومــا أعقبهــا مــن هيــاكل املرحلــة الثانيــة مــن االســتيطان وبنــاء 
اجلــدران الســاندة للســور، ومــع أن هــذا قــد يؤخــر تأريــخ البئــر 
وجدرانها الســاندة إلى أول اســتيطان؛ إال أن أساســات محيط 
البئــر مــن الداخــل واخلــارج )ناحيتهــا الشــمالية الغربيــة( علــى 
وكــذا  تقريبــاً حتــت اجلداريــن ١7٣8/١797  عمــق ٣0ســم 
العنصــر األســاس مــن مســتوى االســتيطان ١ )مســتواه عــن 
الباحــث  ذكــره  مــا  اليناقــض  وهــذا  البحــر 827.55-57م( 
هوســايتر وآخــرون عــام 2009م مــن أن تاريــخ إنشــاء القنــاة 
كان فــي فتــرة واملبنــى E-b1 قائــم حينــذاك، وممــا توفــر مــن 
معاينــة وماحظــات ظهــر أن تاريــخ إنشــاء القنــاة والبئــر كان 
مرحلــة  )بعــد   E-b1:3b–c االســتيطان  مراحــل  أثنــاء  فــي 
E-b1:3d وقبــل مرحلــة E-b1:3a(. ومــع صعوبــة معرفــة تاريــخ 

ــح  ــرة النبطيــة مبدائــن صال ــراً مــن الفت ــر إال أن بئ إنشــاء البئ
تشــبه متامــاً أســلوب بنــاء البئــر 5995 بتيمــاء )نعمــي ١0، 
 TA 11414.1 ١45، شــكل ١0(، واســتخرجت شــقفة مــن بــدن
نقــش عليهــا خــط تيمــاوي يقــول: }1{ ]...[« شــم ب ب / ]...[ 

1]...[ شــم ابــن بـــ ]...[ 

املسلة
عثــر علــى بعــض مــن مســلة منحوتــة )TA 9355( مــن الظاهــرة 
ــاره وريشــه  ــل منق ــر جــارح مــع تفاصي ــا طي 255٣ رســم عليه
)لوحــة ٣.١8د( وفــوق هــذا الطائــر صــف مــن ثمانيــة عناقيــد 
ــة صــف آخــر فوقهــا،  عنــب متدليــة مــن خــط مائــج مــع بقي
خاصــة أن رســم العنــب مشــابه جــداً ملــا نقــش علــى قطعــة 
عــام  تشــارلز هوبــر  الفرنســي  الرحالــة  أثريــة عثــر عليهــا 
١884م ملشــهد شــراب يصحبــه صــور آدميــة ونباتــات وأشــياء 
 AO أخــرى )محفــوظ اآلن فــي متحــف اللوفــر حتــت رقــم
29١4٣( وباملقارنــة تبــني أن هــذه القطعــة تعــود إلــى القــرن 
اخلامــس حتــى الرابــع قبــل امليــاد رمبــا ينطبــق علــى القطعــة 
املكتشــفة فــي E18/E19 S كمــا ظهرعلــى كســرة املســلة هــذه 

ــا رســمات ســابقة غامضــة. بقاي

  E-East فخار من ردمي البئر مبنطقة
فرانسيس تورتيت

العنصريــن 5988و5992  اختيــرت عينــة مــن شــقف فخــار 
البئــر  ردمي  وقــد ضــم  وجــرى حتليــل 599٣و740١و74١0، 
مــواد مــن عــدة فتــرات زمنيــة وعثــر علــى شــقف فخــار متناثــرة 
ــه  ــب في ــم ينق ــردمي ل ــن 74١0و740١ بأســفل ال ــني العنصري ب

بعــد.

الردمي العلوي
 )a :عثــر علــى شــقف مــن فخــار الصناعيــة )لوحــة ٣.١9أ
فــي 5988 و599٣ )لوحــة ٣.١9ب: a; l( ال عاقــة لــه بتاريــخ 
الــردمي، وينســحب احلــال نفســه علــى شــقفة مــن بــدن محــدب 
)TA 11414.1؛ لوحــة ٣.20أ: c( مــن العنصــر 740١ نقــش 

عليهــا خــط تيمــاوي قبــل احلــرق.

ومعظــم ماقــورن مــن فخــار فــي تيمــاء كان مــن حــي الســكن 
 TA ثمــة جــرة صغيــرة مائلــة الشــفة ومقبــض ،F باملنطقــة
ويعــود   ،٣960 فــي  مثيــل  لهــا   )c ٣.١9أ:  )لوحــة   9368.9

ــى أواخــر  ــى F-b1 شــرقاً إل ــردمي الســفلي بالغرفــة١0 مببن ال
الفتــرة الرومانيــة )القــرن الثانــي حتــى منتصــف القــرن الرابــع 
 TA بالتمشــيط  البــدن املزخرفــة  ميــادي(، وتشــبه شــقفة 
ــرة  ــة مــن أواخــر فت 9٣78.١ )لوحــة ٣.١9ب: i( جــراراً مثقب

الرومــان عثــر عليهــا باملنطقــة نفســها.

 TA 9378.4 وثمــة مثيــل للجــرة قصيــرة الرقبــة ســميكة الشــفة
الســكن  فــي مســتوى  بالظاهــرة ١7٣١   )f )لوحــة ٣.١9ب: 
شــرقاً مــن املبنــى E-b1 البــد أنــه مــن بدايــة القــرن األول 
ميــادي. وقــد ثبــت هــذا التاريــخ مــن خــال أواٍن عثــر عليهــا 
ــح )أوجــي وآخــرون 20١0م، لوحــة 7.20b:365؛  مبدائــن صال
دوران 20١١م، ٣48 شــكل ١٣ P01_91011( مــن نفــس الفتــرة 
ــرة بســيطة  ــي حفــظ كبي )دوران 20١١م، ٣٣2(. وضمــت أوان
 )e ٣.١9أ:  لوحــة  )TA 9368.2؛  مســطحتها  أو  احلــواف 
 a-b; :أو منقلبتهــا أو ذات حــواف ســميكة )لوحــات ٣.١9أ
٣.20أ: f-g ( وميكــن مقارنــة معظمهــا بالفخــار املســتخرج 
مــن مســتوى االســتيطان E-SOuth / F:3 فــي أواخــر فتــرة 
أو  واحــدة  بزخرفــة  غالبــاً  األوانــي  هــذه  متتــاز  الرومــان، 
ــا  ــل جفافه ــى أســطحها قب عــدة خطــوط مائجــة محــزوزة عل
)لوحــات ٣.١9أ: e؛٣.20 أ: a( يصحبهــا خــط مــن طبعــات 

.)g :أصبــع )لوحــة ٣.20أ

فتــرة  أواخــر  والقرائــن عــن فخــار  مــن املاحظــات  وتبــني 
 E-SOuth / الرومــان املســتخرج مــن حــي الســكن )منطقــة
F( أن األوعيــة تصنــع عــادة مــن مــادة عضويــة )قــش( مقــواة 
مبــواد خشــنة )لوحــات ٣.١9أ: f-g؛٣.20 أ( وأحيانــاً با قش، 
ويظهــر مــن أحــدث التواريــخ أن علــو ردمي البئــر لــم يكــن قبــل 
ــى منتصــف  ــي حت ــرن الثان ــل الق ــل قب ــرة الرومان؛ب أواخــر فت

ــع ميــادي. القــرن الراب

الردمي السفلي
تبــني فــي ضــوء الفخــار أن تاريــخ هــذا الــردمي أقــدم قليــًا مــن 
الــردمي العلــوي ويتوافــق مــع الظاهــرة 740١ عــدد ١6 شــقفة 
مــن الفخــار مــن أصــل ١2٣، قورنــت أربــع منهــا مبجموعــة 
فخــار مــن مســتوى ســكن مــن القــرن األول ميــادي شــرقاً 
مــن املبنــى E-b1، وال ميكــن اســتخاص نتائــج مقارنــة الــردمي 
بفخــار أواخــر الفتــرة الرومانيــة؛ ممــا يشــير إلــى اندفــان البئــر 

مبراحــل فــي بدايــة العصــر امليــادي.

وتبــني مــن بعــض فخــار تيمــاء انقــاب حافــة أوانيــه املنغلقــة 
)لوحــة ٣.20أ: d( وكــذا حافــة جــرة كبيــرة مقعــرة ســميكة 
ســميكة  منقلبــة  جــرة  وحافــة   ) f ٣.20أ:  )لوحــة  اجلانــب 
ــرة رمبــا  ــة كبي ــة ســميكة آلني ــة قائم )لوحــة ٣.20أ: e( وحاف

حلفــظ الســوائل مزخــرف ظاهرهــا بخطــوط مائجــة )لوحــة 
)g :٣.20أ

4. دراسات اإلنسان-تقرير موجز ٢٠٠8-٢٠١٠م
إميانويل بتيت

S ١.٤ طلعة/منطقة
املوقع والتأريخ

يوجــد موقــع طلعــة ومقبرتــه القدميــة )اليعــرف امتدادهــا بعد( 
ــري  ــوب شــرقي وســط تيمــاء األث ــاً جن ــى بعــد ٣ كــم تقريب عل
وعلــى بعــد ١.7كــم جنوبــاً مــن املنطقــة الصناعيــة حيــث ترتفــع 
طبيعــة املوقــع كلمــا اجتــه الســائر جنوبــاً جتــاه جبــل غنيــم، 
وبإجــراء حفريــات إنقــاذ فــي عامــي 2004و2005م عثــر علــى 
ــني:  ــى مجموعت ــن )S-g1–16( نظمــت عل ــة دف عــدد ١6 غرف
شــمالية مــن صــف واحــد تضــم خمســة مدافــن مســتطيلة 
وجهتهــا جنوبيــة شــرقية شــمالية غربيــة شــيدت مــن حجــارة 
وحصــى، وجنوبيــة تضــم هيــكًا دائريــاً متصلــة بــه خمــس 
مقابــر مســتطيلة متمحــورة حولــه )آيخمــان وآخــرون 20١0م، 
١٣٣-7( كمــا ســبق لفــرق التنقيــب الســعودية الكشــف عــن 
قبــور مماثلــة مبوقــع الصناعيــة )آيخمــان وآخــرون 2006م، 

.)4.١  ،95

مواقــد  عــن  كربــون١4  تواريــخ  مــن  سلســلة  ضــوء  وفــي 
النــار القريبــة مــن غــرف الدفــن )آيخمــان 2008م، ٣-62، 
ماحظــة١4( يظهــر أن الدفــن فــي القبــور املســتطيلة كان 
مــن القــرن التاســع حتــى اخلامــس قبــل امليــاد مبوقــع طلعــة 
ومقبرة/مقابــر مبنطقــة الصناعيــة وهــو أمــر مقبــول، وعليــه 
أرخــت املــواد املســتخرجة مــن موقــع طلعــة )خاصــة فخــار 
الصناعيــة(، واســتخرج أيضــاً فخــار أحمــر مصقــول وملــون 
مــن قرّيــة كاهمــا يعــود إلــى تواريــخ األلفيــة الثانيــة قبــل 

امليــاد، اســتعيد مــن أنقــاض مبوقــع طلعــة.

دراسة اإلنسان
نُِبشــت جميــع القبــور فــي املاضــي مــا عــدا S-g12 حيــث عثــر 
علــى شــظايا عظــام متناثــرة ومتماســكة وقــد تشــظت وتأثــرت 
بعوامــل الطبيعــة، وبتحاليــل اإلنســان ودراســاته وعظامــه تبــني 
وجــود قبــور عديــدة فــي معظــم املدافــن إذ عثــر علــى عــدد 50 
قبــر راشــد وعــدد ١4 قبــر يافــع، وتبــني مــن معيــار أدنــى حــد 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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 O-g2 الهيــكل، وخــامت مــن برونــز مــع مفاصــل قــدم فــي القبــر
ــكل،  ــا متماســكة الهي ــان منه ــث اثنت ــاث جث ــه ث ــت في قــد دفن
وعثــر أيضــاً علــى خــرز كثيــر صنــع مــن مــواد متنوعــة فــي 
ردمي عــدة قبــور كانــت قــد تعرضــت للنهــب رمبــا أنهــا مــن 
بعــض  القبــور  معظــم  O،  وضمــت  باملنطقــة  أخــرى  قبــور 
اخلشــب مــن شــظايا إلــى قطــع كبيــرة مازالــت قيــد الدراســة، 
كمــا تهــدف دراســات اإلنســان أوالً إلــى التعــرف علــى أمنــاط 
دفــن املوتــى )كيفيــة اســتخدام القبــر مثــًا( وذلــك بدراســة 
حتلــل اجلثمــان، وثانيــاً دراســة طبيعــة الفــرد )ضمــن مجموعــة 
حياتــه،  طبيعــة  اجلنــس،  )الســن،  املدفــون  مجموعــات(  أو 

ــاء القدميــة.   ــم دراســة األحي ــن خــال عل ــراض( م واألم

دراسة حتلل اجلثمان
ــل اجلثمــان عــن فــوارق فــي طــرق  ــج دراســة حتل كشــفت نتائ
الدفــن بغــض النظــر عــن أنــواع القبــور حيــث ركــزت الدراســة 
باملنطقــة O خاصــة علــى عــدة جثامــني )فرد/أكثــر مــن فــرد( 
أو  متزامنــة  أو  ثانويــة  أو  )أوليــة  األنــواع  ومدافــن مختلفــة 
متعاقبــة فــي حالــة الدفــن املتعــددة(، وقــد بلــغ عــدد اجلثامــني 
١9 دفنــت فــي ١٣ قبــراً، درس عشــرة منهــا فــي قبــور فرديــة 
والباقيــة جماعيــة، ومامــن أدلــة اآلن علــى وجــود قبور مزدوجة 
أو قــد ســبق الدفــن فيهــا أكثــر مــن ثاثــة جثامــني )جــدول2(. 
وضمــت جميــع القبــور الفرديــة جثامــني كبــار ودفــن الصغــار 

لعــدد األفــراد فــي القبر أن متوســط عــدد اجلثامني باملجموعة 
ــغ متوســط عددهــا  الشــمالية هــو 4.5 جثامــني، فــي حــني بل
ــغ متوســط قيمــة كا  ــة 7.٣ جثامــني، وبل باملجموعــة اجلنوبي
املجموعتــني 5.٣ جثامــني، ويصــل العــدد احلقيقــي للجثامــني 
ــى عشــرة )S-g2(، وبلغــت  ــى األقــل )S-g1( إل ــور عل فــي القب
أبعــاد أكبــر قبــر S-g2 (4.6 m2) وهــي أعلــى قيمــة )١0( لكــن 
اتضــح أن ثمــة قبــور أصغــر مــن هــذا مثــل S-g11 (1.3 m2) و 
S-g15 (0.9 m2)، ومتوســط القيمــة قريبــة جــداً مــن األخيــرة 

.S-g12  9( ويظهــر دفــن جثمــان واحــد فقــط فــي(

وباألخــذ فــي احلســبان ســن الوفــاة وتوزيــع اجلنــس تبــني أن 
تكــرار الكبــار رجــاالً ونســاء واليافعــني فــي معظــم القبــور 
ليــس باجلنــس أو العمــر فــي اختيــار املدفــن، وكشــف حتليــل 
املورثــات وجــود عاقــة بــني األفــراد  ممــا يشــير إلــى أنهــم 
عائلــة تتألــف مــن أفــراد محــدودي العــدد وافتــراض وجــود 
عاقــة أُســرية بــني األفــراد املقبورين)لــورا، بتيــت، هوســايتر 

 .)246 20١0م، 

وآخــرون  )كاباســو  قدميــاً  األمــراض  حتليــات  مــن  وتبــني 
١999م( تعــرض أصحــاب هــذه اجلثامــني إلــى أعمــال شــاقة 
واألطــراف  الفقــري  العمــود  علــى  أثــرت  مســتمرة  مرهقــة 
ــة أو الركــوب أيضــاً(، ومــع  الســفلية )كاملســير مســافات طويل
ســوء حــال العظــام إال أنــه كشــف عــن خمســة رضــوض أربــع 
منهــا باجلمجمــة. وتشــير جميعهــا )رضــان قــد شــفيا وواحــد 
مــازال وتهتــك قــد شــفي( إلــى تعــرض أفــراد العائلــة إلــى عنــف 

بعضهــا مميــت )لــورا، بتيــت، هوســايتر 20١0م، 245(

O ٢.٤املنطقة
املوقع والتأريخ

ــة  ــة بداخــل ســور املدين ــي قرّي ــوب غرب تقــع هــذه املنطقــة جن
ــة جــداً لكــن ســامية عمــا حولهــا  ــى رابيــة طامن اخلارجــي عل
مبنــى  حتــول  حيــث   )١02-97 20١١م،  وآخــرون  )آيخمــان 
ســكن مــن أوائــل العصــر احلديــدي فــي آخــر ثلــث مــن األلفيــة 
األولــى قبــل امليــاد )القــرن الرابــع حتــى الثالــث قبــل امليــاد(

إلــى مقبــرة، وقــد بلــغ مجمــوع القبــور بنهايــة عــام 20١0م 2٣ 
ــا للنهــب،  ــراً داخــل حــدود منطقــة املســح تعرضــت جميعه قب
)آيخمــان  رفاتهــا  وحتليــل  منهــا  قبــراً   ١٣ دراســة  وجــرى 

وآخــرون 20١0م، 6-١04؛ جــدول 2(.

رقم 
القبر

أدنى عدد من 
املوتى

أنثىذكريافعراشد
جثة 

مجهولة
O-g1١١0١00
O-g2١١00١0
O-g3١١0١00
O-g4٣2١١١0
O-g5٣2١١١0
O-g6١١000١
O-g7١١00١0

O-g11١١000١
O-g12١١000١
O-g16١00000
O-g18١١00١0
O-g19١20200
O-g20٣2١١١0

جــدول2: منطقــة O عــدد املوتــى فــي كل قبــر مــن حيــث العمــر 
واجلنس

لت خمســة تواريــخ بكربــون ١4 عــن عينــات عظــام طويلــة  ُســِجّ
مــن القبــور O-g3 ،O-g4 ،O-g19 و O-g20 )جــدول ٣( عــدا 

القبــر O-g19 اســتخرجت منــه عينــة خشــب جــرى حتليلهــا.

القبــر ١9  باســتثناء  القبــور  تواريــخ  نتائــج  وأشــارت جميــع 
إلــى أنهــا مــن القــرن الرابــع حتــى القــرن الثالــث قبــل امليــاد، 
ــى  ــر ١9 إل ــات العظــم واخلشــب مــن القب ــج عين وأشــارت نتائ

ــه. ــاد أو قبل ــل املي ــا مــن القــرن الســادس قب أنه

رقم 
القبر

تاريخ معياري 2σ )95.4%(  تاريخ عاديالعينة
النسبة 
مئوية

العمر 
املعياري

رقم املختبر

O-g4
TA 5922

عظم آدمي
2270±26 BP399-210 BC

%5١.١
%4١.6
%2.6

399-351 calBC

296-227 calBC

222-210 calBC

KIA 35938

O-g20
TA 9755

عظم آدمي
2220±25 BP381-203 BC

%١9.2
%76.2

381-337 calBC

330-203 calBC
UGAMS 8087

O-g19

TA 9789

عظم آدمي
TA 9760

خشب )عينة 
غير محددة(

2380±30 BP

2460±30 BP

717-392 BC

756-414 BC

%2.9
%92.5
%26.6
%68.8

717-695 calBC

540-392 calBC

756-684 calBC

670-414 calBC

UGAMS 8088

UGAMS 8094

O-g3
TA 10926

عظم آدمي
2320±25 BP411-262 BC

%١.2
%94.2

411-361 calBC

271-262 calBC
UGAMS 13438

O جدول ٣: تواريخ الكربون١4 من قبور املنطقة

دراسات اآلثار
كشــفت جميــع القبــور عــن منــط بنــاء موحــد األبعــاد بالرغــم 
مــن أن التفاصيــل قــد تختلــف هنــا وهنــاك. وجــاءت سلســلة 

البنــاء علــى النحــو التالــي:

وهيكلهــا  مخلفاتهــا  وإزالــة  كبيــرة  حفــرة  فــي  التنقيــب   -١
ــي حــاالت  ــا إال ف ــزاز دون الوصــول إليه ــى األرض الع حت
اســتثنائية. تبلــغ طــول احلفــرة الكبيــرة مــن 2.6-2.8م 
ســمك  حســب  مختلفــة  بأعمــاق  ١.4-١.6م  وعرضهــا 

مخلفاتهــا ورواســبها املتراكمــة علــى قــاع احلفــرة.
تعميــق حفــرة صغيــرة بــاألرض العــزاز بلــغ طولهــا 95.١-  -2

2.05م وعرضهــا 50-60ســم وعمقهــا 60-70ســم.
وضع اجلثمان في القبر.  -٣

إغــاق اللحــد بعــرض صفائــح مــن احلجــارة الكبيــرة عليــه   -4
وســد شــقوقها وفتحاتهــا بالطمــي.

نفســه  النثيــل  مــن  أغلبهــا  القبــر مبــواد مختلفــة  دفــن   -5
وتوضــع أحيانــاً حجــارة متوســطة احلجــم بأســفل الــردمي.

وعثــر فــي قبريــن علــى خلخــال مــن خــرز مــن مــواد مختلفــة 
عالــق بالكاحــل األيســر جلثــة فــي القبــر O-g 7 متماســكة 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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ــاً، وقــد تعــذر  ــر ثاثيــة ضمــت جميعهــا ذكــوراً وإناث فــي مقاب
معرفــة وضــع اجلثامــني بداخــل القبــور املنبوشــة نظــراً لتفــكك 

.O-g20 عظــام هياكلهــا ماعــدا القبــر

قبور فردية: O-g7 و O-g3 )جدول ٤(

اجلنسالعمرحال اجلثمانالقبر

O-g7
هيكل مكتمل تقريباً ومتفكك 

فقد منه عظام اجلمجمة 
وأسفل الظهر

أنثىكبير

O-g3

الساق اليمنى، القدمان، 
عظم احلوض واليد اليمنى 
كاملة تقريباً مع تهشم عظم 

اجلمجمة العلوي وعظم 
الساق األمين 

 50-45
ذكرعاماً

جدول4: قبور فردية وحالتها مع عمر املدفون وجنسه

 O-g7 الفرديــني  القبريــن  هيــاكل جثامــني  متماكســة  ظلــت 
و O-g3 وبعضهــا ســليم، وقــد فقــدت جمجمــة الهيــكل مــن 
القبــر O-g7 وبعــض فقــرات العمــود لتعرضــه للنهــب، وقــد 
ألقيــت اجلثــة مســتلقية، رأســها مشــّرق متمــددة األعضــاء، 
فيمــا دفــن جثمــان القبــر O-g3 علــى جانبــه محتبيــاً بالنصــف 
الشــرقي مــن القبــر ورأســه ناحيــة الشــمال الشــرقي وغطيــت 
دفــن اجلثمــان  إعــادة  إلــى  الدالئــل  باحلجــارة. وتشــير كل 
بنصفــه الشــرقي وإن عثــر علــى واحــدة فقــط،  كمــا تبــني 
اختــاف بــني القبريــن )هــل هــي أول مــرة تدفــن فيهــا اجلثــة 
أم اســتعماله مــرة أخــرى( مشــيرة إلــى وجــود عــادات مختلفــة 

.O ــة ــن باملنطق ــة الدف ــي طريق ف

مدافن جماعية: O-g20 و  O-g4 )جدول٥(

القبر
عدد 

اجلثمان 
فيه

اجلنسالسنحالة اجلثمان

O-g20

O-g20:1

األطراف 
السفيلة مكتملة 

تقريباً، تهشم 
اجلزء العلوي من 

الهيكل

ذكر٣0-25

O-g20:2

اجلزء العلوي 
شبه مكتمل 

وتهشم األطراف 
السفلية

أقل من 
أنثى50

O-g20:3
وجود الهيكل 

وعظامه وأسنانه 
في حاٍل سيئة

مجهول2

O-g4

O-g4:1
عظمة الرأس 

ذكرراشدوالفكني 

O-g4:2
وجود الهيكل 

بحاٍل سيئة
أقل من 

أنثى50

O-g4:3

وجود الهيكل 
والعظام 

واألسنان بحاٍل 
سيئة

مجهول4-2

جدول5: قبور جماعية وحاولة اجلثامني والسن واجلنس

ــا  ــر O-g20 فيم ــن القب ــة الشــرقية م ــة اجلنوبي نبشــت الناحي
ــان  ــت جثت ــد دفن ــه، وق ــة من ــة الشــمالية الغربي ســلمت الناحي
مســتلقيتان علــى بعضهمــا، رأس واحــدة ناحيــة قدمــي األخــرى 
ــل  ــي نثي ــى عظــام ف ــر عل ــا عث وعكســها )لوحــة ٣.2١ب(، كم
حفــرة النبــش بالناحيــة الغربيــة جلثمــان طفــل، ومــع عــدم 
معرفــة حــال وضــع الطفــل أساســاً حتــى اآلن؛ إال أن حتاليــل 
وقــت  فــي  اجلثمانــني  دفــن  بينــت  2005م(  )دوداي  اجلثــة 
واحــد وقــد طرحــت مســتلقية علــى بعضهــا؛ نظــراً لضيــق 
القبــر ودفنــت بالتــراب وقــد حتللــت أنســجة اجلثمانــني وظلــت 
هياكلهــا متماســكة )اللهــم تفــكك الكتفيــن واجلمجمــة وعظــام 
األقــدام( تــدل علــى وضعهــا األصلــي وحتلــل كفنيهمــا )بتيــت، 
إنتيليــا وهوســاتير 20١٣م(. وثمــة بعــض مــن شــظايا اخلشــب 

بقــاع القبــر رمبــا أنزلــت اجلثــة علــى مــا يشــبه النقالــة.

الهيــكل،  متفــكك  احلــال  ســيء  رفاتــاً   O-g4 القبــر  وضــم 
كشــفت الدراســة عليــه أنهــا ثاثــة جثامــني : ذكــر وأنثــى فــي 
ســن الشــيخوخة وطفــل حــدد عمــره حســب أســنانه )لوحــة 
٣.2١ج( إذ كان جثمانــا األنثــى والطفــل بحــال ســيئة جــداً لكــن 
لــم يبــق مــن رفــات جثمــان الذكــر إال جمجمتــه وفــكاه. ويظهــر 
أن فقــدان بقيــة عظامــه كان عــن قصــد بعــد حتلــل أنســجتها 
هــذا  رفــات  أن  إمــا  20١٣م(،  وهوســايتر  إنتيليــا  )بتيــت، 
الرجل-عــدا اجلمجمة-قــد أزيــل عــن القبــر أو أنهــا عظــام من 
هيــكل جثمــان مدفــون فــي مــكان آخــر، ويعضــد بقيــة العظــام 
االحتمــال الثانــي )دوداي 2005م( واالعتنــاء باجلمجمــة علــى 
واختلفــت  اجلثمــان،  حتلــل  بعــد  األخــرى  األعضــاء  ســائر 
 O-g20 اختافــاً كثيــراً عــن القبــر O-g4 عــادة الدفــن بالقبــر

.O باملنطقــة

دراسة اجلثامني
جنســهم  وتقييــم  فــرداً   ١9 أعمــار  بيانــات  تســجيل  جــرى 
والفــوارق بينهــم وتســجيل العضــات واألوتــار وســمات الوراثــة 
ووصــف أولــي عــن األمــراض )مدعــم بصــور أشــعة ســينية 

عنــد الضــرورة(.

تقييم اجلنس والسن
يختلــف توزيــع ســن الذكــور عــن اإلنــاث حســب )جــدول6( 
حيــث أمكــن حتديــد ســن اثنــي عشــر فــرداً، وثمــة فــارق كبيــر 
ــد الذكــور  ــى عن ــغ أعل ــات بــني اجلنســني بل ــى الوفي فــي منحن
فــي ســن متوســط )٣5-50 ســنة( وأنثــى فــي عمــر )أصغــر 
مــن 50( دون متثيــل فئــات العمــر األخــرى، وإن لــم تكــن ثمــة 
عوامــل مؤثــرة علــى اجلثمــان بعــد دفنــه فرمبــا جنــم اختــاف 
توزيــع األعمــار فــي فئــة اإلنــاث مــن معاييــر اختيــار حيويــة أو 

ــاً. ــة الســتخدام هــذه األرض مدفن اجتماعي

ــرداً مــن أصــل  ــس ١7 ف ــد جن تتضــح نســبة اجلنســني )حتدي
١9( نفــس النســب )7 أفــراد: ٣7%( وطفــل واحــد مــن ثــاث 

ــة. ــر جماعي ــا مقاب ــات )7=١6%( كله فئ

جــدول6: توزيــع فئــات العمــر واجلنــس. ١: شــاب )٣5-١8( 
ــور  ــر؛ 2: راشــد )50-٣5( ٣: عجــوز )أقــل مــن 50( 4: ذك ذك
كبــار، 5: شــبان )٣5-١8(، إنــاث 6: راشــد )50-٣5( إنــاث، 
7: عجــوز )حتــت 50( أنثــى، 8: إنــاث كبــار،9: راشــد، مجهــول 

اجلنــس.

حتليل قياس العظام
وأشــكالها  العظــام  أبعــاد  قياســات  تســجيل  نتائــج  أكــدت 
وعظــام الــرأس اخللفيــة )لوحــة 22d#.0( علــى وجــود جنــس 
اخُلنثــى )ذكــر وأنثــى فــي آن معــاً( وهــي ســمة وراثيــة فــي هــذه 
املجموعــة مادامــت مؤشــرات العظــام الطويلــة حــددت فئتــني 
مختلفتــني ومطابقــة مــع مجموعــات اجلنــس حســب طــرق 

تقييمهــا )جــدول7(

جدول7: حتليل قياس العظام مبؤشر عظام الفخذ 

قامــات  ارتفــاع  حســاب  نتائــج  مــن  اخلنثــى  جنــس  وظهــر 
ســبعة أفــراد )ثاثــة ذكــور وأربــع إنــاث( وجــاءت قيــم الذكــور 

)١67.٣2 ســم( أعلــى مــن قيــم اإلنــاث )١60.١9ســم(.

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(



أطالل 26 - القسم األول 8687

مؤشرات ُجهد الشغل واألمراض قدميًا
)تتعلــق  واألعصــاب  العضــات  دراســة  نتائــج  بينــت جميــع 
١999م(  وآخــرون  كاباســو  انظــر  الشــغل،  جهــد  مبعرفــة 
١998م؛  مارتــن  ورودريجــز  األمراض)آوفترهايــد  ودراســة 
ميكــن  ال  عارضــة  كانــت  األمــراض  أن  2008م(  والــدرون 
معاجلتهــا والميكــن أيضــاً بالقــول مبرحلــة التحليــل اآلن إن قــل 
مؤشــرات األمــراض )املعديــة والرضــوض مثــًا( وجهــد الشــغل 
 .O ــة القــوم مبدفــن منطقــة ــى دفــن طبقــة مــن علي ــة عل دالل

٣.٤ مدافن أخرى
Q منطقة

تقــع بأقصــى شــمالي املجمــع A متصلــة مباشــرة بالــذراع 
الشــرقي مــن الســور اخلارجــي للمدينــة حيــث عثــر علــى قبرين 
أحدهمــا قــد نبــش ونقــب فيــه، وتبــني أن القبــر Q-g2 ضيــق 
ــر  ــراب لــني، وبنبشــه عث ــم ردم بت حفــر مباشــرة فــي األرض ث
بداخلــه علــى جثمــان مســتلٍق عمــره بــني 45 و50 ســنة جمجتــه 
مغّربــة متماســك الهيــكل بحــاٍل ســليمة وذراعــه األيســر علــى 
عظــم احلــوض واألميــن منثنيــة مجانبــة للجانــب اجلنوبــي 
مــن القبــر، ويستشــف مــن متاســك القدمــني ورأســي عظمــي 
الوركــني فــي حقويهــا أن الســاقني قــد لفتــا علــى بعضهمــا قبــل 
ــن أن  ــدر حــدوث هــذا والميك ــر، وين ــي القب ــان ف طــرح اجلثم
تكــون اجلثمــان قــد حتركــت بعــد دفنهــا مــا دامــت متماســكة 
األعضــاء، ويظهــر مــن جميــع دالئــل مراحــل الدفــن افتــراض 
ــه بالرمــل مباشــرة دون تــرك  إلقــاء اجلثمــان فــي القبــر ودفن
فراغــات حولهــا، كمــا كشــف تأريــخ كربــون ١4 علــى عظــام 
ــل  ــى القــرن اخلامــس قب ــه مــن القــرن الثامــن حت اإلنســان أن
ــة  ــرة الرئيســة بالصناعي ــر فــي الفت امليــاد مصنفــاً هــذا القب

وموقــع طلعــة. 

٥- حماية التراث الثقافي: حفظ مباٍن في تيماء
آرنولف هوسايتر،جورد براتنفيلد،  جيرين لندلير

نقاط عامة وأهداف
انطلقــت مــن عــام 2005م فكــرة صيانــة أطــال املبانــي بتيمــاء 
وحفظهــا حيــث يعمــل الفريــق الســعودي األملانــي علــى حمايــة 
ــة  ــك الهيئ ــت بذل ــب، وقــد اعتن ــاكل العمــارة مبواقــع التنقي هي
املوقــع  ألهميــة  نظــراً  الوطنــي  والتــراث  للســياحة  العامــة 
وإتاحتــه للــزوار، وتوحيــد الدراســات عليه مــن جانب املرممني، 

وقــد انتهــت إجــراءات توثيــق بقيــة األطــال وتكســيتها ودفــن 
املربعــات بالــردمي باســتعمال مــواد خاليــة مــن أي إضافــات 

ــدارج. ــة عكــس ال ــة أواإلســمنت وإمكاني كيماوي

اململكــة خاصــة  املنــاخ بشــمال غربــي  أحــوال  تغيــر  يشــكل 
تذبــذب درجــات احلــرارة والرطوبــة وعوامــل التعريــة تهديــداً 
مســتمراً علــى األطــال واآلثــار وحتديــاً عنــد تطويــر إجــراءات 

ــع. ــة املناســبة للموق احلماي

حال العمارة في تيماء
تنبــع مــن عاملــني مؤثريــن همــا: مــواد البنــاء وخصائصهــا 
ــر  ــواد )تأثي ــى هــذه امل ــرة عل ــات املؤث ــع العملي مــن جهــة وجمي

اإلنســان أو الطبيعــة( مــن جهــة أخــرى.

وقــد دخــل احلجــر الرملــي فــي بنــاء العمــارة القدميــة بتيمــاء 
ــن  ــن ســاق م ــن تكوي ــه م ــك لطبيعت ــة وذل ــذا األدوات األثري وك
حقبــة احليــاة القدميــة )قبــل الكامــري؟ إلــى األردوفيشــي( 
وقلــة  200٣م(  ونيــرن  الشــرهان  ١966م؛  وآخــرون  )بــورز 
ــرن بشــرقي  ــرض الف ــد تع ــه، وق ــة طبقات ــه نســبياً ورق صابت
املبنــى E-b1 حلريــق أثــر علــى مــواد البنــاء وتوابعــه، وتشــكل 
اجلــدران واألرضيــات معظــم أطــال عمــارة تيمــاء فيمــا تقــل 
ملحقاتهــا مــن املنشــآت )كقواعــد األعمــدة والســواري ...إلــخ( 
حيــث التوجــد ملحقــات البنــاء فــي أمكنتهــا، وعليــه أخــذت 
املــراد ترميمــه فــي ضــوء اجلــدران  البنــاء  أبعــاد  قياســات 

واألرضيــات وماصمــد مــن ملحقــات األبنيــة واملنشــآت. 

اجلــدران  شــقوق  لياســة  فــي  الطــني  مــن  مــاط  اســتعمل 
وحشــوها فــي تيمــاء مــع اختفــاء اللياســة الســابقة )اللهــم 
لياســة مــن جبــس أو جيــر فــي املبنــى E-b1 آيخمــان وآخــرون 
آيخمــان  املبنــى،  نفــس  مــن  ملــون  ومــاط  ١09؛  2006م، 
 E26 ــع ــي املرب ــى جــدار 5٣55 ف وآخــرون 20١0م، ١27( وعل
متثــل مــا صمــد مــن أجــزاء وليــس بقايــا البنــاء بعــد التنقيبــات 
علمــاً أن مشــروع احلمايــة هــذا اليســتهدف العناصــر أصليــة 
ــا  ــارة كم ــة أطــال العم ــى تقوي ــز عل ــل يرك ــا ب املنشــأ وخافه

ــب. ــاء التنقي ــي أثن ــت ف كان

لــم تكــن أرضيــة املبنــى E-b1 مســتقرة بــل أثــرت فيهــا عوامــل 

الطبيعــة مثــل الــزالزل إذ أحلقــت ضــرراً بكامــل بنيتــه ممــا 
اضطــر الســكان إلــى بنــاء جــدران ســميكة ســاندة مثــل اجلــدار 
الشــمالي الشــرقي )ســمكه 2.7م تقريبــاً( وكــذا البنــاء الســاند 

الضخــم )2.7x٣ م( اجلاثــم علــى غربــي ســور املبنــى.

التنفيذ
متيــز موقــع تيمــاء بحالــة خاصــة وهــي تطابــق التنقيبــات 
اجلاريــة مــع إجــراءات تقويــة املوقــع ودعمــه، علــى أن يجــري 
اتخــاذ قــرار بتطبيــق إجــراءات حمايــة فــي أثنــاء التنقيــب، 
اخلطــوات  حســب  ومنقبــون  مرممــون  ذلــك  فــي  يشــترك 

 : الرئيســة 

تقييم حالة أطال العمارة مبوقع التنقيب  -
تخطيط إجراءات احلماية في ضوء التنقيبات احلالية  -

تنفيــذ إجــرءات احلمايــة بتوثيــق األبنيــة بالتصويــر الرقمي   -
وجهــاز حتديــد املواقــع 

مراقبــة اإلجــراءات دوريــاً واإلبــاغ عــن أي أنحيــة قيــد   -
واحلفــظ. احلمايــة 

تســجيل أهــم أطــال املبانــي وحفظهــا ســواء أزيلــت أو لــم   -
ــا بعــد. يكشــف عنه

رسم األبنية القدمية بالتقنية ثاثية األبعاد باحلاسوب  -

احللول
نفــذت مــن عــام 2007م خطــة مــن شــقني لتطويــر اســتراتيجية 
ــة  ــب بداي ــع اجلوان ــة شــملت جمي ــة والصيان إجــراءات احلماي
ــة  ــذ إجــراءات احلماي ــاء بتنفي ــي وانته ــم وضــع املبان ــن تقيي م

والترميــم ومراقبتهــا باســتمرار. 

طـــور مختصـــو التـــراث واآلثاريـــون مـــن واقـــع خبراتهـــم فـــي 
امليـــدان طرقـــاً منهجيـــة ومجموعـــة مـــن املبـــادىء العامـــة 
للتعامـــل مـــع أطـــال العمـــارة قيـــد التنقيـــب خاصـــة )اســـتعمال 
احلجـــر الرملـــي مـــادة رئيســـة فـــي البنـــاء( وماســـجل مـــن 
ــراءات  ــاح إجـ ــع إيضـ ــدالر 2008م(. مـ ــى اآلن )لنـ ــرار حتـ أضـ
ـــى جانـــب تعريـــف مجموعـــة مـــن حـــاالت احلفـــظ  ـــق، إل التطبي
والصيانـــة، كمـــا ميكـــن التوســـع فـــي هـــذه املبـــادىء العامـــة عنـــد 
الضـــرورة فـــي أي وقـــت عنـــد مواجهـــة أي مســـتجدات. تشـــمل 
هـــذه التوجهـــات العامـــة واملبـــادىء توصيـــات كيفيـــة التعامـــل 

ــرة  ــارة كبيـ ــتخراج حجـ ــب كاسـ ــا التنقيـ ــن قضايـ ــدد مـ ــع عـ مـ
أو الكشـــف عـــن حجـــارة األســـاس أو إجـــراءات الســـامة 

ــات. ــب واملجسـ ــات التنقيـ مبربعـ

أثــرت علــى  أنــواع رئيســة مــن األضــرار  تبــني ثاثــة  وقــد 
والوقايــة  احلفــظ  إجــراءات  تطبيــق  املــراد  العمــارة  بقايــا 
املعماريــة  العناصــر  علــى  جــداً  وأثــرت  وحمايتهــا  عليهــا 
واســتقرارها:١( تأثرهــا بعوامــل التعريــة وتقشــر اللياســة عــن 
اجلــدران، 2( تســاقط حجــارة اجلــدران، ٣( حمايــة تيجــان 

الســيول(. )تســرب  الغزيــرة  األمطــار  مــن  اجلــدران 

ومبــا أن تدابيــر الصيانــة واحلفــظ تركــز علــى هــذه اجلوانــب 
الثاثــة فــإن مــا ســوف يســتعمل مــن مــادة واقيــة وحافظــة بــدل 
املونــة املتآكلــة لهــا أهميــة كبيــرة أيضــاً، فقــد انطلقــت سلســلة 
مــن االختبــارات منــذ عــام 2008م هدفهــا تطويــر مونــة معدلــة 
ــي ســد الشــقوق وتكســية تيجــان  ــن الطــني الســتخدامها ف م
اجلــدران كــي تنســاب الســيول عنهــا عنــد هطــول األمطــار 
TA08-JB-LM-( إذ تتركــب املونــة املعدلــة )بريتنفلــد 2008م(
c-6( أساســاً مــن رمــل وطــني واجليــر املطفــي وأليــاف النخيــل، 

ــة الطــني  ــن مون ــة م ــواع مختلف ــى أن ــت جتــارب عل ــد أجري وق
علــى الســور الكبيــر باملنطقــة C )مبنــى C-b2( ومراقبتهــا 
علــى مــدى عــام، كمــا أنــه الميكــن معاجلــة ماتســاقط مــن 
حجــارة اجلــدران باملونــة املعدلــة وحدهــا بــل بســدها بحصــى 

األنقــاض أيضــاً.

ــى  ــار طبقــت إجــراءات احلفــظ عل ــة االختب بعــد انتهــاء مرحل
املبنيــني وصيانتهمــا: C-b1 وهــو قرّيــة مــن أوائــل اإلســام 
انتهــى العمــل منهــا عــام 20١0م، فيمــا بــدأ العمــل مبــا يعتقــد 

.E ــة ــد )E-b1( مبنطق ــه معب أن

 C-b1 مبنى :C منطقة
جــرى التنقيــب بهــذه املســتوطنة مــن أوائــل عصــر اإلســام 
عــام 2005م )آيخمــان وآخــرون 20١0م : ١١5(. وقــد تألفــت 
بواكيــر مرحلــة بنائهــا مــن غرفــة )مســاحتها ١٣م2 تقريبــاً( 
وثاثــة ماحــق وفنــاء متبايــن الشــكل يحيــط بــه جــدار وحولــه 
ــى بحــاٍل  ــم يجــر التنقيــب فيهــا، وقــد اتضــح أن املبن ــازل ل من
ســليمة لــم تتضــرر واجهــات جدرانــه وســدت فراغــات بــني 

تيماء 20١0م )املوسم السابع 20١0م(
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عــام  وذلــك  للســيول  مســارب  وإنشــاء  والشــقوق  اجلــدران 
2009م بعــد انتهــاء احلفريــات. 

E-b1 مبنى : E منطقة
وهنــا يظهــر األمــر أعقــد مــن ســابقه بهــذا املبنــى متعــدد 
الطبقــات حيــث شــيد بشــمال شــرقي وســط مرتفــع قرّيــة بعــد 
منتصــف األلفيــة األولــى قبــل امليــاد واســتمر الســكن بــه حتــى 
أواخــر العصــور القدميــة، تبلــغ مســاحته أكثــر  مــن 500م2 
وجــاٍر التنقيــب فيــه مــن عــام 2004م، وقــد حــددت فيــه أربــع 
مراحــل بنــاء مــن مســتوى االســتيطان الرئيــس E-b1:٣، وهــي 
)E-b1:3a-d تقريــر لــورا الســابق( تختلــف كل مرحلــة عــن 
األخــرى مــن حيــث ســامة البنــاء وحالتــه فــكان لزامــاً تثبيــت 
هــذا الصــرح وتعزيــزه وقــد تأثــر بعوامــل الطبيعــة واإلنســان. 

ــى  ــب بحاجــة إل ــد التنقي ــى أن اجلــدران قي جتــدر اإلشــارة إل
يقــرروا  أن  اآلثــار  وباحثــي  املرممــني  وعلــى  عاجــل  ترميــم 
معاجلتــه قبــل اســتمرار احلفريــات وتطبيــق إجــراءت التدعيــم 
علــى أطــال البنــاء الفعلــي، والبــد مــن تطبيــق ثاثــة إجــراءات 
تدعيــم رئيســة علــى هــذا املبنــى، وذلــك بســد ثغــرات اجلــدران 
وصدوعهــا وترميــم مــا تضــرر منــه وتكســية تيجــان اجلــدران 
ــاً علــى  حلمايتهــا مــن األمطــار والســيول ومــازال العمــل جاري

ــة الواجهــات اخلارجيــة للســور. معاجل

١-مقدمة
بــدأ املشــروع الســعودي اليابانــي املشــترك بتبــوك واجلــوف 
أعمالــه فــي ديســمبر عــام 20١2م، وذلــك لتتبــع مناطــق الرعــي 
فــي اجلزيــرة العربيــة؛ وهــو امتــداد ملشــروع آخــر فــي جنوبــي 
علــى  الضــوء  إلقــاء  إلــى  ويهــدف  )فيجــي، 20١٣م(  األردن 
امتــداد التــراث االجتماعــي فــي األلفيــة اخلامســة مــن عصــر 
قبــل الفخــار )مــع تربيــة الشــياه واملاعــز( حتــى أوائــل العصــر 
البرونــزي )مــع نشــأة املجتمــع البــدوي(، وذلــك إليجــاد صــورة 
كاملة عن حياة مجتمع البادية قبل التاريخ في الشرق األدنى.

أجريــت حتــى اآلن ســّت حفريــات فــي النصــف الشــمالي مــن 
منطقــة تبــوك، حيــث خصــص املوســم األول ملســح عــام ســجلت 
مؤخــراً  منهــا  ســبعة  اكتشــفت  أثريــة  مواقــع  عــدة  خالــه 
)فوجــي 20١2م( مثــل واديــي غبــي واحملــرق متحــورت حولهــا 
قبــور ومصاطــب جــرت دراســتها فــي املوســم الثانــي مــن شــهر 
ســبتمبر حتــى أكتوبــر مــن عــام 20١٣م )فوجــي وأداشــي( . 
وكانــت البيانــات املرصــودة مبثابــة مفتــاح لفهــم الوجــه اآلخــر 
مــن عمليــة الرعــي فــي املنطقــة )فوجــي وأداشــي( تــا ذلــك 
أربعــة مواســم ركــزت علــى التنقيــب فــي وادي شــرما ١ ســجلت 
خالهــا فــي مســح املوســم األول، وتعــد أول مســتوطنة مــن 
العصــر احلجــري احلديــث ب )قبــل الفخــار( يجــري تنقيبهــا 
كامــًا، وهــي مهمــة جــداً لدراســة العصــر احلجــري احلديــث 
فــي اجلزيــرة العربيــة. ويتطــرق هــذا التقريــر إلــى شــيء مــن 

نتائــج دراســة هــذا املوقــع: 

٢-املوقع :
ــدأ مــن الســفح  ــي وادي شــرما ويب تتســرب الســيول مــن أعال
الغربــي حلــرة العويــرض حتــى يصــب فــي الســاحل الشــرقي 
للبحــر األحمــر )اللوحــة 4.١( ، وإحداثيــات موقــع شــرما١ 
)شــماالً: 28.05.46٣؛ شــرقاً: 0٣5.28.56١؛ ارتفاعــه عــن 
ســطح البحــر 264م تقريبــاً( علــى الضفــة الشــمالية مبســافة 
)25( كــم عــن فــم الــوادي، يشــغل الــوادي التخــوم اجلنوبيــة 

مــن هضبــة منعزلــة تكثــر مبجــراه أشــجار الطلــح وأشــجار 
التمــر الهنــدي )اللوحــة 4.2أ؛ ج(. وقــد اكتشــف املوقــع ألول 
مــرة فــي أثنــاء برنامــج املســح الشــامل عــام ١980م ويشــار 
إليــه اختصــاراً بـــ )200-47( وهــو أحــد موقعــني مــن العصــر 
احلجــري يقــع بســفح جبــل عريــق اليســرى )إنغراهــام وآخــرون 

)67 ١98١م: 

ميتــاز الــوادي ببيئــة جافــة ممــا جعــل نباتاتهــا ضعيفــة وال 
يتوفــر باســتمرار مصــدر ميــاه طبيعيــة حــول املوقــع؛ إال أن 
تنامــي بســاتني النخيــل وغرســها علــى امتــداد الــوادي ســاهم 
ــد مــن نشــوء مســتوطنة  ــكان الب ــة. ف ــاه اجلوفي ــرة املي ــي وف ف
مــن العصــر احلجــري احلديــث حــول منقــع امليــاه ملاءمتــه 
الطبيعــة ومناســبتها فــي أوائــل عصــر الهولوســني، وميكــن 
)اللوحــة  التضاريــس  خــال  مــن  املســتوطنة  موقــع  معرفــة 
4.2أ( حيــث تقــع علــى نقطــة تقاطــع بــني امتــداد الــوادي مــن 
الشــرق إلــى الغــرب وبــني مجــازات ســهول اجلبــل املمتــدة مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب ممــا يعنــي أن ســهولة التنقــل محليــاً 
كانــت أحــد العوامــل الرئيســة الختيــار أرض املســتوطنة وهمــا 

نقطتــان يفهــم مــن خالهمــا موقــع وادي شــرما١.

٣-التنقيبات :
املوقــع،  نقطــة مرجعيــة موثوقــة حــول  تكــن هنــاك أي  لــم 
فأُنشــئت نقطــة عشــوائية )B.M. 1(  بشــمالي أعلــى منحــدر 
خفيــف ممتــد مــن الشــمال الشــرقي إلــى اجلنــوب الغربــي 
)5x5(م  حجمهــا  مربعــات  بشــبكة  الكبيــرة  اللقــى  وتغطيــة 
وحتديــد ثــاث مناطــق حفــر)١-٣( يفصــل بــني كل منطقــة 
وانطلقــت  4.٣أ(  )اللوحــة  أمتــار   )١0( مســافة  وأخــرى 

)لوكــس(. ونظــام  املربعــات  لنظــام  وفقــاً  احلفريــات 

20١٣م  عــام  ديســمبر  مــن  والثانــي  األول  املوســمان  بــدأ 
وســبتمبر 20١4م، ركــز العمــل خالهمــا علــى املســح ورســم 
اخلرائــط وتنظيــف منطقتــي احلفــر )١+2( اللتــني بــدأ احلفــر 

تقرير أولي عن أعمال التنقيب األثري للبعثة السعودية اليابانية املشتركة في وادي 
 شرما مستوطنة من العصر احلجري احلديث في منطقة تبوك

)١٤٣٣هـ / ٢٠١٢-٢٠١٣م(

سوميو فوجي ، عبدالرحمن املنصور، تاكورو أداشي، خليفة اخلليفة، كازويوشي ناجايا ، عبدالهادي العنزي
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فيهمــا فــي املوســم الثالــث مــن ســبتمبر 20١4م، وقــد حفــرت 
املنطقــة رقــم )١( كاملــة فيمــا حفــر النصــف الغربــي فقــط مــن 
املنطقــة رقــم )2( وذلــك لســوء األحــوال اجلويــة، أمــا املوســم 
الرابــع )األخيــر( فجــرى حفــر النصــف الشــرقي مــن املنطقــة 
ــغ  ــت، وبل ــق الوق ــف نصــف ســطحها لضي ــم )٣( دون تنظي رق
حجــم املنطقــة احملفــورة )مبــا فيهــا املنظــف ســطحها( )745(

م2؛ وتــراوح حجــم كميــة نثيــل التــراب مــن )20-٣0(م٣ لــم 
ينخــل حتــى اآلن بــل التقطــت رواســب األرضيــة واملخلفــات 

ــاً. ــا الحق ــاء وتنظيفه ــا بامل ــداً لتعوميه متهي

وجــاءت طبقــات تربــة املوقــع عمومــاً كمــا يلــي: بلــغ ســمك 
الطبقــة الســطحية )5-١0ســم( لونهــا رمــادي فــاحت، تربتهــا 
ســائبة ضمــت رواســب رمليــة وطميــاً وشــيئاً مــن احلصــى بلــغ 
حجمــه )2-5ســم(، فيمــا بلــغ ســمك الطبقــة الثانيــة )١0-١5 
ســم( وهــي رواســب متكتلــة لونهــا بنــي خفيــف مــن رمــل وطمــي 
وحصــى حجمهــا )2-١0ســم(، وبلــغ ســمك الطبقــة الثالثــة 
)٣0-40ســم( لونهــا بنــي محمــّر، متماســكة نســبياً ضمــت 
رواســب رمــل وطميــاً وشــيئاً مــن مــواد البنــاء املتســاقطة، أمــا 
الطبقــة الرابعــة - وهــي األرض العــزاز - فخشــنة الســطح. 
وقــد شــيدت معظــم العناصــر البــارزة فــي أثنــاء التنقيــب مــن  
هيــاكل أرضيــة أو مدفونــة علــى مســتوى ســطح الطبقــة العلوية 
مــن الطبقــة الثالثــة غطتهــا الطبقــة الثانيــة ورواســب رقــم 
)١(، شــيدت عــدة عناصــر علــى األرض العــزاز مباشــرة نظــراً 
الرتفاعهــا فــي بعــض البقــع ولهــذا انكشــفت آنــذاك طبقة أدمي 
األرض، لــذا، رمبــا أن املســتوطنة مــرت بفتــرة واحــدة حســبما 
ــال  ــي احلســبان احتم ــع األخــذ ف ــع م ــات املوق ــن طبق ــني م تب

حــدوث انقطــاع زمنــي بســيط بــني املجاميــع املعماريــة.

٤-أطال العمارة :
ــة عنهــا شــخص  ــة األترب بالتنقيــب فــي املناطــق الثــاث وإزال
عــدد )60( منشــأة حجريــة مختلفــة األحجــام واملخططــات 
إلــى  )اللوحــة 4.٣ب-ج( مشــكلة عــدة مجمعــات مصطفــة 
إلــى  ممتــدة  كثيفــة  مســتوطنة  مكونــة  اجلــدران  جانــب 
اجلنــوب الشــرقي بلغــت مســاحتها اإلجماليــة )طــول60-50 
م، عــرض١0-١2م ( ضمــت حوالــي مئــة مــن هيــاكل اإلنشــاء 
كانــت ال تشــيد دائمــا معــاً كمــا أنهــا تهجــر أيضــاً، ولــذا، البــد 
أن حجــم املســتوطنة احلقيقــي فــي وقــت مــا أقــل مــن املقتــرح 

أعــاه فــإن صــح ذلــك فاملوقــع عبــارة عــن مركــز عســكري 
متقــدم وليــس مســتوطنة.

ســطحية  همــا:  نوعــني  إلــى  اإلنشــائية  الهيــاكل  وتنقســم 
وأرضيــة، شــيد معظــم الســطحية منهــا مــن جداريــن حجريــني 
يحشــى مابينهمــا باحلصــى وكســر احلجــارة، أمــا الهيــاكل 
حجــارة  صــف  مــن  فشــيدت  األرض  أدمي  حتــت  األرضيــة 
أنقــاض  واســتخدام  عرضــي  وآخــر  طولــي  حجــر  بوضــع 
احلجــارة فــي أســاس البنــاء مــع تنــوع مــواد البنــاء مــن حجــارة 
رمليــة غيــر منتظمــة وصفائــح جرانيــت ورقائــق حجريــة بلغــت 
مــن  وبعــض  املونــة  فيهــا  اســتعملت  )20-٣0ســم(  أطوالهــا 
كســر احلجــارة. وهنــاك جــدار بحالــة ســليمة بلــغ ارتفاعــه 
)0.5م( إال أن كميــة احلجــارة املتســاقطة دلــت علــى تكونــه 
مــن عــدة مداميــك وأنــه كان أعلــى مــن ارتفاعــه احلالــي، وبلــغ 
ارتفــاع مابقــي مــن هيــاكل أرضيــة ســليمة )١.2م(، تســتخدم 
ــا  ــة العلي ــل األرضي ــة مث فــي معظــم احلــاالت أرضيــات طبيعي
مــن الطبقــة الثالثــة )هيــكل ســطحي( أو طبقــة رابعــة )هيــكل 
ــل )غرفــة رقــم ٣04(  ــات مث ــة مــن األرضي أرضــي( ماعــدا قل
ــة بأرضيــة اســتخدم فيهــا الطمــي وصفائــح مــن  كانــت متصل
احلجــر الرملــي. وتبــني أن هنــاك دعامــات أساســية مبواقعهــا 
األصليــة بالغــرف )٣06، ٣08، ٣١١( دلــت علــى أن األســقف 
املســطحة أو املخروطيــة مدعومــة بعــوارض خشــبية متوازيــة 

أو دائريــة.

يصنــف شــكل هيــاكل اإلنشــاء إلــى مجموعتــني: هيــاكل مربعــة 
ــى محــور طويــل شــكلت  ــاً )2-٣م( أو عل إلــى مســتطيلة جانبي
عناصــر رئيســة للمنطقــة رقــم )١( )اللوحــة 4.4أ ب( والنصــف 
الشــرقي باملنطقــة رقــم )2( كانــت عــادة هيــاكل ســطحية فيمــا 
ينــدر اســتعمال الهيــاكل األرضيــة فيهــا، والنــوع اآلخــر هيــاكل 
شــبه مســتطيلة إلــى دائريــة أو بيضاويــة يبلــغ قطرهــا )2-٣م( 
ــن  ــي م ــى طــول احملــور شــاع اســتعماله بالنصــف الغرب أو عل
منطقــة رقــم )2( )اللوحــة 4.4ج، د( ومنطقــة رقــم )٣( بكاملهــا 
ــاكل  )اللوحــة 4.5أ، ب(، رمبــا ينســجم بعــض مــن أشــكال هي
األرضيــات املربعــة واملســتطيلة مــع املخطــط شــبه الدائــري 
وضغــط التربــة علــى جوانبهــا بشــدة، وكل منشــأة كانــت غرفــة 
واحــدة مــع اقتصــار العناصــر الصغيــرة علــى املداخــل الضيقــة 
الصغيــرة،  احلجــارة  ومجاميــع  النــار،  ومشــبات  واملمــرات، 

أبــواب  إغــاق  مــن  وتبــني  متفرقــة،  منظومــة  وأحجــار 
ــاً أنهــا صغيــر احلجــم وخلوهــا موســمياً مــن  املســتوطنة مؤقت

الســكان )اللوحــة 4.5ج(

اتضــح ترابــط هيــاكل اإلنشــاء ببعضهــا مشــكلة عــدة مجمعــات 
علــى افتــراض أن كل عنصــر لــه وظيفــة مختلفــة ؛ لكــن البــد 
مــن التريــث قبــل النظــر فــي تفاصيــل ذلــك ودراســة العناصــر 
إذ  الســكنية  املجمعــات  زمــن  وتسلســل  األصليــة  بأمكنتهــا 
يرجــح أن مجمــع الســكن باملنطقــة رقــم )٣( حتــت ســطح 
األرض دائريــة األشــكال أو بيضاويــة شــيدت قبــل نظيرتهــا 
باملنطقــة رقــم )١( بهياكلهــا البــارزة علــى الســطح مــع احلاجــة 
ــة األشــكال أو مســتطيلتها. ــت مربع ــى التحقــق مــن إن كان إل

٥-اللقى:
مــن حجــارة  الصغيــرة  اللقــى  باملســتوطنة علــى آالف  عثــر 
مشــذبة وأدوات طحــن وأواٍن حجريــة ومشــاحذ وأداة تثقيــف 
األدوات املعوجــة وحلــي اتخــذت مــن أصــداف وقواقــع وبقايــا 
ــة اللهــم اال بضــع  ــى أي كســر فخاري ــور عل حيوانــات دون العث
لقــى ســطحية مــن الفتــرة اإلســامية، وينســجم هــذا مــع نــدرة 
القطــع األثريــة وأنواعهــا مــع الــرأي القائــل مبوســمية الســكن 

فــي املســتوطنة فقــط.

كربونــات  وكســر  احلجريــة صوانــاً  األثريــة  القطــع  ضمــت 
ــُد  ــم تعــرف بع ــور ول ــة مــن حجــر الســبج والبل الكالســيوم وقل
مصــادر هــذه املشــغوالت مــع احتمــال جلــب بعــض مــن قطــع 
الصــوان مــن حــوض اجلفــر، وهــي منطقــة رئيســة إلنتــاج 
الصــوان فــي جنوبــي األردن، ســادت نويــات احلجــارة هرميــة 
الصــوان  نويــات  مــن  وخلــت  علــى ســائر احلجــارة  الشــكل 
الشــامي وشــملت مقذوفــات ورؤوس ســهام )اللوحــة 4.6أ(، 
ومكاشــط  4.6ب(،  )اللوحــة  مشرشــرة  مناجــل  وشــفرات 
صــوان مســننة، ومكاشــط عريضــة وطويلــة، ومثاقــب، وفؤوســاً 
ذات وجهــني، وســكاكني، وشــفرات، ورقائــق مشــذبة )اللوحــة 
أدوات األشــغال  مــن  قليــل  كمــا عثــر علــى عــدد   . 4.6ج( 
ــث تــدل األدوات  ــا )اللوحــة 4.6د( حي الشــاقة تآكلــت حوافه
ــى أن الســكان ميتهنــون حرفتــي الصيــد والزراعــة. جتــدر  عل
اإلشــارة إلــى أن عــدد النصــال يفــوق مــا عثــر عليــه بــوادي 
األعمــاق جنوبــي األردن ممــا يــدل علــى أن مجموعــة األدوات 

هــي مــن أواخــر العصــر احلجــري احلديــث )ب( قبــل اســتعمال 
الفخــار كمــا أظهــرت ذلــك معطيــات الكربــون ١4.

اتخــذت أدوات الطحــن مــن احلجــر الرملــي، لونــه مــن وردي 
ــة دون  ــاق املســاحن  الســفلية والعلوي ــى أحمــر، ضمــت أطب إل
ــني  ــات، تراوحــت أقطــار الرحــى ب ــاٍو أو مدق ــى مه ــور عل العث
)20-٣0 ســم( وعثــر علــى أدوات مســطحة أخــرى مقعــرة 
)اللوحــة 4.7أ( تنوعــت املجــارش مــن مســتديرة بلغت أقطارها 
)١0-١5 ســم( إلى مســتطيلة )١0-20 ســم( )اللوحة 4.7ب(. 
وتــدل املجــارش وشــفرات املناجــل علــى اســتغال الســكان 
ــات )رمبــا احلبــوب معهــا( حيــث كان لهــا دور هــام فــي  النبات
ــل  ــاة معيشــة الســكان باملســتوطنة، ومــن املتوقــع مــن حتلي حي
بقايــا النبــات بأرضيــة املوقــع عــاوة علــى مــا عثــر عليــه فــي 

مشــب النــار أن يكشــف ذلــك عــن أمــور كثيــرة.

ــي  ــي اتخــذت مــن احلجــر الرمل ــة الت ضمــت مجســمات الزين
)اللوحــة 4.7أ( ، ومراييــش ســهام مــن احلجــر الصابونــي 
)اللوحــة 4.8أ(، ومشــاحذ مــن احلجــر الرملــي، وقضيبــاً مــن 
احلجــر الرملــي مدبــب الطــرف طولــه )١0 ســم(، وينســجم 
عدد أدوات مراييش الســهام مع كثرة رؤوس النصال والســهام 
فــي  املعيشــة  أنشــطة حيــاة  كان ضمــن  الصيــد  أن  مؤكــدة 
املســتوطنة. وهنــاك أيضــاً حجــر صــوان مســتدير مشــذب معــه 
صفائــح مــن الصــوان صغيــرة مقعــرة األســطح )اللوحــة 4.7د( 
حيــث يكثــر هــذا النــوع فــي مســتوطنات العصــر احلجــري 
ــك )انظــر  ــي األردن، وكذل ــي جنوب ــل الفخــار( ف ــث )قب احلدي
جيبــل ١999م؛ فوجــي 2009م ب، 20١2م ب( وذلــك داللــة 
علــى وجــود اتصــال وثيــق بــني هاتــني املنطقتــني املتجاورتــني.

علــى  جــاءت  واألصــداف  القواقــع  مــن  حلــي  علــى  عثــر 
ضربــني همــا : املجموعــة األولــى داليــات مســطحة مثقوبــة 
مــن احلافــة اتخــذت مــن أصــداف كبيــرة، واملجموعــة الثانيــة 
قواقــع مثقوبــة رمبــا اســتعملت خــرزاً لنظمهــا عقــداً أو ســواراً 
)اللوحــة 4.8ب( إضافــة إلــى ســوار دقيــق مــن األصــداف 
وخــرزة مســطحة لــم تعــرف مادتهــا إذ اختلفــت صناعتهــا عــن 
األخريــات، وتأتــي أهميــة املســتوطنة كونهــا تكشــف عــن شــبكة 
احلجــري  العصــر  فــي  والقواقــع  األصــداف  بحلــي  تتاجــر 

احلديــث بجنوبــي الشــام.

وادي شرما 20١2-20١٣م
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وعثــر علــى أصــداف وقواقــع بكميــات محــددة لــم يعــرف بعــد 
إن كانــت مــواد تصنــع منهــا أدوات الزينــة أو بقايــا أطعمــة، كمــا 
ــوان. والســؤال القائــم  ــى عــدد قليــل مــن عظــام احلي ــر عل عث
اآلن هــو: مــا أنــواع احليوانــات البريــة التــي اعتاد الســكان على 
اصطيادهــا وهــل كانت الشــياه واملاعز مــن ضمنها؟ من املتوقع 
مــن حتليــل بقايــا احليوانــات أن يزيــل شــيئاً مــن الغمــوض.

٦-النتيجة:
أبــرزت التنقيبــات صــورة متكاملــة عــن مســتوطنة صغيــرة 
ــة وتاريخهــا ووظيفتهــا وأثرهــا؛  تتطــرق إليهــا الفقــرات التالي
إال أن اآلراء أوليــة فــي الســياق التالــي قــد حتتــاج إلــى إعــادة 
نتائــج  مــن  ويتضــح  مســتقبًا،  الدراســات  أثنــاء  فــي  نظــر 
اختبــار كربــون ١4 )جــدول ١( )اللوحــة 4.8ج( أن النتائــج 
متقاربــة جميعــا نســبياً حوالــي )7٣00 ســنة معياريــة( قبــل 
امليــاد؛ ممــا يــدل علــى أن املســتوطنة كانــت مأهولــة لعــدة 
قــرون فــي النصــف األول مــن العصــر احلجــري احلديــث )قبــل 
الفخــار( حســب تسلســل زمــن منطقــة الشــام، كمــا أن شــيوع 
رؤوس النصــال فــي وادي العميــق وأحجــار الصــوان املســطحة 
املســتوطنة  أن  يعنــي  ممــا  اإلشــعاع؛  تاريــخ  نتائــج  تعضــد 
معاصــرة ملســتوطنة العيينــة مــن العصــر احلجــري احلديــث 
ــاً )األســمري  ــم( تقريب ــوك )60 ك ــة شــمالي تب مبنخفــض ُقرّي
مســتوطنات  مــع  تاريخيــاً  وتشــترك   )256-252 20١2م: 
ــل  ــي األردن مث ــة متقدمــة فــي جنوب الصحــراء ومراكــز دفاعي
وآخــرون  وهنــري  20١4م؛  وبيفــر  )هنــري  أبونخيلــة  عــني 
200٣م(، وادي أبوطليحــة )فوجــي 2009أ، 20١٣م(، ووادي 
غويــر ١6 )فوجــي وآخــرون 20١١م( وجبــل جهيــرة )فوجــي 
ــل  20١5م( وتضــم ســيناء والنجــف مســتوطنات متعاصــرة مث
عجــرة  ب(  ١98١م  أ،  ١98١م  )بار-يوســف  الطبيــق  وادي 
الصــارون  نحــل  الســابق(،  املصــدر  )بار-يوســف  املهــدي 
)كارمــي وآخــرون ١994م، جــورجن موريــس وجوفــر ١98٣م( 
حيــث تقــع جميــع هــذه املواقــع علــى التخــوم القاحلــة  بجنوبــي  
الشــام مشــكلة مركــزاً دفاعيــاً متقدمــاً منهــا وادي شــرما ١ 
يعتقــد أنــه اجلهــة اجلنوبيــة ملجتمــع تعــود ثقافتــه إلــى العصــر 

احلجــري احلديث)قبــل الفخــار(.

ــة  ــم تتضــح وظيفــة وادي شــرما ١ لغمــوض ماتوفــر مــن أدل ل
ــر  ــى نطــاق كبي ــة عل ــا أن وجــود منشــأة حجري ــى اآلن، كم حت

يــدل علــى أن املســتوطنة حضريــة وأنهــا موســمية مــن خــال 
ونــدرة القطــع  صغــر حجمهــا، ومداخلهــا وإغاقهــا مؤقتــاً 
األثريــة فيهــا كمــاً ونوعــاً، ومــن طــرق العيــش املختلفــة يتضــح 
أن املســتوطنة كانــت قائمــة علــى اقتصــاد متنــوع مبــا فيــه صيد 
احليوانــات البريــة )أدوات الصــوان للصيــد وذبحــه( واســتغال 
املناجــل(،  وشــفرات  أدوات طحــن  )كثــرة  النباتيــة  األغذيــة 
ــل الشــاة واملاعــز واالنتفــاع مــن  ويحتمــل أن رعــي املاشــية مث
مصــادر البحــر مثــل احملــار كان لهــا دور بــارز فــي املســتوطنة 
التــي تظهــر للوهلــة األولــى كأنهــا حــدود للرعــي والزراعــة 
ــل رفــات  ــر مــن حتلي ــد مــن التحقــق أكث املوســمية ؛ ولكــن الب

احليــوان والنبــات للتثبــت مــن صحــة ذلــك.

بينــت نتائــج الدراســة أن وادي شــرما ١ لــم يكــن لــه تأثيــرات 
أثريــة مشــيرة إلــى أن املرحلــة االنتقاليــة إلــى العصــر احلجــري 
احلديــث بشــمال غربــي اململكــة العربيــة الســعودية كانــت علــى 
صلــة وثيقــة مبســتوطنات الصحــراء املعاصــرة فــي جنوبــي 
الشــام، فــإن صــح هــذا الــرأي فإنــه ميكــن دراســة مرحلــة 
االنتقــال هــذه ضمــن اإلطــار الزمنــي جلنوبــي الشــام، كمــا 
تســلط نتائــج الدراســة الضــوء علــى جانــب آخــر وتركيزهــا 
حــول العصــر احلجــري احلديــث فــي الســعودية بشــأن تكيــف 
املســتوطنات الداخليــة مــع البيئــة مثــل كلــوة )روثــرت ١9٣8م(، 
والعيينــة )األســمري،  يخــرون ١984م(  )أبــودرك،  والثمامــة 
منتجــات   ١ شــرما  وادي  ســكان  واســتغل  نفســه(،  املصــدر 
البحــر داللــة علــى موســمية ســبل العيــش فــي املســتوطنة 
حيــث تختلــف قليــًا عــن نظيرتهــا فــي املســتوطنات الداخليــة 
املعاصــرة، رمبــا كان الســكان يتــرددون علــى املرتفعات وســاحل 
البحــر لانتجــاع، ويعــد املوقــع هــو أول مســتوطنة مــن ا لعصــر 
كامــًا  حفرهــا  يجــري  الفخــار(  )قبــل  احلديــث  احلجــري 
باجلزيــرة العربيــة وتســتحق االهتمام الدائــم ألهميتها األثرية. 

اخلاصة: 
مرحلــة  دمــج  جــرى  شــرما  بــوادي  احلفريــات  خــال  مــن 
اململكــة  غربــي  بشــمال  احلديــث  احلجــري  إلــى  االنتقــال 
ــاد الشــام،  ــي ب ــة مــع منطقــة جنوب ــة الســعودية مزامن العربي
ــى مــن  ــة األول ــك إلبرازهــا املرحل وتعــد املســتوطنة مهمــة وذل
الرعــي فــي املنطقــة ولــم تتضــح حتــى اآلن أمــور كثيــرة بالرغــم 

مــن طــول مــدة هــذا املشــروع .

والمعمــاري وغيــره، ولقــد تــرك هــذا الــدور العديــد مــن األدلــة 
األثريــة والثقافيــة التــي كشــف عنهــا فــي الموقــع نفســه خــال 
العمــل التنقيبــي أو فــي مدينــة ثــاج خــال الحفريــات الســابقة، 
عبدالرحمــن  عبــداهلل  الدكتــور  عمــل  ١99١م  عــام  ففــي 
الدوســري أربــع مجســات اختباريــة فــي موقــع الدفــي، وحــدد 
الفتــرة التاريخيــة التــي يعــود لهــا الموقــع فــي أطروحتــه إلــى 

فترات ما قبل المياد١.

ــة التــي أنجــزت فــي هــذا  ومــن أهــم أعمــال التنقيبــات األثري
العامــة  الهيئــة   - والمتاحــف  اآلثــار  وكالــة  أعمــال  الموقــع 
للســياحة والتــراث الوطنــي حاليــاً - فقــد عمــل فريــق اآلثــار 
حفريــة أثريــة فــي عــام ١408هـــ بالتنســيق مــع الهيئــة الملكيــة 
للجبيــل وينبــع للتأكــد مــن أهميــة الموقــع مــن عدمــه فــي ذلــك 
الوقــت، وكانــت النتائــج مــن هــذا الموقــع وهلل الحمــد موفقــة 
وذلــك بالكشــف عــن أساســات لمبــاٍن شــيدت بالحجــر الجيري 
المشــذب والمصفــوف بشــكل جيــد وظهــور كميــات كبيــرة مــن 

الكسر الفخارية التي تعود إلى فترة ثاج2.

ودلــت النتائــج علــى أن الموقــع هــو المينــاء الرئيــس للمدينــة 
األثريــة )ثــاج( والتــي تبعــد 90كــم غربــي هــذا الموقــع وبالتالــي 
قامــت الهيئــة الملكيــة مشــكورة بالمحافظــة عليــه وتســويره 

)اللوحة 5.2أ(.

طبوغرافية الموقع:
الموقــع عبــارة عــن تلــة بســيطة منبســطة قليلــة االرتفاع تنتشــر 
علــى ســطحها كثيــر مــن كســر الفخــار المتنوعــة، وكذلــك 
بعــض التجمعــات الحجريــة المشــذبة والصخــور الرمليــة وقــد 
تناثــرت فــي أماكــن وتجمعــت فــي أماكــن أخــرى كأكــوام، لتــدل 
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محمــود الهاجــري وزكــي آل ســيف )تقريــر حفريــة الدفــي( حوليــة   2
50-٣5 ص  ص  ١4١0هـــ/١989م  عشــر  الثانــي  العــدد   - األطــال 

تقرير حفرية ميناء الدفي يف اجلبيل )١٤٣٢هـ/٢٠١٠م(

 علي الغبان، عبداحلميد احلشاش، محمود الهاجري، زكي آل سيف، نزار العبد اجلبار، أزهر التوبي،
زهير املادح، عبداإلله السعدون، حسني التقق، صالح الرضيان، جزاء احلربي، بدر الشمري، عادل الغفيلي.

موقع الدفي:
يقــع موقــع الدفــي فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن محافظــة 
الجبيــل بالمنطقــة الشــرقية، ويبعــد عــن الجبيــل القديمــة أو 
داخــل  البلــد حوالــي ١5كــم وتحديــداً  بالجبيــل  مــا تســمى 
أســوار كليــة الجبيــل الصناعيــة التابعــة للهيئــة الملكيــة للجبيــل 
وينبــع، وعــرف الموقــع بهــذا االســم مــن دوحــة الدفــي الواقعــة 
إلــى الشــمال منــه، وقيــل إن ســبب تســمية الدفــي بهــذا االســم 
نســبة إلــى دفء ميــاه البحــر المجــاورة لهــا، كمــا انــه يقــع بيــن 
ســاحل الخراســانية فــي الغــرب وجزيرتــي أبــو علــي والباطنــة 

شرقاً )اللوحة ١.5(.

على خط طول 27.6.٣5.٣9 شماالً
وخط عرض 20.52.49.٣4 شرقاً

الفترة التاريخية للموقع:
يعــد موقــع الدفــي مــن أقــدم المواقــع األثريــة القديمــة فــي 
التــي عاصــرت فتــرة  ازدهــار  المملكــة العربيــة الســعودية 
الحضــارات خــال فتــرة الممالــك العربيــة الوســيطة التــي 
تــؤرخ بالفتــرة مــا بيــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد إلــى نهايــة 
القــرن الثانــي الميــادي فيمــا عــرف بالفتــرة الهلنســتية أو 

الفترة التنوخية.

حيــث شــكل موقعــه االســتراتيجي والمحــوري دوراً هامــاً فــي 
ــى شــاطئ  ــذاك، مســتفيداً مــن وجــوده عل ــم التجــاري آن العال
الخليــج العربــي، ولهــذا فقــد امتــاز الموقــع بــدور مــزدوج، فهــو 
محطــة لعبــور القوافــل، أو لتفريــغ البضائــع ثــم إدارة شــحنها 
إلــى المــدن الداخليــة والخارجيــة، وممــا تقــدم ومــن خــال 
ككل  والمنطقــة  الموقــع  أن  تبيــن  والتنقيــب  الحفــر  نتائــج 
)منطقــة الخليــج العربــي( ذات البيئــة الجغرافيــة واالقتصاديــة 
المميــزة، والموقــع االســتراتيجي، كان مؤهــًا أن يقــوم بــدوره 
األســاس فــي العاقــات التجاريــة بيــن بــاد الرافديــن ووادي 
الســند وإفريقيــا وبــاد فــارس ممــا أثــر هــذا الــدور فــي إثــراء 
اإلمكانيــات  علــى  انعكــس  األخــرى،  والمــدن  ثــاج  مدينــة 
الحضــاري  مــن جهــة دورهــا  ثــاج  فــي  القويــة  االقتصاديــة 
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ــري  ــة للموقــع األث ــى الطبقــة العلوي ــٍد عل ــر زحــف وتع ــى أث عل
توســعة  تــم  عندمــا  وخاصــة  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
الوحــدات المعماريــة الســكنية لطاب كليــة الجبيل الصناعية، 
وبالتالــي وضــح لنــا مــن خــال الكشــف والتنقيــب أن امتــدادات 
الموقــع األثــري تحــت تلــك الوحــدات الســكنية تــدل علــى أن 

الموقع األثري أكبر من المكتشف.

كمــا تميــز الموقــع بكثــرة النباتــات البريــة التــي تنمــو وتخضــر 
ــور،  ــواع الحشــرات، والطي ــض أن ــا بع ــق عليه ــا، وتحل أغصانه
ــل  ــة مث ــواع الزواحــف البري ــع بعــض أن ــي الموق ــش ف ــا يعي كم

الضب والقنفذ.

أمــا عــن رمالهــا وتربتهــا فهــي مــن الرمــال الصفــراء أو مــا 
ــة  ــاح مكون ــر بالري ــي عــادة مــا تتأث تســمى بالرمــال الحــرة الت
ــع والجــزء  ــن الموق ــرة، وتغطــي جــزءاً م ــال الصغي بعــض الت
ــة  ــع البحري ــة المختلطــة بالقواق ــة الطيني ــه الترب اآلخــر تغطي
واألصــداف لقــرب الشــاطئ البحــري مــن الموقــع، وبعــض 
أجــزاء الموقــع يتميــز بالتربــة المدكوكــة التــي دكــت مــن عامــل 

التمدد الحديث، أو عامل الزحف المعماري.

وحاجــة  العمرانــي  والزحــف  الموقــع  علــى  للتعــدي  ونظــرا 
الهيئــة الملكيــة بالجبيــل الســتخدام جــزء مــن مســاحة الموقــع 
التنســيق  تــم  خدميــة،  معماريــة  وحــدات  إلنشــاء  األثــري، 
واالتفــاق مــع الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي والهيئة 
ــب  ــاون المشــترك بينهمــا لحفــر وتنقي ــل بالتع ــة بالجبي الملكي
موقــع الدفــي األثــري، لتقليــص المســاحة األثريــة بعــد التأكــد 

من خلوها من اآلثار.

العمل الميداني:
العمــل  بــدأ  20١0/١2/27م  الموافــق  ١4٣2/١/2١هـــ  فــي 
بإســقاط شــبكية مربعــة )اللوحــة 5.٣( علــى الموقــع وتحديــد 

المربعات بمقاس ١0×١0م، والتجهيز للبدء في الحفر.
ونظــراً لكبــر حجــم الموقــع تــم تقســيم الموقــع ككل إلــى ثــاث 

مناطق )أ، ب، ج( لتسهيل عملية التنقيب وهي كالتالي:

)المنطقــة أ( وتقــع فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن الموقــع 
وتم تحديدها برقم ١0000 وشملت المربعات التالية:

.(-1H.1G.1H.1I.2G.2H.2I.7H.7I.7J.7K.7L.7M.8H.8I.

8J.8K.8L.8M)

)المنطقــة ب( وقــد قســمت إلــى منطقتيــن تقعــان فــي وســط 
الموقــع وتمتــدان مــن الغــرب إلــى الشــرق وتــم تحديدهمــا: 

األولى برقم )20000( شملت المربعات التالية: 
 (.9J.9I.9K.9L.9H10H.10K.10J.11K.11J.11i.11H

12H.12L.12M.12K.12J.12I)

المربعــات  وشــملت   2١000 برقــم  تحديدهــا  تــم  والثانيــة 
التالية:

(10M.10L.11M.11L).

)المنطقــة ج( وتقــع فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي إلى الشــمال 
الغربــي مــن الموقــع وتــم تحديدهــا برقــم ٣0000، وشــملت 

المربعات التالية:
.(14P.14Q.14F.15T.15S.15R.15Q.16T.16S.16R.16Q)

باإلضافــة إلــى عمــل مجســات جنــوب غربــي الموقــع، كان 
الغــرض منهــا التأكــد مــن خلــو المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن 
اآلثــار، إلنشــاء مســجد للطــاب فــي هــذه المنطقــة بنــاًء علــى 

طلب الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

نتائج أعمال الحفر والتنقيب في المربعات 
المنطقة )أ(:

(-1H.1G.1H.1I.2G.2H.2I.7H.7I.7J.7K.7L.7M.8H.8I.8

J.8K.8L.8M)

بعــد كشــف المربعــات المذكــورة أعــاه تبيــن أن الموقــع عبــارة 
ــت مــن  ــة مترابطــة تتكــون مــن جــدران بني عــن وحــدات بنائي
مدمــاك إلــى مدماكيــن فقــط، مبنيــة مــن األحجــار المشــذبة. 

)اللوحة 5.١2ب، 5.١5أ(

ــة  ــرة مــن الكســر الفخاري ــم الكشــف عــن مجموعــة كبي كمــا ت
بكامل المربعات، كما وجدت بعض المعثورات وأهمها:

      

االرتفاعالمربعالمعثورةالرقم

ف١
تراكوتا جمل من الفخار بدون األرجل والرأس، وعلى أجزاء من بدنه زخارف على شكل نقاط 

غائرة بجهة واحدة )اليسرى( )صورة رقم ١١(.
1H٣.64م

ح١
غطاء إلناء من الحجر الصابوني بمقبض من األعلى، قطر الغطاء 8 سم وقطر المقبض ٣سم، 

والغطاء مزخرف بخطوط في أعلى الغطاء.
1H٣.٣5م

ف١
مبخرة من الفخار، مكسورة إحدى األرجل، ارتفاعها 5.5سم، مكعبة الشكل، وأطوالها 8×9 سم 

)صورة رقم ١2(.
2I٣.44م

٣.٣١م1Hزبدية صغيرة من الفخار بقطر 9سم )صورة رقم ١٣(.ف2
٣.١9م1Hعدد )6( مدقات من الحجر.ح2

ف٣
كأس من الفخار صغيرة مكسورة من األعلى )الفوهة(، قطر قاعدتها ٣.5 سم، وقطر الفوهة 

المتبقية 4سم.
1H2.95م

٣.56م2Hعدد )9( مدقات من الحجر.ح١
٣.٣٣م2Hزبدية من الفخار مكسورة.ف١
٣.42م2Hزبدية مكسورة وفيها تصدعات.ف2

ف٣
مبخرة من الفخار، مكعبة الشكل أطوالها 7×7 سم، بأربع أرجل، ارتفاعها 5سم مع األرجل، و 

4سم بدون األرجل، وعمق فوهة البخور ١سم. وفيها آثار حرق البخور )صورة رقم ١4(.
2H٣.46م

٣.02م1Hجرة من الفخار تكسرت بالموقع )صورة رقم ١5(.ف4
2.9٣م1Hجرة مكسورة الشفة وجزء من العنق )صورة رقم ١5(.ف5
٣.0١م1Hآنية فخارية كروية الشكل تكسرت بالموقع.ف6
٣.20م1Hمبخرة صغيرة من الفخار بطول 4×4سم، وارتفاعها ٣.5سم. )صورة رقم ١6(.ف7

ف8
 قارورة صغيرة فخارية، ارتفاعها 7سم، قطر الفوهة 2سم، وقطر القاعدة ٣.5 سم

)صورة رقم ١7(.
1H٣.٣٣م

ف9
كأس من الفخار مكسورة من أعاها ارتفاعها العلوي المتبقي 7.5سم، قطر قاعدتها السفلية 

٣.5سم )صورة رقم ١8(.
1H٣.١7م

٣.4٣م2Iقطعة حديد متأكسدة.م١

ف١
قارورة فخارية صغيرة وجدت في المجس2، وهي تشابه ما وجد بالمربع 1H )ف8( على ارتفاع 

٣.٣٣م. )صورة رقم ١9(.
-4G2.64م

أسفنج بحري متحجر ثماني الشكل ومفرغ من الوسط، قطره العلوي ١0سم، وارتفاعه ٣.5سم، 
وقاعدتها مسطحة )صورة رقم 20(.

1G4.2٣م

ف١
مبخرة من الفخار مكتملة وفيها كسر، ومزخرفة الجوانب بحزوز غائرة، مفقودة األرجل، مكعبة 

الشكل 7.5×7.5 سم واالرتفاع 4.5سم )صورة رقم 2١(.
1G4.0١م

٣.76م1Iجزء من تراكوتا بشرية مهترئة.ف١

ف2
مبخرة فخارية مكتملة مزخرفة، مكعبة الشكل بأطوال 8×8سم وارتفاعها 5.5سم مع األرجل، 

وارتفاعها بدون األرجل 2سم.
1I٣.28م

٣.٣5م1Iقطعتان من الحديد إحداهما مسمار كبير.١م
٣.٣0م1Iقطعة من الحديد المتأكسد.م2

حفرية ميناء الدفي )١4٣2هـ/20١0م(
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االرتفاعالمربعالمعثورةالرقم
٣.97م2Gخرزة سوداء مثقوبة من الوسط مكسورة )صورة رقم 22(.خرزة ١

ف١
جرة متوسطة الحجم مكسورة، قطر قاعدتها 4سم، وارتفاعها المتبقي ١٣سم، فيها بعض 

الزخارف الخفيفة على شكل حزوز تلّف بها. )صورة رقم 2٣(.
2G٣.46م

المربعــات  فــي  والتنقيــب  الحفــر  أعمــال  نتائــج 
المنطقة )ب( )٢٠٠٠٠(:

11H-11k-11j-11i-10k.10j-10i-10H-9j-9i-9k-9l-9H-

12H-12l-12m-12k-12j-12i

مــن خــال التنقيــب فــي المربعــات فــي المنطقــة الوســطى 
التــي رمــز لهــا بمنطقــة )ب( وأخــذت أرقــام الظواهــر التــي 
ــاً بمســاحة  ــغ عددهــا تســعة عشــر مربع ــن 20000 بل ــدأ م تب
١0×١0م حســب الشــبكية المقســمة للمربعــات أي إجمالــي 
١900م2،  اتضــح لنــا مــن خــال هــذه المســاحة المكتشــفة 
أو  وهــي عبــارة عــن ثمانــي وحــدات معماريــة تمثــل بيوتــاً 
وحــدات ســكنية أو ربمــا وحــدات إداريــة تشــرف عليهــا الدولــة 
فــي تلــك الفتــرة، وربمــا يكــون ســكن موظفــي مينــاء الدفــي فــي 
تلــك الفتــرة أو مقــر إدارة المينــاء حيــث الموقــع يطــل علــى 
البحــر مباشــرة، وهــذه الوحــدات مترابطــة مــع بعضهــا البعــض 
ولهــا  مشــتركة  بجــدران  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  وتشــترك 
امتــدادات فــي بعــض المربعــات التــي لــم تكشــف بعــد فــي 
المربعــات  بيــن  تداخــات  وجــود  وكذلــك  المنطقــة،  نفــس 
ــي الجــدران  ــدادات ف ــاك امت ــة )أ( أي هن ــي منطق األخــرى ف
مــع وحــدات أخــرى ســوف تكشــف الحقــاً، وبلــغ عــدد الغــرف 
فــي الوحــدات المكتشــفة أثنتيــن وعشــرين غرفــة حســب مــا 
رأينــاه مــن خــال تقســيمات الوحــدات المكتشــفة. انظــر إلــى 

جدول الظواهر التي تشكل غرفاً.

تتميــز هــذه الوحــدات بترابطهــا مــن حيــث الجدران المشــتركة 
وكذلــك فــي البوابــات أو المداخــل، نســتنتج مــن ذلــك وجــود 
ــن ســكان هــذه الوحــدات فــي  ــط اجتماعــي أو أســري بي تراب
أو  أو فنــاء  الوحــدات تشــكل غرفــاً  المنطقــة، أغلــب هــذه 
الغــرف الصغيــرة  صالــة ومســتودعات بمقاســات مختلفــة. 
ربمــا اســتخدمت للتخزيــن وناحــظ بعــض الغــرف أرضيتهــا 

مجصصة والبعض اآلخر لم تجصص أرضياتها.

كمــا ناحــظ وجــود أحــواض دائريــة الشــكل بكثــرة ممــا يــدل 
علــى وظيفــة رئيســة أو حرفــة معينــة مهمــة لســكان المنطقــة، 
وهــي مبنيــة مــن الحجــارة الجيريــة تشــبه آبــار الميــاه المطويــة 
وأكبرهــا قطــراً ال يتعــدى المتريــن وعــرض حجارتهــا يتــراوح 
بيــن 20ســم و١5ســم فــي أغلــب األحيــان أمــا طولهــا فيتــراوح 
بيــن 25ســم و٣5ســم، وهــي ومبنيــة بطريقــة جيــدة حيــث 
األحجــار مقطوعــة قطعــاً جيــداً ومشــذبة ممــا يــدل علــى 
مهــارة العمــال أو الفنييــن فــي قطــع هــذه األحجــار وتشــذيبها 
وبنائهــا حيــث نــرى ربــط هــذه األحجــار مــع بعضهــا البعــض 
ــاك نوعــان مــن هــذه األحــواض  ــدة، وهن ــة بطريقــة جي بالمون

في طريقة البناء:

النــوع األول: بنيــت هــذه األحــواض مــن الحجــارة بطريقــة 
دائرية عمودية.

النوع الثاني: بنيت بطريقة دائرية أفقية )اللوحة 5.١2ب(.
هــذه  فــي  مبنيــة  مجصصــة  أرضيــة  وجــود  عــدم  الحظنــا 
األحــواض لذلــك اســتبعدنا أن تكــون هــذه األحــواض لتخزيــن 
ــن المــواد  ــل ربمــا كانــت لتخزي ــاه أو الســوائل األخــرى، ب المي
ربمــا  أو  بداخلهــا،  مــواد عضويــة  وجدنــا  حيــث  الغذائيــة، 
اســتخدمت لغــرض حرفــة معينــة اســتخدمت فــي تلــك الفتــرة 
مكبــاً  اســتخدمت  ربمــا  أو  األشــخاص،  هــؤالء  قبــل  مــن 
للنفايــات والتخلــص منهــا عــن طريــق الحــرق، وقــد ال حظنــا 
بعــض جــدران هــذه األحــواض متعرضــة للحــرق وجــود رمــاد 
لتلــك  والدارســين  للباحثيــن  التصــور  هــذا  ونضــع  داخلــي، 
الفتــرة إلبــداء رأيهــم فــي تفســير ظاهــرة هــذه األحــواض 
هــذه  فــي  األحــواض  عــدد  بلــغ  وقــد  الموقــع.  فــي  بكثــرة 
الوحــدات أربعــة عشــر حوضــاً ممــا يــدل علــى أهميــة وجــود 

هذه األحواض وتعدد استخداماتها في المنطقة.

حيــث  اســتيطانيتين  مرحلتيــن  أو  فترتيــن  وجــود  وناحــظ 
ــر دقــة وإتقــان فــي التشــييد  ــى المبكــرة هــي أكث ــرة األول الفت

والبنــاء لــذا نــرى دقــة قطــع األحجــار وتشــذيبها وطريقــة 
ــة مــع بعضهــا البعــض،  بنائهــا، وكذلــك ربــط األحجــار بالمون
وكذلــك أيضــا أساســات الجــدران ناحظهــا فــي قمــة الدقــة 
والقطــع بعكــس الفتــرة التــي تليهــا، وناحــظ أن األحجــار غيــر 
منتظمــة، وطريقــة صــف األحجــار وربطهــا بإضافــة قطــع مــن 
الحجــارة وزيــادة المونــة المســتخدمة فــي البنــاء، وربمــا جلبــت 
ــا لوحــظ  ــم، كم ــر لديه ــب حســب المتوف ــكان آخــر قري ــن م م
اختــاف أســلوب وطريقــة البنــاء األقــل دقــة وجــودة، وعمومــاً 
فــإن أغلــب هــذه الوحــدات مــن مدماكيــن والبعــض اآلخــر مــن 

ثاثة مداميك باإلضافة إلى األساسات.

أمــا فــي حيــث المعثــورات فالموقــع يعــد فقيــراً إلــى حــد مــا، 
حيــث وجدنــا عــدداً مــن األوانــي الفخاريــة منهــا جــرار فخاريــة 
صغيــرة ومتوســطة الحجــم )اللوحــة 5.4ج، 5.5ج، 5.١0و( 
ــد  ــل شــباك الصي ــن ثق ــرة م ــات، ومجموعــة كبي ــك زبدي وكذل
مــن الفخــار والبعــض مــن الحجــارة، ومباخــر مربعــة الشــكل 
مــن الفخــار بعضهــا مزخــرف والبعــض اآلخــر بــدون زخرفــة، 
وبعــض التماثيــل الصغيــرة اآلدميــة وحيوانيــة )تراكوتــا( غيــر 
مكتملــة حيــث بعــض أعضائهــا مفقــودة، )اللوحــة 5.١١ب( 
ــي  ــن الحجــر الصابون ــا بعــض الخــرز مصنوعــة م ــا وجدن كم
أســطوانية الشــكل وبعضهــا مزخــرف بحــزوز، كمــا عثرنــا علــى 

خنجر من الحديد ذي مقبض خشبي.

ومــا عثــر عليــه مــن قطــع أثريــة يــدل علــى أهميــة الموقــع 
األثــري ومــدى ارتباطــه بمواقــع مــا قبــل اإلســام فــي شــرقي 
الجزيــرة العربيــة وخاصــة موقــع ثــاج، حيــث تتشــابه المعثورات 
األثريــة مثــل الفخاريــات والمباخــر الطينيــة التــي تســتخدم 
اللبــان  الدينيــة والحيــاة االجتماعيــة لحــرق  الطقــوس  فــي 
والبخــور، أمــا التماثيــل اآلدميــة والحيوانيــة )تراكوتــا( وخاصــة 
فــي حياتهــم  للمواصــات  يعــد أهــم وســيلة  الــذي  الجمــل 
المعيشــية للتنقــل يعتمــدون عليهــا، لــذا نــرى لــه مكانــة خاصــة 
ــى  ــازال حت ــة مــن الزمــن وم ــك الحقب ــي تل ــؤالء الشــعوب ف له
اآلن، وكذلــك طريقــة وأســلوب البنــاء المعمــاري المشــترك 
مينــاء  الدفــي  يكــون  وربمــا  بعــض  مــن  وقربهمــا  بينهمــا 
ــد  ــة أخــرى تعــد وثائــق مهمــة يعت ــاج، ومــن ناحي لمســتوطنة ث
بهــا لبرهنــة ارتبــاط الموقــع بمراكــز حضاريــة معروفــة داخــل 
الجزيــرة العربيــة وخارجهــا مثــل ثــاج والفــاو ومواقــع حضاريــة 

فــي جنوبــي الجزيــرة العربيــة، ومــن خــال التحاليــل الكربونيــة 
ــى  ــود إل ــع يع ــخ الموق ــن أن تاري ــع تبي ــن الموق ــي أخــذت م الت

الفترة ما بين 520-٣80 قبل المياد.

االرتفاعالمربعالظاهرةالمعثورةالمادة
5.4م200١011kبدن لجملفخار
5.4م200١011kزبديةفخار
5.١7م200١012kمبخرةفخار
حجر 
5.07م20١889Iخرز قبابي الشكلصابوني

خنجر ذو مقبض حديد
4.94م200١012kخشبي مكسور

حجر 
صابوني

عدد )4( خرز 
5.96م202079kقبابي الشكل

4.99م202079kزبديةفخار
حجر 
4.52م20١9١10Jخرزةصابوني

تراكوتا لجمل غير فخار
4.74م202079kمكتمل

4.52م20١9١10Jآنية فخاريةفخار
4.7١م202209kمبخرةفخار
4.7١م202079kمبخرةفخار

قطعة فخار فخار
5.١١م9Iمخرومة بثقبين

4.92م202٣١9Iجزء من سوارزجاج 
4.84م202٣09Iزبديةفخار
4.58م202529Iمبخرةفخار

نتائج أعمال الحفر والتنقيب في المربعات 
المنطقة )ب( )٢١٠٠٠(:

(M, 11-L, M10-L10-11) (اللوحة 5.١6ب،ج، ١8.5(

بعــد كشــط الطبقــة الســطحية التــي ســجلت برقــم ظاهــرة 
 5.64msl 10 عنــد متوســط ارتفــاع-L 2١00١ فــي المربــع
والتــي هــي عبــارة عــن رمــل مخلــوط ببقايــا كســر إســمنتية 
الصغيــرة  الحجــارة  وكســر  النباتــات  بعــض  وبقايــا  حديثــة 
وقليــل جــداً مــن الكســر الفخاريــة، وبعــد إزالتهــا ظهــر لنــا فــي 
الجــزء الشــمالي الغربــي مــن المربــع بعض الحجارة المشــتركة 
والمتناثــرة، بعــض منهــا مرتبــة تمثــل مدمــاكاً واحــداً فقــط مــن 
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وقــد  أو غيرهــا،  تقويــة  علــى أساســات  يحتــوي  البنــاء وال 
.5.77msl سجلت برقم ظاهرة 2١002 وارتفاعها

تــم تنظيــف هــذه الحجــارة عــن الرمــل، ممــا أظهــر لنــا أن هــذه 
تــم  الفتــرات  مــن  فتــرة  فــي  كانــت مدافــن  ربمــا  الحجــارة 
التعــدي عليهــا، إال أن هنــاك مدفنــاً واحــداً فقــط جدرانــه 
شــبه منتظمــة، حيــث تــم الحفــر فــي الوســط باتجــاه الجــدار 
الممتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب، ولكــن لألســف لــم يتضــح لنــا 
المتناثــرة  العظــام  بعــض  ســوى  مكتمــل  عظمــي  هيــكل 

والمتهالكة جداً، ثم استمر النزول فيه إلى عمق المتر.

أرضيــة المدفــن دكــت بالجــص والرمــاد تعلوهــا بعــض الكســر 
الفخاريــة وبعــض المــواد العضويــة، ســجلت معثــورة واحــدة 
فقــط فــي هــذه الظاهــرة وهــي عبــارة عــن حجــر كريــم ذي لــون 

بني غامق.

طــول المدفــن ١.5م وعرضــه ١م أمــا عمقــه فهــو 80ســم 
وارتفاعه 4.9٣م عن مستوى سطح البحر.

وبعد كشــط باقي المربعات ) 10M-و L-11وM-11( وتســجيل 
ــم 2١0٣6،  ــى الظاهــرة رق ــي تصــل إل ــن الظواهــر الت ــر م كثي
تبيــن أن المربعــات تحتــوي علــى عــدة عناصــر معماريــة تشــكل 
طــرازاً معماريــاً دقيقــاً وجيــداً فــي تشــذيب الحجــر وطريقــة 
صــف المداميــك يشــابه كثيــراً مبانــي مدينــة ثــاج األثريــة، 
وتتكــون هــذه العناصــر مــن غرفتيــن: األولــى مابيــن المربعيــن 
60ســم،  جدارهــا  وســماكة  ٣×4م  ومســاحتها   10Lو  10M

ولهــا  ١×0.70م،  الشــكل  مســتطيلة  مــاء  بركــة  ياصقهــا 
مدخــان: مدخــل فــي الجهــة الشــرقية مــن الغرفــة 50ســم 
وآخــر فــي الجهــة الشــمالية بعــرض 60ســم ولــه عتــب مــن 
حجــر ٣5×40ســم يطــل علــى ممــر بعــرض 2.١0م، كمــا أن 
هــذه الغرفــة احتــوت علــى مصطبــة مربعــة الشــكل تقريبــاً 
منحوتــة مــن الحجــر تقــع فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن 
 10L 10 وM الغرفــة، والغرفــة الثانيــة مــا بيــن المربعــات ١0م
11L ومســاحتها ٣×4.5م وســمك جدارهــا 60-70 ســم  و 
مدخــان:  ولهــا  0.80×١م  تاصقهــا  بركــة  أيضــاً  وهنــاك 
مدخــل مــن الشــرق ولــه عتــب مــن أحجــار مرصوفــة، ومدخــل 

آخر من الجهة الشمالية بعرض ١.20م.

كمــا كشــف فــي المربعــات عــن حوضيــن دائرييــن أحدهمــا 
متهالــك وأحجــاره متســاقطة وآخــر جيــد فــي بنــاءه وتصفيــف 
أحجــاره، علمــا بــأن أحــد الحوضيــن كمــا يبــدو أقــدم مــن 
ــار أحدهــا يرجــع  ــد ن ــة مواق اآلخــر، وكشــف أيضــاً عــن ثاث

إلى فترة متأخرة.

والجديــر بالذكــر أن جميــع الوحــدات المعماريــة التــي ظهــرت 
فــي المربعــات )M, 11-L, 10M, -L10-11( لهــا ارتباطــات 
لوحــدات معماريــة متداخلــة فــي المربعــات الواقعــة بالمنطقــة 

)أ( و )ب20000(.

نتائج أعمال الحفر والتنقيب في المربعات المنطقة )ج(:
)16T,16S,16R,16Q,15T,15S,15R,15Q(

)14P,14Q,14F(

تقــع هــذا المنطقــة فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي إلــى الشــمال 
الغربــي مــن الموقــع، وال يختلــف ســطح هــذه المنطقــة عــن 
المنطقتيــن )أ( و)ب( ســوى أن هــذه المنطقــة تتميــز بكثــرة 
الرمــال الحــرة التــي تغطــي أغلــب الظواهــر، وقليــل مــن الســبخ 
ــل،  ــة نظــراً لقــرب شــاطئ الجبي ــة الشــمالية الغربي مــن الجه
والــذي تأخــر نتيجــة الــردم والزحــف العمرانــي، لــذا قــرر 
العمــل بهــذه المنطقــة بكشــط الطبقــة الســطحية وإظهــار 
الظواهــر المعماريــة إن وجــدت وعمــل مجســات اختباريــة 
لكشــف طبقــات التربــة، لتبيــن لنــا أهميــة هــذا الجــزء مــن 

الموقع باحتوائه على طبقات استيطان من عدمه.

تــم اختيــار عــدد مــن المربعــات فــي هــذه المنطقــة لكشــطها 
كمرحلــة   )16T,16S,16R,16Q,15T,15S,15R,15Q( وهــي 

أولى، ومربع )(14P,14Q,14F( كمرحلة ثانية.

المرحلــة األولــى: بعــد كشــط الطبقــة الســطحية وتنظيــف 
المربعات ظهرت لنا عدة ظواهر أهمها:

الظاهــرة ٣000٣: وهــي عبــارة عــن ســور طويــل يمتــد مــن 
الغــرب إلــى الشــرق فــي مربــع 16R مــروراً بمربــع 16S وجــزء 
مــن مربــع 16T وجــزء مــن مربــع 15T وينتهــي بعــد هــذا المربع 

ب 2م تقريباً وذلك بعد تتبعه وعمل مجس.

بلــغ طــول هــذا الســور 28.5م وعرضــه تــراوح مــا بيــن 65ســم 
إلى 70 سم أما ارتفاعاته فهي كما يلي:

 
ارتفاعات السور العلوية وما يقابله من ارتفاع سفلي

االرتفاع السفلياالرتفاع العلوي
4.77msl4.10msl

5.02msl4.17msl

5.13msl4.20msl

5.15msl4.97msl

5.05msl3.77msl

3.87msl3.54msl

بعــد كشــف الطبقــة الســطحية عــن جميــع المربعــات المــراد 
 )16T,16S,16R,16Q,15T,15S,15R,15Q( فيهــا  العمــل 
ظهــرت لنــا عــدة عناصــر معماريــة، أهمهــا جــزء مــن ســور 
بطــول 28.5م وعــرض يتــراوح مــا بيــن 60-70ســم وارتفــاع مــا 
بيــن ٣0ســم فــي الجهــة الشــرقية إلــى ١.5م، هــذا االختــاف 
إلــى  إضافــة  الســطح،  تســاوي  عــدم  نتيجــة  االرتفــاع  فــي 
التعديــات وبالتالــي إزالــة بعــض المداميــك العلويــة فــي بعــض 

جهات السور.

بنــي هــذا الســور مــن عــدة مداميــك تتــراوح مــا بيــن 6 مداميــك 
إلــى ١0 مداميــك مــن الحجــر الجيــري، حيــث شــذب تشــذيباً 
جيــداً، تربطهــم المونــة البحريــة، كمــا أنــه غطــي مــن األعلــى 

بالمونة ليكون أكثر صابة.

يبـدو ومـن خـال بعـض المعثـورات التـي وجـدت بالقـرب مـن 
هـذا السـور وبمقارنتهـا مـع معثـورات مدينـة ثـاج يتضـح لنـا أن 
بنـاء هـذا الجـزء مـن السـور كان خـال الفترة ما بيـن 250ق.م 
إلى 200م، ليكون حامياً لمرفأ الدفي عندما نشـطت التجارة 
عـن طريـق البحـار، حيـث تأتـي البضائـع وغيرهـا مـن مدينـة 
ثـاج األثريـة والجرهـاء، وتصـّدر إلى المدن األخرى في الخليج 
العربـي وغيـره، والعكـس مـن ذلك تأتي بعـض البضائع والمؤن 

من الخارج إلى ثاج عن طريق هذا المرفأ.

كمــا كشــف مــن خــال الحفــر والتنقيــب فــي هــذه المربعــات 
عــن مجموعــة مــن األحــواض الدائريــة بلــغ مجموعهــا ١٣ 

مــا  منهــا  وعمقهــا،  قطرهــا  فــي  تقريبــاً  تســاوت  حوضــاً، 
اســتخدم للطبــخ وذلــك لمــا تــم كشــفه مــن رمــاد نتيجــة الحرق، 

ومنها ما استخدم للتخزين.

تميــزت هــذه األحــواض بحجارتهــا المشــذبة والمســتخرجة 
البحــر، حيــث قطعــت وشــذبت بشــكل طولــي  فــروش  مــن 
وصفــت علــى جوانــب دائــرة الحــوض، واختيــر هــذا النــوع مــن 

األحجار لقوته وصابته وتحمله الحرارة العالية.

أمــا النــوع اآلخــر مــن األحــواض فقــد شــذب وشــكل مــن ألــواح 
الحجــر الجيــري المتوفــر بالقــرب مــن الدفــي وصــف علــى 
دائــرة الحــوض، وقــد اســتخدم هــذا النــوع كمخــازن للقــوت 
المتحللــة  العضويــة  المــواد  بعــض  لوجــود  وذلــك  وغيرهــا، 
ــرودة،   ــن حفظــه للب ــه م ــز ب ــا يتمي داخــل هــذه األحــواض ولم
األرض  ســطح  تحــت  بنيــت  المخــازن  هــذه  أن  خصوصــاً 
وبقربهــا مــن الشــواطئ فهــي بالتالــي تصبــح بــاردة حتــى فــي 

ساعات الظهيرة.

والجديـر بالذكـر أن المربعـات المذكـورة أعـاه احتـوت علـى 
عدد 2 من مواقد النار بنيا وأنشئا من مدماك واحد فقط.

أمــا عــن باقــي العناصــر المعماريــة التــي كشــفت داخــل هــذه 
المربعــات فهــي جــداران ال يشــكان أي وحــدة معماريــة وذلــك 
ــا يشــكان جــزءاً  ــن عــن بعــض، ربمــا كان لوجودهمــا منفصلي
بســبب  انفصــا  ولكــن  الســابق،  فــي  معماريــة  وحــدة  مــن 
ــك الجــدران واســتخدامها  ــن تل ــع األحجــار م ــات أو قل التعدي

في وحدات أخرى بالموقع.

كمــا كشــف أيضــاً عــن صــف مــن األحجــار مرتبــة ومصفوفــة 
بجانــب بعضهــا، ربمــا كانــت تســتخدم لوضــع بعــض األوانــي أو 
األشــياء عليهــا، وممــا تــم ماحظتــه فــي هــذه الظاهــرة وجــود 
اســتخدمت  ربمــا  دائــري،  بشــكل  محفــوراً  األحجــار  أحــد 

لطحن الحبوب أو غيره.

المرحلة الثانية:
14P,14Q,14F مربع

تــم كشــف الطبقــة الســطحية وإزالتهــا مــن المربعيــن حيــث 

حفرية ميناء الدفي )١4٣2هـ/20١0م(
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إنهــا ال تختلــف طبقتهــا الســطحية عــن المربعــات التــي كشــفت 
ســابقاً، والتــي هــي عبــارة عــن رمــال حــرة تتخللهــا بعــض 
الكســر الفخاريــة واألحجــار الصغيــرة والمتوســطة المشــذبة 
ــن ٣0- ــا بي ــن م ــن المربعي ــا فــي هذي ــر المشــذبة، عمقه وغي

.5.28MSI 50سم ومعدل ارتفاعها

بعــد كشــط وإزالــة الطبقــة الســطحية، بــدأت تظهــر لنــا بعــض 
مــن  يمتــد  مــن عناصــر معماريــة وهــي جــدار  أجــزاء  مــن 
الشــمال إلــى الجنــوب ومتصــل معــه جــزء مــن جــدار فــي 
ــا أن  ــرب، وربم ــة الغ ــد ناحي ــة الشــمالية الشــرقية، يمت الزاوي
هنــاك أجــزاء أخــرى تحــت المربــع الغربــي ١40 ومربــع ١50، 
لنــا  التــي ظهــرت  الظواهــر  مــن  المعطيــات  وذلــك حســب 

سابقاً.

تشــكل هاتــان الظاهرتــان جــزءاً مــن عنصــر معمــاري ربمــا 
الزاويــة  فــي  مدخــل  بهــا  يوجــد  غيرهــا،  أو  غرفــة  تكــون 
الجنوبيــة الشــرقية بطــول ١.٣0ســم، وهــذا المدخــل يخلــو 
ــؤدي هــذا المدخــل مباشــرة  ــب أو مــا شــابه، ي مــن وجــود عت
إلــى تنــور أنشــيء علــى شــكل حــوض دائــري من حجــر الفروش 
البحريــة، ويحتــوي علــى كثيــر جــداً مــن الرمــاد الناتــج عــن 
الحــرق، كمــا يغطــي المــكان القريــب منهــا كثيــر مــن الرمــاد، 
وهــذا دليــل علــى أن هــذا التنــور اســتخدم لفتــرة طويلــة كتنــور 
ــرة  ــور يتنظيفــه بيــن فت طبــخ،  فعــادة مــا يقــوم مســتخدم التن
وأخــرى وإزالــة مــا بداخلــه مــن رمــاد متراكــم حتــى يســهل عليــه 
ــه ليشــعلها  ــع األخشــاب بداخل اســتخدامه مــره أخــرى وتجمي

بالنار.

كمــا كشــف بالغــرب مــن هــذا التنــور علــى مخــزن لحفــظ 
األشــياء علــى بعــد 40ســم تقريبــاً، يغطــي هــذا المخــزن كثيــراً 
مــن الحجــارة المتســاقطة بداخلــه، واحتــوت طبقتــه الســفلية 
علــى طبقــة مــن المــواد العضويــة، وقــد خــا مــن أي مــن 

األواني الفخارية أو ما شابه.

كذلــك كشــف فــي مربــع 14Q عــن تنــور آخــر للطبــخ وهــو 
يحتــوي أيضــاً علــى كثيــر مــن الرمــاد الناتــج عــن الحــرق، 

وكثير جداً من الكسر الفخارية.

اســتخدم هــذا التنــور كمرمــى بعدمــا تــم إنشــاء التنــور الــذي 
ســجل برقــم ظاهــرة ٣0040 والــذي تــم ذكــره ســلفاً حيــث إن 

مستوى البناء لهذا التنور أقل مستوى من التنور األخر.

أمــا مربــع 14F فلــم يحتــِو علــى أي عنصــر معمــاري، غيــر 
ال  وهــي  المربــع  فــي  المتبعثــرة  المشــذبة  الحجــارة  بعــض 
تشــكل أي عنصــر معمــاري بنائــي، وربمــا واهلل أعلــم أن هــذه 
الحجــارة كانــت عنصــراً بنائيــاً ولكــن نتيجة التعديــات بالجرف 

تبعثرت في المربع.

االستنتاج العام للحفرية:
بعــد كشــف المربعــات ظهــرت لنــا بعــض النتائــج والمعطيــات 

من الموقع، يمكن تلخيصها كما يلي:

١.  أهمية الموقع وعاقته االقتصادية والسياسية 
بمملكة ثاج:

ــة  ــع الطبقــات البيني ــة الموقــع مــن خــال تتب ــا أهمي تكمــن لن
والمعماريــة، أنــه قــد مــر علــى الموقــع مرحلــة بلغــت ذروة 
االزدهــار خــال فتــرة حضاراتــه التــي يمكــن تأريخهــا مــن 
األول  القــرن  إلــى  الميــاد  قبــل  الثانــي  القــرن  منتصــف 
الميــادي، وذلــك بالمقارنــة بالمعثــورات التــي تــم الكشــف 
ــون ١4  ــل كرب ــك نتيجــة تحلي ــة وكذل ــاج األثري ــة ث ــا بمدين عنه
 10L الــذي عمــل علــى بعــض العينــات مــن الموقــع، ففــي مربــع
أخــذت عينــة عبــارة عــن مــادة عضويــة متحللــة مــن الظاهــرة 
رقــم 2١027، وأشــارت نتيجــة تحليلهــا إلــى أن عمــر هــذه 
المــادة يرجــع إلــى مــا بيــن ١870-١990 ســنة ماضيــة، أي 
بدايــة القــرن الميــادي، كمــا أخــذت عينــة أخــرى مــن مربــع 
14L عبــارة عــن مــواد عضويــة متحللــة )فحــم( مــن الظاهــرة 

رقــم ٣00٣٣ وجــاءت نتيجــة تحليلهــا، أن عمــر هــذه العينــة 
يرجــع إلــى مــا بيــن 2١20-2٣20 أي القــرن الثالــث أو الثانــي 
 16S قبــل الميــاد، كذلــك أخــذت عينــة )فحــم( مــن مربــع
الســطحية  الطبقــة  أي   ٣000١ رقــم  الظاهــرة  وبالتحديــد 
وأشــارت نتيجــة تحليلهــا الــى أن عمــر هــذه المــادة ترجــع الــى 

ما بين 60-١60 سنة ماضية.

إلــى  المنســوبة  العربيــة  الجزيــرة  خرائــط  إلــى  وبالنظــر 
كلوديــوس بطليمــوس الجغرافــي التــي أنجزهــا فــي القــرن 

الــذي  األســاس  تعــد  والتــي  )90-١68م(  الميــادي  الثانــي 
ــل  ــن قب ــد م ــا بع ــة فيم ــرة العربي ــط الجزي ــه خرائ تطــورت من
ــات  ــع عشــر وبداي ــرن الراب ــة الق ــي نهاي ــن ف ــة األوربيي الرحال
لبعــض  وتوضيــح  ذكــر  حيــث  مــن  عشــر  الخامــس  القــرن 
األســماء للمناطــق والقبائــل القديمــة علــى ســواحل الخليــج 
للمملكــة،  الشــرقية  المنطقــة  ضمنهــا  مــن  والتــي  العربــي 
وأشــاروا فيهــا نقــًا عنــه أنهــا مناطــق مأهولــة، وأن أهليهــا 
خريطــة  الخرائــط  هــذه  ضمــن  ومــن  ويتاجــرون،  يعملــون 
الميــادي(  عشــر  الســادس  )القــرن  برنــاردو  ســيلفانوس. 
إيطالــي ١5١١م - البندقيــة باســم خريطــة المنطقــة السادســة 

في آسيا.

ــى الخريطــة  ــي وجــدت عل ــة الت ومــن ضمــن األســماء القديم
والتــي يمكــن أن يكــون هــذا المينــاء أحــد أســمائها اســم بلبانــة 
ــي  ــي أوكتين ــي liniatie، أو خطين ــة pillipana، أولينيت أو بلعان
Chitini، أو مادا Malada، أو سســر فتوس Sacer ftaus، أو 

نرشــحها،  أن  يمكــن  التــي  األســماء  وهــذه   ،Phigia فيجيــا 
وهنــاك أســماء أخــرى لــم ندرجهــا لكثرتهــا ونتمنــى أن يحالفنــا 
الحــظ فــي بقيــة المربعــات التــي لــم تكشــف أن نجــد ضالتنــا 
وهــو اســم هــذا المينــاء فــي أحــد جدرانهــا المعماريــة أو 

ضمن شواهدها الحجرية.

ومــن النتائــج القيمــة التــي نتوقــع أننــا توصلنــا إليهــا أن الــدرب 
التجــاري القديــم والمعــروف بالــدرب الكنهــري أو درب الجمال 
ــم  ــاء الضخــم ومــن ث ــدأ مــن هــذا المين ــد ربمــا كان يب بالتأكي
ــم ينتقــل  ــاج ومــن ث ــى ث ــة الغــرب إل ــراً ناحي ــه ب يواصــل طريق
إلــى جنوبــي الجزيــرة العربيــة ماراً باألحســاء )هجــر( واليمامة 
ــا  ــق البحــري كم ــا الطري ــة( ونجــران، أم ــاو )قري ــم الف ــن ث وم
أشــرنا آنفــاً فكانــت الســلع التجاريــة للبضائــع المصنعــة أو 
المينــاء  هــذا  الســتخدام  تصديرهــا  والمعــاد  المســتوردة 
كمحطــة )ترانزيــت( فتنقــل عــن طريــق البحــر عبــر الخليــج 
إلــى جزيــرة تايلــوس البحريــن ومــن ثــم إلــى رأس الخليــج 
العربــي وكذلــك إلــى جزيــرة إيــكاروس )جزيــرة فيلــكا فــي 

الكويت( ومنها إلى بابل والفرات األعلى بالعراق.

واســتناداً إلــى المكتشــفات األثريــة لهــذا المينــاء ومدينــة ثــاج 
األثريــة ومــا تحملــه مــن طابــع المــدن الضخمــة والمتطــورة 

ــة تدمــر فــي  ــك الوقــت بمــدن قديمــة كمدين الشــبيهة فــي ذل
ســوريا مثــًا وغيرهــا فــي بعــض الــدول المجــاورة فإننــا ال 
نســتبعد أن نرشــح أن أهالــي وقبائــل مدينــة ثــاج ومينائهــا هــم 
مــن قبائــل الجرهائييــن أو جرهــاء أو جــره الذيــن ُعرفــوا عــن 
طريــق الكتــاب الكاســيكيين اإلغريقييــن أمثــال اســترابوا أو 
بلينــي الذيــن أشــادوا بثــراء وغنــى هؤالء القوم شــرقي الجزيرة 
الميــاد،  بعــد  ومــا  الميــادي  األول  القــرن  إبــان  العربيــة 
وبالتأكيــد لــم تتحقــق هــذه الشــهرة وهــذا النجــاح لهــؤالء القــوم 
ــي  ــم ف ــى التحك ــة والسياســية عل ــم اإلداري ــدرة حكومته إال لق
التجــارة  فــي  التحكــم  علــى  وكذلــك  واألمــن  االســتقرار 
القوافــل  منتجــات  الســتقبال  مركــزاً  فكانــت  واالقتصــاد 
والوافديــن التجــار ســواء لمدينــة ثــاج أو مينائهــا وبالتأكيــد 

كانت تقدم لهم الخدمات اإلدارية وربما الدينية.

يتبيـن لنـا ومـن خـال هـذه الفتـرة المنحصـرة مـا بيـن القـرن 
نشـاط  الميـادي  الثالـث  القـرن  إلـى  الميـاد  قبـل  الثانـي 
التجـارة عبـر هـذا المينـاء، فكانـت القوافـل تأتـي مـن جنوبـي 
شـبه الجزيـرة العربيـة مـروراً بمملكـة ثـاج،  وصـوالً إلـى هـذا 
الموقـع ومنهـا تصـدر إلـى الحضـارات التـي سـادت فـي بحـر 
تجلـب  حيـث  ذلـك  مـن  والعكـس  بالكويـت،  كفيلـكا  الخليـج 
الجزيـرة  شـبه  جنوبـي  إلـى  البضائـع  أنـواع  بعـض  وتسـتورد 
العربيـة عـن طريـق همـزة الوصـل )مينـاء الدفـي( التـي تربـط 
هـذه الحضـارات مـع بعضهـا البعـض إلـى مملكـة ثـاج وبالتالـي 
إلـى جنوبـي شـبه الجزيـرة العربية، فهـو بحد ذاته ميناء بحري 
المركزيـة  بحكومتهـم  المرتبطيـن  السـكان  مـن  كثيـر  يقطنـه 
األوانـي  فأغلـب  ثـاج،  مملكـة  فـي  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
الطينيـة  والتماثيـل  المكتملـة  وغيـر  المكتملـة  الفخاريـة 
والمباخـر ومـا تحملـه مـن زخارف وأشـكال وغيرها من أدوات 
تم الكشـف عنها في الموقع، يغلب عليه الطابع نفسـه، إذا ما 
كان الطابـع هـو بحـد ذاتـه المكتشـف في مدينة ثاج لذا يمكننا 
االسـتنتاج بـأن هـذا المينـاء مـا هـو إال ميناء بحـري تابع إدارياً 

إلى مملكة ثاج استمر باستمرار المملكة.

٢-  النسيج العمراني للميناء:
عــن  العمرانــي  بنســيجه  الموقــع  هــذا  نميــز  أن  يمكننــا  ال 
إلــى نفــس الفتــرة، غيــر أن  التــي ترجــع  المواقــع األخــرى 
ــة مــع بعضهــا  بيوتهــا تتميــز بكبــر حجمهــا وجدرانهــا متداخل

حفرية ميناء الدفي )١4٣2هـ/20١0م(
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البعــض أحيانــاً، وأحيانــاً أخــرى تكــون متباعــدة، يفصــل بينهــا 
إلــى بيــت معيــن،  التــي عــادة مــا تنتهــي  الشــوارع واألزقــة 
ومعــدل عــرض هــذه الشــوارع واألزقــة مــا بيــن 2-٣م، وهنــاك 
شــوارع ربمــا تكــون أعــرض مــن هــذا إال أنــه لــم يتــم الكشــف 
الباحــات  مــن  يخلــو  ال  الموقــع  أن  كمــا  اآلن،  حتــى  عنهــا 
والســاحات العامــة والخاصــة التــي تســتغل ربمــا لمزاولــة مهنــة 
أو حرفــة معينــة، حيــث تــم الكشــف عــن مجموعــة مــن الباحات 
والســاحات أمــام البيــوت وخارجهــا وكذلــك بعــض الــدكات 

التي تستخدم للجلوس.

أمــا عــن حالــة الوحــدات المعماريــة والبيــوت المكتشــفة تحــت 
المربعــات التــي كشــفت، فأغلــب هــذه البيــوت بحالــة جيدة، إال 
نتيجــة  ومائلــة  متهالكــة  كانــت  التــي  الجــدران  مــن  القليــل 
ضغــط التربــة، علمــاً بــأن معظــم هــذه الجــدران لــم تكــن رفيعــة 
فــي مســتواها، حيــث تــراوح متوســط ارتفــاع الجــدار مــا بيــن 
60-90 ســم، بنــي مــن مدمــاك واحــد إلــى أربعــة مداميــك 
فقــط، ويكمــل الباقــي بجــذوع األشــجار وجريــد النخــل، وتكــون 
مرتبطــة بأعمــدة خشــبية فــي زوايــا هــذه الجــدران، بحيــث 
تكــون مفتحــة ومتباعــدة قليــًا لتســهيل مــرور التيــار الهوائــي 
الــذي عــادة مــا ينشــط عنــد الســواحل البحريــة، وهــي عــادة 

ما تكون أحواشاً ومرابط للحيوانات.

ولــم يكشــف عــن أي ســقف ألحــد البيــوت المكتشــفة فــي هــذا 
الموقــع، ولكــن مــن الماحــظ أن هــذه األســقف بنيــت مــن 
المــواد الطبيعيــة كجريــد النخــل تغطيهــا الحصــر المصنوعــة 
مــن ســعف النخــل وربمــا يغطــى الحصيــر بعــض القــار المتوفــر 

في المنطقة.

٣-  العناصر المعمارية:
اســتخدمت المــادة الرئيســة فــي بنــاء الوحــدات والعناصــر 
المعماريــة فــي مينــاء الدفــي المتمثلــة فــي الحجــارة المشــذبة 
ــة  ــة مــن نفــس المنطقــة أو حجــارة الفــروش البحري والمجلوب
بالطيــن  يخلــط  الــذي  المحــروق  الجــص  إلــى  باإلضافــة 
لبنــاء  األســاس  المقــوم  همــا  المادتــان  فهاتــان  البحــري، 
الوحــدات والعناصــر المعماريــة، فقــد بنيــت البيــوت مقســمة 
التــي  والمكشــوفة  المغلقــة  والمطابــخ  والباحــات  بالغــرف 
يتوســطها بعــض األحــواض الدائريــة التــي اســتخدمت إمــا 

وشــذبت  قطعــت  تكــون  مــا  عــادة  والتــي  للطبــخ  كتنانيــر 
ــل هــذا  ــة لتحّم ــي مــن الفــروش البحري أحجارهــا بشــكل طول
ــة،  ــره بالرطوب ــدة وعــدم تأث ــوع مــن الحجــر الحــرارة الزائ الن
وإمــا كمخــازن والتــي عــادة مــا شــذبت وقطعــت أحجارهــا مــن 
الحجــر الجيــري لمــا يتميــز بــه مــن حفــظ البــرودة حتــى فــي 
فصــل الصيــف الحــار، وكا النوعيــن مــن األحــواض يكــون 
أو  الدائريــة  األحــواض  أمــا  األرض،  ســطح  فــي  محفــوراً 
المســتطيلة التــي كشــف عنهــا وهــي تعلــو ســطح األرض فقــد 
اســتخدمت كبــرك لحفــظ المــاء المجلــوب أساســاً مــن اآلبــار 

االرتوازية القريبة من الموقع.

كذلــك بنيــت األســوار فــي هــذا المينــاء حيــث تــم الكشــف عــن 
جــزء مــن ســور فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية مــن الموقــع 
اســتخدم فــي بنائــه األحجــار الجيريــة المشــذبة وقليــل جــداً 
مــن الفــروش البحريــة والطيــن البحــري )اللوحــة 5.2١أ(، 
وهــذا الســور، ربمــا كان يحيــط بالمينــاء نفســه لوجــود بوابتــه 
المطلــة علــى الســاحل مباشــرة، علمــاً بــأن خلــف هــذا الســور 
مــن الداخــل قــد كشــف عــن كثيــر مــن األحــواض الدائريــة 
بعضهــا تنانيــر والبعــض مخــازن ومواقــد للنــار، وربمــا كان 
المحملــة  القوافــل  ألصحــاب  )خانــاً(  مبيتــاً  المــكان  هــذا 

بالبضائع المصدرة والمستوردة من وإلى الخارج.

القسم الثاني
تقارير المسح األثري



 تقرير أولي عن العمل امليداني للبعثة السعودية البريطانية في
جزر فرسان وجازان )نوفمبر/ديسمبر ٢٠١٢م / ١٤٣٤هـ(

جف بيلي، ر.هـ. إجنلز، م. ميردث ويليامز، ن. هسمان، عبداهلل الشارخ، سعود الغامدي

وتصويرهــا خاصــة اجلــزء املغــّرب منهــا كونــه مكتمــًا وســليماً 
)اللوحــة 6.٣(. وتبــني مــن املقاطــع تغيــر فــي طبيعــة مخلفــات 
التــل ورواســبه وآليــة تراكمهــا وتعاقــب طبقاتهــا، كمــا تبــني 
مــن وســط التــل أيضــاً طبقــة مخلفــات مــع أخــرى ســميكة 
مــن األصــداف تزخــر بأصــداف العطــار الصغيــرة تتعاقــب 
مــع طبقــات غنيــة بالرمــاد وعظــام األســماك، ظهــرت علــى 
هيئــة عــروق ســوداء مــن خــال املقطــع )اللوحــة 6.4أ( واتضــح 
انهيــار بعــض مــن علــو املقطــع تراكمــت عليــه أصــداف أغلبهــا 

أصــداف احلصــان. 

اختيــر مقطعــان ألخــذ عينــة مــن مقطــع الرواســب املغــّرب 
ــب  ــل األصــداف: 11G، قري ــات واضحــة بت ــق طبق وهــي أعم
مــن أســمك بقعــة بوســط التــل و14G، ويضــم تشــكيلة واســعة 
مــن  قريبــة  اخلصائــص  مختلفــة  األصــداف  طبقــات  مــن 
اللوحــة  )اللوحــة 6.4ب،ج،  املقطــع  مــن  الشــمالية  الناحيــة 
6.5أ( ثــم رســم مربــع مبقــاس 20x20ســم بأعلــى املقطــع 
وأزيلــت املخلفــات بالتعاقــب علــى هيئــة طبقــات ســمكها 5ســم، 
ــارزة مــن  ــا الب ــة وفقــاً حلــدود طبقاته ــف ســمك العين إذ يختل
مقطــع العــرض، كمــا أزيــل ماقــّل ســمكه مــن الرمــاد عــن 5ســم، 
أخــذ جميــع العينــات: عــدد ٣6 عينــة مــن املقطــع 11G وعــدد 
٣٣ عينــة مــن 14G وتغليفهــا وشــحنها إلــى اململكــة املتحــدة 
متهيــداً لتحليلهــا باملختبــر مبــا فيهــا فــرز مــواد األصــداف 
وحتليــل الرواســب ورفــع عينــات الفحــم واألصــداف لتحديــد 
أعمارهــا بالكربــون املشــع، كمــا أزيــل مقطــع مماثــل بأقصــى 
شــمالي التــل 1G للحصــول علــى مــواد طريــة لتحليل الرواســب 
وحتديــد أعمارهــا، وبعــد أن انتهــى احلفــر فــي املربعــات أعيــد 

دفنهــا )اللوحــة 6.5ب(. 

ثــم حفــرت مربعــات اختبــار صغيــرة فــي تــال أخــرى قريبــة 
)اللوحــة 6.5ج( ورســمت مقاطــع وأزيلــت فواصــل مــن األتربــة 
ــة حســب املتبــع، ورفــع عــدة عينــات مــن كل موقــع مــن  املتكتل
ــا، كمــا جــرى  ــال األصــداف ورقته ــر ت ــى 4؛ نظــراً لصغ 2 إل
الوقــوف علــى مواقــع بجانبيــه الغربــي والشــرقي ملعاينتهــا 

مقدمة
استهدف العمل امليداني املهام التالية:

ــة 4( بفرســان  ــل األصــداف )جناب اســتكمال التنقيــب بت  -١
مــع رفــع عينــات أصــداف مــن عــدة طبقــات بعمــق التــل 

وتأريخهــا.
الوقــوف علــى مناطــق ســبق حتديدهــا فــي أثنــاء العمــل   -2
امليدانــي فــي مايو-يونيــو 20١2م مبنطقــة جــازان بحثــاً 

ــار. ــة أخــرى مبواقــع اآلث عــن أدل
التخطيــط للقيــام بحمــات عمــل ميدانيــاً باملنطقــة عــام   -٣

20١٣م.

فبتأريــخ ١١ نوفمبــر حتــى 2٣ مــن الشــهر نفســه انطلــق العمــل 
مــن   24 مــن  األم  اجلزيــرة  وجــازان  فرســان  فــي  امليدانــي 

نوفمبــر إلــى 2 مــن ديســمبر )اللوحــة ١.6(.

التنقيبات في فرسان
انطلقــت التنقيبــات الســابقة فــي األعــوام 2006م ، 2008م، 
2009م، أمــا أعمــال هــذا املوســم فركــزت علــى اســتكمال 
موقــع جنابــة 4 ودفــن املربعــات وتســوية املوقــع، وهــو مبثابــة 
رأس فــي البحــر قطــره 20م وعمقــه ١.5م وأعمــق نقطــة 
علــى  بوســطه  ســابقة مقطعــاً  وكشــفت حفريــات  بوســطه، 
احملــور الشــمالي اجلنوبــي حتــى بــرزت أرض العــزاز اللهــم 
إال ثاثــة أمتــار بوســطه )اللوحــة 6.2ب( اســتهدفها عمــل 
هــذا املوســم لكشــفها واســتكمال مقطــع احملــور الرأســي بتــل 
األصــداف، ورســم طبقاتــه وتصويــر مابــرز منــه، ورفــع عينــة 
مــن عمــق مخلفاتــه، وجمــع عينــات لتحليــل التربــة واألصــداف 

وتأريخهــا بالكربــون  املشــع.

فبعــد انتهــاء موســم عــام 2009م غطيــت املربعــات وجوانبهــا 
بشــراع مــن الباســتيك حلمايتهــا، ثــم دفــن بعــض منهــا إمعانــاً 
فــي حمايتهــا أيضــاً، كانــت أولــى مهــام موســم عــام 20١2م 
هــي إزالــة مــواد احلمايــة هــذه وبقيــة املخلفــات مــن قــاع 
املربــع حتــى األرض العــزاز، وجــرى تنظيــف املقاطــع ورســمها 
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ومعرفــة مــدى مناســبتها إلجــراء دراســات عليهــا مســتقبًا 
ــر عــام 20١٣م. فــي شــهر يناي

أعمال امليدان في جازان
خصصــت ســبعة أيــام لعمــل امليــدان واســتهدف مايلــي: )١( 
معاينــة أخــرى ملــا جــرى حتديــده مــن مواقــع أثريــة خــال 
شــهري مايو-يونيــو عــام 20١2م قبــل املســح بشــهر ينايــر-

فبرايــر عــام 20١٣م، )2( رفــع عينــات مــن رواســب البحيــرات 
 )WP304( البــارزة فــي محجــر قريــب مــن حجمبــر والشــقيق

لتحليــل بيئاتهــا القدميــة ومعرفــة أعمارهــا.

خصــص مــن العمــل بامليــدان يــوم فقــط للعمــل بغربــي اخلشــل، 
مــن جــازان ووســطه،  وقــرى جنوبــاً  بيــش  فــي  آخــر  ويــوم 
وخمســة أيــام حــول حــرات البــركان بالشــقيق وبــرك )اللوحــة 
6.١(، وقــد ســجل خالهــا قطــع آثــار ضمــت أدوات حجريــة 
مــن فتــرات مختلفــة، وفخــاراً رفعــت مــن عــدد ١2 موقعــاً ثــم 
أُرِشــفت جميــع القطــع مبتحــف صبيــاء لدراســتها مســتقبًا، 
ــارز  ــة مــن مقطــع الرواســب WP304 الب كمــا جــرى رفــع عين
فــي محجــر وإرســالها إلــى اململكــة املتحــدة لتحليلهــا ودراســة 

.)OSL( ــز الضــوء ــة حتفي ــا وحســاب عمرهــا بتقني تركيبه

منطقة اخلشل
تقــع شــرقاً مــن سلســلة احلــرات موازيــة للجبــل جــرى زيارتهــا 
فتــرة وجيــزة فــي شــهري مايو-يونيــو عــام 20١2م، ثــم الوقــوف 
عليهــا فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام نفســه، وذلك ملعرفــة أهمية 
املنطقــة أثريــاً نظــراً لكثافــة الزراعــة غــرب اخلشــل إذ ركــزت 
هــذه الزيــارة علــى الناحيــة الشــرقية مــن خــط حــرات البــركان 
)WP005-012(، وحــرف حــرات البــركان هاهنــا مبثابــة مــواد 
تصنيــع يطــل علــى ماحولــه مــن مواقــع رمبــا جذبــت إليهــا 
أوائــل الســكان مــن البشــر، وكانــت أعــداد املعثــورات محــدودة 
وقــد اقتصــرت علــى شــقف مــن الفخــار )WP008( وقليــل مــن 
ــة  ــاج هــذه الناحي حجــارة غامضــة )WP011،015-016( وحتت
إلــى مســح آخــر لتحديــد مظــان أوائــل اآلثــار فيهــا ويســهل 

الوصــول إليهــا.

وادي بيش/منطقة قرى
جــرى استكشــاف جنــوب غربــي قــرى ؛الســتجاء أوجــه طبيعــة 
رواســب املنطقة بأســفل اجلبل مباشــرة خاصة طبيعة الطمي 
 )WP027-031( ورواســبه ومظــان قطــع اآلثــار فــي عــدد منهــا
وحــزون الــوادي وســهوله باملنطقــة )WP020-026(، كمــا جــرى 
الوقــوف علــى بقعــة مــن احلجــر الرملــي بأســفل اجلبــل قريبــاً 
مــن الريــث علــى ارتفــاع ٣77 فــوق ســطح البحــر وذلــك ملعرفــة 
تأثيــر مــا طــرأ علــى الصخــور مــن تغيــر علــى مســتوى نطــاق 
ضيــق باجلبــل، وجمعــت، فــي أثنــاء ذلــك معلومــات قيمــة عــن 
بيئــات الرواســب وتطــور مواقــع الطبيعــة ميكــن االســتفادة 
منهــا فــي املســوحات مســتقبًا بهــذه املنطقــة دون العثــور علــى 

قطــع أثريــة بهــا.

ورفــع بعــض مــن احلجــارة التــي لــم يعــرف كنههــا، وشــقف مــن 
الفخــار مــن واد قــدمي يطــل علــى بحيــرة ســد وادي بيــش مــن 
اجلنــوب )WP015-6 يســاوي WP165(، واتضــح أن طبيعــة 
ــد متدحرجــة مــن ســفوح  ــة هــي حجــارة وجامي هــذه الناحي
ــع مــن العصــر احلجــري القــدمي  ــوادي، فكانــت مــواد تصني ال
ظاهــرة للعيــان علــى حــزون هــذه املناطــق حــول الســد ومــا 

مياثلهــا مــن أمكنــة.

منطقة بركان الشقيق
تضــم حمــم بــركان شــمالي منطقــة جــازان قرب برك والشــقيق  
وهــي مواقــع ســبق الكشــف عنهــا فــي أثنــاء برنامــج املســح 
الشــامل علــى حــدود صهــارة حمــم البــركان وكشــف عــن أدوات 

حجريــة مبختلــف األنحيــة )اللوحــة 6.١( شــملت مايلــي:

ضمــت البقعــة WP041 مجموعــات مــن رقائــق البازلــت   -
والنويــات متناثــرة علــى جنبــات البــركان )اللوحــة 6.6أ( 
وطبيعــة أرضهــا مــن بازلــت ناعــم احلبيبــات وجاميــد 
ُمنَخربــة )مثقوبــة( مــن الابــة وحجــارة علــى جنبــات اجلبــل 

)WP040(

عثــر بالناحيــة WP045 علــى أدوات حجريــة مــن مختلــف   -
واجلرانيــت  والشــرت  البازلــت  مــن  صنعــت  الفتــرات 
والصــوان عثــر عليهــا بأســفل جبــل مــن البازلــت واجلرانيت 
)اللوحــة 6.6ب( حيــث تقــع هــذه الناحيــة شــرقاً مــن طريــق 

حجمبر/محايــل مبنبســط تســوده أرضيــات منهــارة أغلبهــا 
صــوان ومــواد خــام.

طريــق  غربــي  مواقــع   WP055–057 البقعــة  ضمــت   -
الكوارتــز  مــن  رأس  حــول  متمحــورة  حجمبر/محايــل 
)اللوحــة 6.6ج(. األوديــة   أحــد  فــي  والبازلــت  والشيســت 

ثمــة مغارتــان برواســب مــن بــركان متكتلــة حتــت البــة بــرزت   -
للعيــان بــواٍد فــي WP049 )اللوحــة 6.6د( بأســفل إحــدى 
ــون  ــد تك ــا، وق ــرف طبيعته ــم تع ــني حجــارة ل ــني املغارت هات
هــذه الناحيــة مناســبة للتنقيــب فيهــا مســتقبًا لتقييــم أي 

رواســب ظلــت داخــل املغارتــني أو علــى منحدريهمــا.  

وكشــف املســح امليدانــي أيضــاً وكــذا مــن خــال صــور األقمــار 
إيــرث( عــن عــدد هائــل مــن الدوائــر  مــن محــرك )قوقــل 
اليعــرف  البراكــني  البــة  جوانــب  علــى  نضــدت  احلجريــة 
WP037-( تاريخهــا لكــن عثــر بهــا علــى فخــار وأدوات حجريــة
ــو  ــر عليهاخــال موســم شــهري مايو-يوني ــا عث 038( تشــبه م

ــة  20١2م، وتبــني طــول زمــن اســتعمال هــذه الدوائــر احلجري
بأواخــر ماقبــل التاريــخ بالرغــم ممــا طالهــا مــن ضــرر جــراء 
عمليــات اجلــرف واحلفــر مــن املعــدات الثقيلــة والتحجيــر 

برواســب احلــرات.

 WP304 مقطع حجمبر
اكتشــف هــذا احملجــر فــي مســح شــهري مايو-يونيــو مــن عــام 
ــق  ــى طري ــر عل ــى مســافة 8 كــم شــماالً مــن حجمب 20١2م عل
بــه طبقــات مــن املخلفــات أعمقهــا رمبــا  حجمبر/محايــل، 
ــات  ــع عين ــرة )اللوحــة 6.6هـــ(. جــرى رف ــت رواســب بحي كان
مــن أســفل الرواســب ملزيــد مــن الدراســة والتحليــل مــع أخــذ 
ثــاث عينــات للكشــف عليهــا بتقنيــة حتفيــز الضــوء وعينــة 
طوليــة 68 ســم مــن رواســب لدراســتها، إضافــة إلــى عــدد ١٣ 
كتلــة مــن العينــات لتحليــل تربتهــا، كمــا اســتخرجت مــن املوقــع 
نفســه أدوات حجــارة ومــواد وكوارتــز مــن أنحيــة احملجــر، 
ورفــع رقاقتــني مــن الكوارتــز مــن أحــدث طبقــات مخلفــات 

ــوادي شــماالً مــن احملجــر. ال

اخلاصة
اختتــم العمــل بتــل جنابــة 4 الــذي انطلــق عام 2006م، ويســتعد 
الفريــق إلجــراء تنقيبــات أخــرى ورفــع عينــات مختلفــة مــن 
مواقــع تــال األصــداف مــن جــزر فرســان مخطــط لــه فــي 
20١٣م، كمــا أســفر مســح جــازان نفســها عــن أســاس تنطلــق 
منــه مســوحات أخــرى عــام 20١٣م. ومــع وجــود نثــار مــن 
احلجــارة بجميــع املواقــع التــي شــملها هــذا املســح؛ إال أنــه 
لــم يعثــر علــى مواقــع متعــددة الطبقــات مــن مخلفــات أنشــطة 
هــذا  ومــع محدوديــة  كثيــرة،  ألفيــات  مــدى  علــى  اإلنســان 
احلجــري  العصــر  أدوات  انتشــار  اكتشــف  أنــه  إال  العمــل؛ 
القــدمي علــى نطــاق واســع بأنحيــة كثيــرة بحالــة ســليمة ممــا 
يشــير إلــى احتمــال العثــور علــى مواقــع كثيــرة مــن العصــر 
احلجــري القــدمي فــي مواســم مقبلــة، كمــا أن مــن شــأن حتليــل 
رواســب البحيــرات قدميــاً ومعرفــة تأريخهــا فــي حجمبــر أن 
يســاعد علــى حتديــد طبيعــة مخلفــات اآلثــار وأعمارهــا وفهــم 
ــة الســتيطان  ــا احملتمل ــاخ املنطقــة وأهميته تطــور املواقــع ومن

ــل ســكان البشــر. أوائ

جزر فرسان ومنطقة جازان نوفمبر-ديسمبر 20١2م



١09 تقرير أولى ملسح وادي حنيفة، املرحلة األولى 
)١٤٣٢ - ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢م(

عبدالعزيز الغزي، سالم طيران، عبداهلل الراشد، م. جزاء احلربي، عبدالعزيز البسيوني، مهدي القرني،
حمود العنزي،  سعود الشويش، منصور الشويعر

ــات )0٣١، 00، 47 شــرقاً- 088، 80،  ــد اإلحداثي ــة عن طبيعي
24 شرقاً(.

ب- منهج املسح:
تنّقــل الغريــق عبــر الســيارات، أمــا املســح فقــد مت عبــر الســير 
علــى األقــدام لعــدة أســباب مــن أهمهــا: ١-  أغلــب اآلثــار 
توجــد علــى مصاطــب مرتفعــة عــن بطــن الــوادي ومتدرجــة 
بارتفاعهــا، 2- وألن أغلــب بطــن الــوادي يقــع فــي ملكيــات 
ــد  ــل متت ــا ب ــوادي العلي ــى حــواف ال ــدة إل خاصــة ومــزارع ممت
ــني، ٣-  ــوادي مــن احلافت ــة لل ــي احملاذي ــى الرواب مســافات عل
ولكــي نقــف علــى كل أثــر ميكــن أن نشــاهده لكــي نصــف األثــر 
والقياســات  بالوصــف  املتكامــل  األثــري  التوثيــق  ونوثقــه 

والصورة ال بد من الوقوف عليه ومعاينته مباشرة.

ج- الدراسات السابقة:
الدراســات امليدانيــة املنشــورة ذات الصلــة بالعصــور احلجريــة 
فــي منطقــة الريــاض قليلــة جــداً، ومــع قلتهــا فإنهــا ال تقــدم إال 
القليــل مــن املعلومــات فيمــا يخــص فتــرة العصــر احلجــري 
القــدمي خصوصــاً ومــا تــاه مــن عصــور عمومــاً، وتقتصــر 
األعمــال امليدانيــة املنشــورة التــي أســفرت عــن تســجيل مواقــع 
تــؤرخ بالعصــور احلجريــة، وبخاصــة الفتــرة اآلشــولية، العصــر 
ــة العصــر احلجــري  ــى نهاي احلجــري القــدمي، ومــا تاهــا حت
احلديــث علــى ثاثــة مواســم مســح: اجنــز املوســم األول منهــا 
املكانــي هــو محافظــات جنــوب  عــام ١978م، وكان مجالــه 
واحلريــق  واحلوطــة  اخلــرج  شــمل  حيــث  الريــاض  شــرقي 
واألفــاج والســليل ووادي الدواســر، ومواقــع تقــع إلــى الشــمال 
مــن مدينــة الريــاض حــول بلــدة ســدوس حيــث ســجلت بعــض 
مواقــع العصــور احلجريــة، كمــا شــمل العمــل تقــدمي مجموعــة 
مــن األدوات احلجريــة، مــن عــني احليســية وأخــرى مــن صلبوخ 
)زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: ص 9-48(، أمــا املوســم 
الثاني فقد مت عام ١٣99هـ/١999م، وشــمل مســح محافظات 
والدوادمــي،  ضرمــاء،  وحتديــداً  الريــاض،  غربــي  جنــوب 
وعفيــف، ومركــز البجاديــة؛ ونتــج عنــه حتديــد عــدٍد مــن مواقــع 

مقدمة: أ- 
يبلــغ طــول املنطقــة املمســوحة مــا يقــارب مائــة وســتني كيــًا، 
ثنيــة  ومتثــل طــول وادي حنيفــة مــن مســايله األولــى عنــد 
فهريــن )حافــة العالــم( )556  59  45 شــرقاً-689  56  24 
شــماالً( حتــى منطقــة تفريــغ ســيوله فــي روضــة الســهباء فــي 
الركــن الشــمالي الشــرقي ملدينــة اخلــرج، وتبــدأ مســايل الوادي 
األولــى مــن أرض علــى شــكل صحــن تكونهــا سلســلة جبــال 
ثنيــة فهريــن لتتجمــع فيهــا الســيول التــي تنحــدر مكونــة أعلــى 
وادي حنيفــة الــذي يعــرف باســم وادي اخُلمــرة بطــول يبلــغ 
مــن  عــدد  يلتقــي خالهــا  تقريبــاً،  كيــًا  وعشــرين  خمســة 
الروافــد أهمهــا شــعيب أبــا الهشــم الــذي ميتــد مــن اجلنــوب 
ــد  ــرة عن ــي باجتــاه الشــمال الشــرقي لياقــي وادي املُخ الغرب
اإلحداثيــات )٣94، ١0، - 46، 54، 24046(، بعدهــا ينتهــي 
بتفــرق ســيوله فــي رحبــة ضخمــة تُعــرف باســم رحبة احليســية 
التــي بدورهــا جتمــع الســيول لتنحــدر بهــا نحــو العيينــة، وعنــد 
 24  ،5٣  ،475( اإلحداثيــات  عنــد  الغربــي  العيينــة  ركــن 
شــماالً-67٣، 20، 46 شــرقاً( تلتقــي الرحبــة بــوادي بوضــة 
وهــو واٍد ضخــم وعريــض ينقــل ســيوله مــن الغــرب باجتــاه 
الشــرق حتــى يلتقــي برحبــة احليســية عنــد طرفهــا اجلنوبــي 
الشــرقي، ومــن هــذا االلتقــاء يتكــون جــزء الــوادي الــذي يُعــرف 
باســم وادي حنيففــة الــذي يواصــل مجــراه بتعــرج وباجتــاه عــام 
مــن الشــمال الغربــي باجتــاه اجلنــوب الشــرقي مــاراً بالعيينــة 
فاجلبيلــة، فالوصيــل، فالدرعيــة، فعرقــة، فصيــاح، فاملصانــع، 
فاملنصوريــة، فاحلائــر، ثــم ينحــرف باجتــاه الشــرق ليقطــع 
أرضــاً صخريــة بعمــق وبطــن واســع مُياثــل بطــن نهــر غيــر 
أرضــاً  ليختــرق  الشــرق  باجتــاه  ينحــرف  بعدهــا  عريــض، 
مســتوية تغطــي أجــزاء منهــا الرمــال احلمــراء ويواصــل ســيره 
عبــر هــذه األرض حتــى يدخــل الركــن الشــمالي الغربــي لبلــدة 
اخلــرج عبــر منطقــة الرفائــع عنــد اإلحداثيــات )575، ١0، 47 
شــرقاً-20١، ١7، 24 شــماالً(، وعلــى ارتفــاع ١462 قدمــاً عــن 
ســطح البحــر، وعنــد دخولــه األرض املســتوية ينحــرف مجــرى 
الــوادي نحــو اجلنــوب باجتــاه الســفوح الشــمالية جلبــال وادي 
نســاح ليفــرغ حمولتــه مــن ميــاه الصــرف فــي أحــواض رمليــة 

١400هـــ،م١980م:  وآخــرون،  )زارنيــس  احلجريــة  العصــور 
ص١2-2١، ص9-٣5(. وفيمــا يخــص املوســم الثالــث فقــد مت 
فــي املنطقــة الواقعــة إلــى الشــمال الغربــي مــن منطقــة الرياض 
الدولــي،  خالــد  امللــك  مطــار  شــمالي  أو  العاذريــة،  شــامًا 
والثمامــة والدغــم ووادي العتــك، ومت حتديــد ثمانيــة وخمســني 
وآخــرون،  )زارنيــس  احلجريــة  بالعصــور  أرخــت  موقعــاً 

١402هـ/١980م: ص ٣5-2٣(.

ــة ذات العاقــة بهــذا املوضــوع فأقدمهــا  أمــا الرســائل العلمي
رســالة أعدهــا ماكلــور عــن مواقــع العصــر احلجــري احلديــث 
فــي الربــع اخلالــي كجــزء مــن الرســالة التــي أعدهــا عــن 
ســكان شــبه اجلزيــرة العربيــة فــي العصــر احلجــري احلديــث 
(McClure, 1971)، وثانــي الرســائل هــي رســالة عبــداهلل بــن 

محمــد الشــارخ عــن مواقــع العصــور احلجريــة فــي شــمال 
شــرقي الريــاض، وهــي علــى وجــه التحديــد منطقــة الدغــم 
والطــراق حيــث حــدد مــا يقــارب املئــة والتســعني موقعــاً وجمــع 
أدوات حجريــة مــن ثمانيــة مواقــع أخضعهــا للدراســة والتحليل 
نتــج عنهــا أن أقــدم فتــرة متّكــن مــن حتديدهــا هــي فتــرة 
Al-Sharekh, 1427-(  منتصــف العصــر احلجــري القــدمي

.)2005: 253

باملنطقــة،  الصلــة  ذي  األول  املســح  ملوســم  ونتيجــة 
١٣98هـــ/١978م، فقــد جمــع أكثــر مــن خمــس وســتني أداة مــن 
ــاً  ــرة تعــود إلــى العصــر احلجــري القــدمي، وأحيان املــواد املبعث
مبســاحة  املربعــة  األمتــار  مــن  آالف  عــدة  تغطــي 
قدرهــا٣00م200xم، واألدوات عبــارة عــن بعــض كســر صغيــرة 
وكبيــرة ورقائــق مســتعملة وغيرهــا مــن كســر األدوات احلجرية 
األخــرى )زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: ص١4(، ومت 
أيضــاً التعــّرف علــى مجموعــة مــن األدوات تعــود إلــى أواســط  
العصــر احلجــري القــدمي باالعتمــاد علــى كثــرة وجــود األحجار 
اخلــام املجهــزة، والرقائــق املنتزعــة مــن هــذه األحجــار، والتــي 
بــاد  فــي  واملوســتيريان  اللفالويــز  مجموعــات  مــع  تتشــابه 

الشام )زارنيس وآخرون، ١٣99هـ/١979م: ص١4(.

ومــع أنــه وجــد مــواد تنتمــي إلــى فتــرة مــا بعد العصــر احلجري 
القــدمي وبدايــة العصــر احلجــري احلديــث فــي شــمالي اململكــة 
العربيــة الســعودية وال توجــد فــي غيرهــا مــن املناطــق، وُذكــر 

أنــه وجــد فــي بعــض املناطــق أن املجموعــة أو مجموعــات 
العصــر احلجــري احلديــث التــي حتتــوي علــى قطــع مدببــة 
املنتميــة  الرقائــق  تعقــب صناعــات  وكأنهــا  تبــدو  الطرفيــن 
للعصــر احلجــري القــدمي ولكــن بعــد فتــرة زمنيــة فاصلــة غيــر 

محددة )زارنيس وآخرون، ١٣99هـ/١979م: ص١5(.

وعمــد الفريــق العلمــي إلــى جتميــع املــواد فــي ســت مجموعــات 
وفقــاً للســمات املشــتركة، ماعــدا مجموعــة الفــؤوس اليدويــة 
ومجموعــة العصــر احلجــري احلديــث اللتــني مت تعريفهمــا 
علــى أســس منطيــة شــكلية، وثــم وضعــت املجموعــات فــي 
العصــر  مجموعــة  وباســتثناء  افتراضــي،  زمنــي  ترتيــب 
احلجــري احلديــث، ال تشــابه أي مــن املجموعــات أي صناعــة 

معروفة )زارنيس وآخرون، ١٣99هـ/١979م: ص١5(.

ــة وخمســني  ــغ عــدد األدوات فــي مجموعــة الفــؤوس ثماني يبل
فأســاً منهــا عــدد مــن الســواطير، وخــال مســح عــام ١978م 
اكتشــف فــي موقــع 2١2-57، فــي بلــدة ليلــى، فــأس حجــري أو 
اثنــان، وفــي وادي الدواســر اكتشــف أربــع قطــع فــي كل موقــع 
مــن املوقعــني ذي الرقمــني )2١2-4٣، 2١2- 55(، فيمــا جــاء 
قطعتــان  أو  قطعــة   )2١2-42  ،29  ،١6  ،١١( املواقــع  مــن 

)زارنيس وآخرون، ١٣99هـ/١979م: ص١5(.

ــي الشــكل  ــث النمــط ف ــر مــن حي ــؤوس، حســبما ُذك ــع الف وتق
البيضــاوي املســتطيل كمــا توجــد أقليــة ذات شــكل رمحــي )أي 
ــإن هــذه القطــع  ــب األحــوال، ف مســتدقة الطــرف(، وفــي غال
ــي التحــدب،  ــا مقطــع عرضــي ســميك وثنائ ــة الوجــه له ثنائي
كمــا يوجــد فيهــا قطــع تعــرض منتصفهــا للترقيــق أو تقــومي 
احلــواف، وتركــت اجلهــة احملدبــة فــي عــدٍد مــن األمثلــة دون 
ــة.  ــه الطبيعي ــى حالت ــث وجــد حلــاء احلجــر عل أي شــحذ حي
وبالنســبة إلى مادة الصناعة فقد اســتخدم حجر الكوارتزايت 
فــي موقــع 2١2-55، وفــي غالبيــة الفــؤوس اســتخدم احلجــر 
الرملــي  احلجــر  وغالبــاً  اخلشــن،  والكوارتزايــت  الرملــي 
احلديــدي )زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: ص١5-١6(.

وقــد مت تكويــن تلــك املجموعــات الســت من املســاحة املنخفضة 
املجــاورة لــوادي الدواســر، أو األوديــة األخــرى األصغــر وكلهــا 

متفرقة ماعدا موقعاً واحداً رقمه )55-2١2(.

مسح  وادي حنيفة ١4٣2هـ
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وشــخص الفريــق العلمــي مجموعــة أطلــق عليها اســم مجموعة 
احليســية نســبة إلــى عــني احليســية الواقعــة علــى املنحــدر 
الشــرقي مــن جبــل طويــق، وتتميــز مجموعــة املوقــع )2١2-

املنحــرف،  شــبه  شــكل  تأخــذ  التــي  النصــل  بوجــود   ،)٣4
بــني  بــني 4-5 ســم وعرضهــا مــا  النصــل  وتتــراوح أطــوال 
)١.5-2ســم(، وســمكها نصــف ســنتمتر )زارنيــس وآخــرون، 
١٣99هـــ/١979م: ص22(. ولقــد اســتخدم النصــل أيضــاً فــي 
صناعــة املثاقــب )زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: لوحــة 
4: 49( والقطــع املســننة. وذكــر أنــه يوجــد عــدد مــن النصــل 
ــف  ــن مختل ــرة م ــق الســميكة والقطــع الكبي ــن الرقائ وعــدد م
املــواد )زارنيــس وآخرون، ١٣99هـ/١979م: ص22(، وبالنســبة 
ــؤرخ بالعصــر احلجــري احلديــث،  إلــى التاريــخ، يُرجــح أنهــا ت
فالنصــل والرقائــق الصفائحيــة التــي مت الكشــف عنهــا فــي 
املوقــع 2١2-٣4 ميكــن أن تُقــارن مــع مجموعــة كيبــل »رقــم ب« 
التــي كونهــا فــي قطــر حســبما ذكــر الفريــق العلمــي والتــي 
أرخــت بكربــون »١4« املشــع باأللــف الســادس قبــل امليــاد، أمــا 
القطــع ذات األطــراف املدببــة فتــؤرخ باأللــف الســابع قبــل 
امليــاد مقارنــة بالــرؤوس املســننة فــي ســوريا، ويُرجــح فريــق 
املســح أن يكــون تأريــخ هــذه املجموعــة مــن الفتــرة املمتــدة مــن 
ــس  ــاد )زارني ــل املي ــف الســادس قب ــى األل ــف الســابع حت األل

وآخرون، ١٣99هـ/١979م: ص22(. 

منطقــة  مســح  مت  ١٣99هـــ/١979م  عــام  ملوســم  وكنتيجــة 
الدوادمي/البجاديــة، وهــي كمــا ذكــر فريــق املســح تقــع فــي 
أقصــى الطــرف الشــرقي مــن الــدرع العربــي، ويزيــد عرضهــا 
عــن ســتمائة كيــل، وتتوفــر فيهــا مصــادر للصــوان واألندســايت 
والريواليــت واجلرانيــت والشيســت واألردواز. كمــا جــاء ذكــر 
ــي عفيــف وضرمــاء كجــزء مــن األراضــي املمســوحة  حملافظت
وآخــرون، ١400هـــ/١980م:  )زارنيــس  املوســم  ذلــك  خــال 

ص١٣، ١9 على التوالي(.

ــة  ــا أربع ــة؛ منه ــاً تنتمــي للعصــور احلجري اكتشــف 267 موقع
وســتون موقعــاً تنتمــي للعصــر احلجــري القــدمي، وعشــرون 
موقعــاً آشــولياً، وثاثــة وعشــرون موقعــاً موســتيرياً، وموقعــان 
ميثــان ســمة مميــزة مــن العصــر املوســتيري يطلــق عليهــا 
آشــولية  أدوات  وتضــم  »املوشــيلية«  اآلشــولية  املوســتيريه 
العصريــن  مــن  أدوات  تضــم  مواقــع  وخمســة  وموســتيرية، 

املوســتيري واحلجــري القــدمي املتأخــر، ولكــن ال نســتطيع أن 
نحــدد كــم موقعــاً مــن تلــك املواقــع يقــع فــي منطقــة الريــاض 
الوســطى  املنطقتــني  عــن  كتــب  قــد  التقريــر  لكــون  نظــراً 
واجلنوبيــة الغربيــة وال يوجــد وســيلة للتمييــز بــني املواقــع 

)زارنيس وآخرون، ١400هـ/١980م: ص١2(.

مت جتميــع 290٣ أداة حجريــة مــن ثاثــة وســتني موقعــاً تنتمــي 
اآلشــولية  الفتــرات  مُتثــل  القــدمي،  احلجــري  للعصــر 
واملوســتيرية واملوشــيلية وأواخــر العصــر احلجــري القــدمي، 
أداة،   269١ أدوات  مــن  إليهــا  ينتمــي  مــا  مجمــوع  ويبلــغ 
وبدراســتها مت تعيــني 79 منطــاً مختلفــاً مــن األدوات احلجرية؛ 
فيمــا أســفر موقــع واحــد رقمــه »206-76« عــن ٣256 أداة 

)زارنيس وآخرون، ١400هـ/١980م: ص١2(. 

أسـفر موسـم املسـح عن اكتشاف عشـرين موقعاً آشولياً توجد 
فـي الغالـب فـوق مصاطـب مرتفعـة متاخمـة للجبـال القريبـة 
اخلـام  املـادة  كان  التـي  واألندسـيت  اجلرانيـت  تكوينـات  مـن 
فـي  املميـزة  املـواد  وأكثـر  األدوات،  صناعـة  فـي  املسـتخدمة 
العصر اآلشولي هي القواطع اليدوية، والسواطير، واألطراف 
املنقاريـة الشـكل، واألدوات الثاثيـة السـطوح وذات احلديـن، 
واملكاشـط ذات احلـد اجلانبـي، وأدوات الفـرم ثنائيـة الوجـه 
التـي تتميـز باملتانـة وضخامـة احلجم، أما أقـل األدوات ظهوراً 
أدوات  وبعـض  والسـكاكني،  والتثقيـب،  النقـش  أدوات  فهـي 
عصـر الليفالويـز، وتَُعـدُّ أكثـر األدوات اآلشـولية شـيوعاً هـي 
الرقائـق، واألدوات املصنوعـة مـن نويـات األحجـار، واألدوات 
العصـر  أدوات  معظـم  أن  وتبـني  قليلـة،  كانـت  وإن  املسـننة 
اآلشـولي قـد كسـتها الصحـراء القاحلـة بغشـاء كثيـف ذي لـون 
)زارنيـس  الطويـل  الزمـن  ومـرور  التعريـة  سـببه  المـع  أسـود 

وآخرون، ١400هـ/١980م: ص١٣(.

وبالنســبة للموقــع ذي الرقــم »206-27« الــذي يقــع علــى بعــد 
ــة الدوادمــي، فقــد وضــع عليــه  2٣ كيــًا جنــوب شــرقي مدين
شــبكة طولهــا ثاثــون متــراً وعرضهــا ثاثــون متــراً ُقســمت فــي 
مائــة وحــدة، يبلــغ قيــاس كل وحــدة منهــا ٣x٣م، والتقطــت 
جميــع األدوات املوجــودة فيهــا والبالــغ عددهــا ٣256 قطعــة، 
وإلــى جانــب األدوات ســالفة الذكــر وجــدت بعــض الســواطير، 
واملعــاول، واملكاشــط، واملســننات، وهــي توحــي بأنهــا تنتمــي 

ألواســط العصــر اآلشــولي وتــؤرخ بفتــرة زمنيــة تتــراوح مــا بــني 
ذات  هــروات  واكتشــف  عــام،   ١50.000 إلــى    200.000
وكان  التصنيــع،  عمليــة  فــي  اســتخدمت  خفيفــة  مطــارق 
اســتخدامها ألول مــرة فــي منتصــف العصــر اآلشــولي، ثــم 
اســتمرت حتــى نهايــة اجلــزء املتقــدم مــن العصــر احلجــري 
القــدمي، وانتهــى الفريــق العلمــي إلــى أن املواقــع اآلشــولية التــي 
ُعثــر عليهــا خــال هــذا املوســم قــد تــؤرخ بفتــرة زمنيــة تتــرواح 
مــا بــني 200.00 إلــى 75.000 عــام مضــت تقريبــاً )زارنيــس 

وآخرون، ١400هـ/١980م: ص١4(.

القـدمي  وكان نصيـب اجلـزء املتوسـط مـن العصـر احلجـري 
خمسـة وعشـرين موقعـاً تقـع علـى املرتفعات والروابـي القريبة 
مـن اجلبـال بحيـث تطـل علـى الوديان والسـهول، ويبـدو هنا أن 
الكوارتز هو املادة املفضلة لصناعة األدوات، يليه االندسايت، 
للعصـر  املميـزة  األدوات  وتشـمل  الشـرت،  ثـم  والريوليـت، 
املوسـتيري أمناط املكاشـط وخاصة ذات النصل املسـتعرضة، 
والسـكاكني،  والنصـل  واملسـننات  واملثاقـب  النقـش  وأدوات 
وينطبـق ذلـك علـى األدوات املوشـيلية باإلضافـة إلـى القواطـع 
اليدويـة )زارنيـس وآخرون، ١400هــ/١980م: ص١4(، وميكن 
تأريخ أدوات هذه احلقبة بفترة متتد بني 75.000 و٣5.000 
عـام مضـت فـي حالـة عددنـا أن ظهور األدوات املوسـتيرية في 
)زارنيـس  أخـرى  أماكـن  فـي  ظهورهـا  مـع  تتوافـق  اململكـة 

وآخرون، ١400هـ/١980م: ص١5(.

 فيمــا يخــص اجلــزء املتأخــر مــن العصــر احلجــري القــدمي، 
قــد  املوســتيرية  الصناعــات  أن  العلمــي  الفريــق  أفــاد  فقــد 
اســتمرت حتــى ظهــور العصــر احلجــري احلديــث، وأن املــواد 
األثريــة التــي ُصنفــت علــى أنهــا تنتمــي للجــزء املتأخــر مــن 
العصــر احلجــري القــدمي ال متثــل ســوى حقبــة انتقــال قصيــرة 
بــني العصريــن )زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ص١5(. 
ويــرى الفريــق العلمــي أنــه مــن اخلطــأ أن نعتقــد أن شــبه 
اجلزيــرة العربيــة كانــت خلــواً مــن الســكان إبــان اجلــزء املتأخــر 
مــن العصــر احلجــري القــدمي، أي الفتــرة مــا بــني 000، ٣5 و 
000، ١2 عــام مضــت، ألن تلــك احلقبــة مُتثــل إحــدى الفتــرات 
املطيــرة التــي عاشــتها شــبه اجلزيــرة العربيــة، ويــرى الفريــق 
ــي  ــي وجــدت ف ــرة الت ــون الفت ــن األرجــح أن تك ــه م ــي أن العلم
أواخــر عصــر البايستوســني وتلــك التــي أعقبتهــا مباشــرة 

عندمــا تعرضــت شــبه اجلزيــرة العربيــة للجفــاف، ومتكــن 
ماكلــور عــن طريــق كربــون ١4 الــذي طبقــه علــى عينــات مــن 
قيعــان بحيــرات كانــت فــي الربــع اخلالــي أن يؤكــد تعــرض تلــك 
املنطقــة لفتــرة مطيــرة خــال زمــن يتــراوح بــني 000، ٣6 إلــى 
000،١7 عــام ســابقة للوقــت احلاضــر، كمــا أن هنــاك فتــرة 
جفــاف شــديدة بــدأت منــذ ١7.000 عــام مضــت تقريبــاً، 
الوقــت  قبــل  عــام   9.000 عــام  حوالــي  حتــى  واســتمرت 

احلاضر )زارنيس وآخرون، ١400هـ/١980م: ص١١8(.

ــاً  ــة املتوفــرة محلي وبخصــوص مــادة صناعــة األدوات احلجري
فهــي األندســايت والبازلــت األخضــر والكوارتزيــت، ولوحــظ 
أن ثلثــي املجمــوع العــام لــألدوات مصنــوع مــن الرقائــق، فيمــا 
صنعــت غالبيــة الثلــث األخيــر مــن النصــل، كمــا أن هنــاك 
نقصــاً واضحــاً فــي األدوات املســننة مقارنــة بنســبة ظهورهــا 
فــي العصــر املوســتيري، وقــد اقتصــر وجــود مواقــع اجلــزء 
ــاض  ــة الري املتأخــر مــن العصــر احلجــري القــدمي فــي منطق
علــى موقــع واحــد وجــد فــي محافظــة الدوادمــي )زارنيــس 

وآخرون، ١400هـ/١980م: ص١8(.

وبخصــوص العصــر احلجــري احلديــث، فقــد أظهــرت نتائــج 
البحيــرات  قيعــان  مــن  التقطــت  لعينــات  املشــع  كربــون ١4 
واملصاطــب املجــاورة لألوديــة فــي منطقــة جنــد حــدوث زيــادة 
فــي املــاء بــدأت منــذ 9000 عــام مــن الوقــت احلاضــر )زارنيس 
وآخــرون،  زارنيــس  ص20؛  ١٣99هـــ/١979م:  وآخــرون، 
١400هـــ/١980م: ص١9(. ويؤكــد الفريــق العلمــي أن عــدداً 
قليــًا مــن املواقــع التــي وجــدت فــي أثنــاء هــذا املســح هــي 
تــؤرخ بفتــرة مبكــرة مــن العصــر احلجــري  التــي ميكــن أن 
احلديــث، ومــن أهــم املواقــع املوقــع ذو الرقــم 207-٣8 فــي 
ســدوس، وعــدد مــن املواقــع عنــد قاعــدة املنحــدر فــي محافظة 
ضرمــاء )207-4١-42، 44، 48-49، 64(، حيــث َعثـَـَر الفريــق 
العلمــي علــى مــواد مصنعــة مــن احلجــر اجليــري احمللــي ومــع 
قلتهــا إال أنهــا تشــمل نويــات األحجــار، والنصــل، والرقائــق، 
واملســاّن، واملثاقــب، واملكاشــط، ومخلفــات التصنيــع؛ وجميعهــا 
صنعــت مــن حجــر الشــيرت األبيــض واألصفــر والبنــي، ويــرى 
الفريــق العلمــي أنــه خللوهــا مــن األدوات املســتدقة األطــراف، 
واألنــواع املشــحوذة احلديــن، واألدوات املعــدة للجــرش، فــإن 
ميكــن أن تــؤرخ بفتــرة تســبق األلــف اخلامــس قبــل امليــاد، 

مسح  وادي حنيفة ١4٣2هـ
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ــان  ــل فــي محافظــة الدوادمــي وجــد موقع ــراء حقي وفــي صف
ينتميــان إلــى تلــك الفتــرة )206-60د، 206-77( )زارنيــس 
وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ص١9(، كمــا ُعثــر علــى موقــع 
رقمــه 207-4٣ بالقــرب مــن ضرمــاء فــوق منطقــة ناتئــة تطــل 
علــى واٍد بأكملــه، ويضــم املوقــع بعــض الوحــدات البنائيــة التــي 
ــة املصنوعــة  ــن األدوات احلجري ــة م ــا أعــداد قليل ــر بينه تتناث
ــت؛ وتضــم النصــل املنشــورية، واملســاّن،  مــن حجــر الكوارتزي
واملكاشــط، والرقائــق، وأداة متناهيــة الصغــر علــى شــكل رأس 
وآخــرون،  )زارنيــس  القاعــدة  جهــة  مــن  ســيان  لــه  رمــح 

١400هـ/١980م: ص20(.

العصــر  فــإن مواقــع  عــام ١402هـــ/١982م،  ونتيجــة ملســح 
اآلشــولي )املوســتيري املتأخــر( تقتصــر علــى مشــاغل لتهذيــب 
األدوات احلجريــة، أو محطــات لتصنيعهــا؛ أمــا أماكــن الســكن 
فيبــدو أنهــا بعيــدة، ويأخــذ أكبــر املواقــع املكتشــفة الرقــم 
)207-7١( فــي ســجات قطــاع اآلثــار واملتاحــف مبســاحة 
الفــؤوس  مــن  عــدٍد  علــى  ُعثــر  قدرهــا 200م×400م حيــث 
احلجريــة ســواء املصنعــة مبطرقــة خفيفــة أو ثقيلــة، واألدوات 
ثاثيــة الســطوح، والنصــال، واملناقــش، والقواطــع، ومخلفــات 
التصنيــع، وغيرهــا مــن شــظايا األحجــار التــي يرجــع تاريخهــا 
إلــى منتصــف وأواخــر العصــر اآلشــولي، وعلــى بعــد 5 كــم إلــى 
رقمــه  ثــاٍن  موقــع  يوجــد   ،)7١-207( املوقــع  مــن  اجلنــوب 
)207-99(، حيــث ُعثــر علــى مجموعــة مشــابهة تتكــون فــي 
جيــد،  بشــكل  املشــطورة  الكبيــرة  الرقائــق  مــن  األســاس 
والقواطــع، والقطــع مشــحوذة الوجهــني )زارنيــس وآخــرون، 
١402هـــ/١982م: ص27(. ويوجــد موقعــان آشــوليان آخــران 
وتبلــغ   ،)75-207( رقمــة  أحدهمــا  الريــاض:  منطقــة  فــي 
مســاحته 50م×١50م، ويقــع علــى أعلــى حافــة هضبــة العرمــة، 
عنــد قاعــدة تكوينــات حجريــة بــارزة فــي وادي حنيفــة متألهــا 
الرواســب الرمليــة، وعنــد قاعــدة أحــد تلــك التكوينــات البــارزة 
ــر مــن قطــع احلجــر اآلشــولي اخلــام،  ُعثــر علــى عــدٍد متناث
أمــا  املــواد،  مــن  وغيرهــا  والفــؤوس  والقواطــع،  والرقائــق، 
املوقــع الثانــي فرقمــه )207-١١5(، ويقــع فــي املنطقــة »ج« فــي 
ويقــع  إلــى حــدٍّ قريــب،  األول  املوقــع  العتــك، ويشــبه  وادي 
املوقعــان عنــد قاعــدة جبليــة بــارزة مــن الكوارتزايــت، تقــع علــى 
أحــد الروافــد التــي تغــذي وادي العتــك، ويوجــد فــي هــذا 
املوقــع احلجــر اخلــام اآلشــولي املعــروف، وإحــدى الرقائــق، 

وأحد الفؤوس )زارنيس وآخرون، ١402هـ/١982م: ص27(.

وفيمــا يخــص منتصــف العصــر احلجــري القدمي، فــإن األدوات 
العائــدة إلــى منتصــف ذلــك العصــر والفتــرة املوســتيرية تنتشــر 
بشــكل كبيــر، ويذكــر فريــق املســح امليدانــي أن تقييــم تلــك 
املــواد مــن ذلــك املوســم قــد مت وفقــاً للمعاييــر اآلتيــة: ١- 
ظهــور أســلوب الليفالويــز فــي التصنيــع مــع تزايــد الكفــاءة فــي 
تشــكيل األدوات وتهذيبهــا ٢- ظهــور األحجــار اخلــام التــي 
ــة فــي نســب »أغشــية  تشــبه الســلحفاة. ٣- وجــود فــوارق بّين
العتــق« بينهــا وبــني مجموعــات العصــر احلجــري احلديــث 
)زارنيــس وآخــرون، ١402هـــ/١982م: ص28(، وأكثــر املواقــع 
متيــزاً، حســبما ذكــر فريــق املســح، هــو املوقــع ذو الرقــم )207-
78( الــذي يوجــد فــوق مصطبــة مــن احلجــر اجليــري فــي 
املنطقــة »ج«، تبلــغ مســاحة املوقــع 250×200م وتغطيهــا بكثافة 
عاليــة عــدد مــن الشــفرات والنصــال والرقائــق والقطــع اخلــام 
وبقايــا تصنيــع األدوات احلجريــة )زارنيــس ١982م، لوحــة ١4، 

ولوحة 47ج، ص 28(.

أمـــا اجلـــزء املتأخـــر مـــن العصـــر احلجـــري القـــدمي فقـــد ذكـــر 
ــادة فـــي منطقـــة الريـــاض  ــدُّ لغـــزاً كالعـ ــه يَُعـ فريـــق املســـح أنـ
كمـــا هـــو فـــي أي مـــكان آخـــر فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية، 
والتـــزال مـــواد ســـدوس أو وادي حنيفـــة مـــن هـــذا العصـــر غيـــر 
ص28(،  ١402هــــ/١982م:  وآخـــرون،  )زارنيـــس  معروفـــة 
ــة  ــواد احلجريـ ــع املـ ــن وضـ ــه ميكـ ــي أنـ ــق العلمـ ــر الفريـ ويذكـ
التـــي أعقبـــت ظهـــور صناعـــات العصـــر احلجـــري فـــي العصـــر 
احلجـــري احلديـــث مـــن حيـــث املـــادة اخلـــام )شـــرت، وصـــوان( 
وتكنولوجيـــا الصناعـــة )الشـــطر بواســـطة الضغـــط(؛ ومـــن 
الورقيـــة،  األشـــكال  تشـــمل  التـــي  األدوات  اشـــكال  حيـــث 
ــرون،  ــس وآخـ ــهام )زارنيـ ــش، ورؤوس السـ ــط، واملناقـ واملكاشـ

١402هـ/١982م: ص28(. 

وتــؤرخ مــواد العصــر احلجــري احلديــث إلــى ذات التاريــخ 
الــذي نُســبت إليــه مواقــع الربــع اخلالــي، أي األلفيــن الســادس 
وآخــرون،  )زارنيــس  الشــرقية  واملنطقــة  ق.م،  واخلامــس 
الســهام  رؤوس  ظهــور  ويعــد  ص29(،  ١402هـــ/١982م: 
مشــحوذة الوجهــني والشــوكية ذات الغمــد عامــة تاريخيــة 
ــث فــي وســط اململكــة  ــارزة لظهــور العصــر احلجــري احلدي ب

ــاً  ــة وعشــرين موقع ــك فــإن ثاث ــى ذل ــة الســعودية، وعل العربي
مــن ثمانيــة وخمســني موقعــاً فــي منطقــة الريــاض تعــود لهــذا 
العصــر، ويُشــير هــذا الرقــم بوضــوح إلــى كثــرة القاطنــني فــي 
وســط جنــد خــال تلــك الفتــرة حســبما يــرى الفريــق العلمــي، 
وآخــرون،  )زارنيــس  احلديــث  احلجــري  العصــر  أي 
العصــر  مواقــع  أن  وجــد  وقــد  ص29(،  ١402هـــ/١982م: 
فــوق   -١ اآلتيــة:  البيئــات  فــي  توجــد  احلديــث  احلجــري 
مصاطــب الــوادي الغرينيــة )باملنطقــة ج، األراضــي املنخفضــة 
فــي شــرقي جبــل طويــق؛ و د، منطقــة مرتفعــات جبــل طويــق( 
وغالبــاً مــا تكــون املصطبــة علــى قــاع الــوادي. ٢- شــواطئ 
البحيــرات القدميــة. ٣- التــال الرمليــة فــي شــمال غربــي 
الريــاض، ونفــود الســر، وعريــق البلــدان، وترتبــط مــع البــرك 
املوســمية التــي تتكــون فــي املنخفضــات بــني التــال وبالقــرب 
مــن مجموعــة الوديــان )زارنيــس وآخــرون، ١402هـــ/١982م: 
ــي، )باملنطقــة  ص29-٣0(. ٤- قاعــدة تكوينــات احلجــر الرمل
١402هـــ/١982م:  وآخــرون،  )زارنيــس  العرمــة  »أ«، هضبــة 

ص٣0(. 

ـــرة  ـــاس فـــي فت ـــى أن الن ـــة عل ـــن فـــي مظاهـــر البيئ ـــدل التباي وي
العصـــر احلجـــري احلديـــث الرطبـــة كانـــوا يســـتغلون مـــواد 
متعـــددة للثـــروات فـــي منطقـــة العـــارض )زارنيـــس وآخـــرون، 

١402هـ/١982م: ص٣0(.

وقــام نورمــان هويلــن وآخــرون عــام ١402هـــ/١982م بحفريــة 
فــي موقعــني مــن مواقــع العصــور احلجريــة فــي محافظــة 
الدوادمــي: املوقــع األول هــو 206-76 يقــع عنــد اإلحداثيــات 
20 24 شــماالً و٣2 44 شــرقاً علــى بعــد ثاثــة أكيــال جنوبــي 
قريــة صفاقــة، أمــا املوقــع الثانــي فرقمــه 206-68. وتبلــغ 
املســاحة التــي تغطيهــا األدوات احلجريــة فــي كا املوقعــني 
١50م×200م )هويلــن وآخــرون، ١40٣هـــ/١98٣م، ص١9-9(. 
ــب آخــر عــام  ــن وآخــرون مبوســم تنقي ــام نورمــان هويل كمــا ق
١40٣هـــ/١98٣م فــي مواقــع العصــور احلجريــة فــي محافظــة 
 .)2٣-9 ص  ١404هـــ/١984م:  وعلــي،  )هويلــن  الدوادمــي 
بــأدوات  ومقارنتهــا  احلجريــة  األدوات  دراســة  علــى  وبنــاًء 
حجريــة مــن موقــع الاطامنــة فــي ســوريا اقتــرح فريــق العمــل 
تأريــخ املوقعــني بالفتــرة اآلشــولية الوســطى )هويلــن وآخــرون، 
١40٣هـــ/١98٣م، ص ١7(، كمــا رجــح فريــق املوســم التنقيبــي 

الثانــي فــي مواقــع صفاقــة تأريــخ املوقــع 206-76 مــن العصــر 
إلــى 250.000 ســنة  اآلشــولي األوســط ورقمــاً ٣00.000 
قبــل الوقــت احلاضــر )هويلــن وآخــرون، ١404هـــ/١984م: 

ص١١(. 

مــن  أثريــة ضخمــة  مــادة  ُقدمــت  العملــني  لهذيــن  ونتيجــة 
األدوات احلجريــة، وُصنفــت؛ وجــاء حديــٌث عــن وظائفهــا، 
وتاريخهــا، واملــواد اخلــام التــي صنعــت منهــا، وطــول املــدة التــي 

قضاها اإلنسان في املوقعني.

د- النتائج األولية للعمل امليداني احلالي:
اســتطاع الفريــق امليدانــي أن ميســح امتــداد الــوادي بأكملــه 
بالرغــم مــن الصعوبــات  الشــرقية والغربيــة  ومــن حافتيــه: 
العديــدة التــي واجهــت الفريــق امليدانــي وأهمهــا التعديــات 
علــى اآلثــار وعلــى الــوادي نفســه ســواء مجــراه الرئيــس أو 
مســايله اجلانبيــة، وبالرغــم مــن الصعوبــات العديــدة التــي 
ــة  ــه اســتطاع أن يســجل أربعمائ ــي فإن ــق امليدان واجهــت الفري
وثمانيــة وأربعــني موقعــاً ومعلمــاً أثريــاً وتاريخيــاً، ويصفهــا، 
ويأخــذ قياســاتها ويبــني أهميتهــا ويســجل إحداثياتهــا. وميكــن 

تصنيف املواقع التي مت تسجيلها في: 

١- مواقع األدوات احلجرية:
وفقـاً لنتائـج هـذا املوسـم، توجـد مواقـع العصـور احلجرية في 
غالـب األحـوال علـى املصاطـب املرتفعـة للجـزء األعلـى لـوادي 
حنيفـة أو مـا يعـرف باسـم وادي اخُلمـرة، وقـد توجـد حـول 
سـفوح بعـض الكتـل اجلبليـة املتناثـرة فـي رحبـة احليسـية التي 
تنتشـر  أغلبهـا مدافـن،  توجـد علـى قممهـا منشـآت حجريـة 
املائـل  األبيـض  الصـوان  مـن  طبقـات  املصاطـب  تلـك  علـى 
والصـوان  الفـاحت  البنـي  والصـوان  )اللوحـة 7.5أ(،  للرمـادي 
فـي  املواقـع  تلـك  وتتفـاوت  7.5ب(،  )اللوحـة  الغامـق  البنـي 
مسـاحاتها، فمنهـا الـذي ال يتجـاوز عشـرين متـراً فـي الطـول 
وسـبعة عشـر متـراً فـي العـرض؛ ومنهـا الـذي يصـل طولـه إلـى 
أكثـر مـن مئـة متـر، ويصـل عرضـه إلـى ثمانني متـراً، يتبني من 
األدوات املكتملـة وغيـر املكتملـة الصنـع أن تلـك املواقـع تعـود 
جتـاوز  رمبـا  بتاريـخ  األعلـى،  القـدمي  احلجـري  العصـر  إلـى 
العشـرين ألـف عـام قبـل الوقـت احلاضـر، ومـع عـدم حتديـد 
الزمـن بشـكل دقيـق، فـإن هـذه املواقـع متثـل مصـدر مـادة خام 
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فـي  األسـلحة  صناعـة  مـادة  هـو  كان  الـذي  الصـوان  حلجـر 
املنطقـة شـكل سـلعة  العصـور احلجريـة، فمـع فائدتـه ألهـل 
متاجـرة مهمـة مـع البلـدان التـي ال يوجـد فيهـا مصـادر لهـذه 

املادة.

وتتنــوع الصناعــات احلجريــة فيوجــد فيهــا أنصــال متنوعــة 
منهــا شــبه املكتمــل، وتكثــر فيهــا الســكاكني التــي يكــون لهــا فــي 
بعــض األحيــان حــدان قاطعــان، كمــا أن املخــارز واملثاقــب مــن 
تلــك  ورش  فــي  حضــور  لهــا  التــي  احلجريــة  األدوات  بــني 
املواقــع؛ وتوجــد أدوات تســتخدم فــي كشــط اجللــود وحلــاء 

األشجار.

٢- الكهوف:
الكهـوف أماكـن توجـد فـي اجلبـال اجليريـة والرمليـة، وتعمـل 
العوامـل الطبيعيـة، مثـل: السـيول، ونحـت الريـاح، واحلـركات 
ذلـك  ومـع  ايجادهـا،  علـى  الطبقيـة،  واالنهيـارات  األرضيـة، 
ميكن أن يوجدها اإلنسـان عن طريق النحت بهدف االسـتفادة 
منهـا سـواء عـن طريـق سـكناها أو اسـتخدامها للحيوانـات أو 
وادي  مسـح  مـن  األولـى  املرحلـة  وخـال  ألعـاف،  مخـازن 
حنيفـة وقفنـا علـى عـدد مـن الكهـوف عند نقطة التقاء شـعيب 
القصيـر بـوادي حنيفـة، مـن الواضـح أن اإلنسـان قـد اسـتخدم 
تلـك الكهـوف لفتـرات طويلـة، فياحـظ تعديـات قـام بها مثل 
بناء جدران تسـتر داخل الكهف )لوحة 6ب(، وإضافة وحدات 
الكهـف،  أركان  أحـد  فـي  مواقـع  وإيجـاد  صغيـرة،  سـكنية 
كمقابـر  اجلبليـة  الشـقوق  أو  الصغيـرة  الكهـوف  واسـتخدم 
ألشـخاص كفنـوا بـأوراق النباتـات ثـم أقفـل عليهـم الكهـف أو 
الشـق )اللوحـة 7.5د( فـوق الكهـف الرئيـس مباشـرة(، ويظهـر 
بكتـل  اإلنسـان  شـيده  حجـري  سـرير  الكهـوف  أحـد  داخـل 
فـي  للجلـوس  اسـتخدم  رمبـا  بالطـني،  أعـاه  ولـّط  احلجـارة 
النهـار وللنـوم فـي الليـل )اللوحة 7.5ج(، تتمركـز الكهوف عند 
مدخـل شـعيب القصيـر والـذي مـن احملتمـل أنـه يحتضـن نبـع 
مـاء كان يجـري علـى بعـد مئـة متـر مـن مدخـل الشـعيب تغطيه 

انهيارات من حافات الوادي.

٣- املنشآت احلجرية:
تشــكل املنشــآت احلجريــة إحــدى الظواهــر األثريــة األكثــر 
حضــوراً فــي وادي حنيفــة، مت خــال املســح حتديــد عــدد كبيــر 

مــن املنشــآت احلجريــة وبتنــوع كبيــر أيضــاً. وتشــمل املنشــآت 
احلجرية:

الســواتر احلجريــة: مــن املنشــآت احلجريــة القدميــة التــي أ- 
ترتبــط بأقــدم أنــواع العمــارة فــي بواكيــر العصــر احلجــري 
احلديــث، تتكــون الســواتر احلجريــة مــن ألــواح بارتفــاع 
ســتني ســنتمتراً )اللوحــة 7.6أ(، ورمبــا تكونــت مــن جــدار 
صغيــر مبنــي بكتــل احلجــارة متوســطة احلجــم ومعهــا 
ــة  ــة )اللوحــة 7.6ب(، وتوجــد ســواتر حجري ــواح حجري أل
ــا فــوق بعــض  ــة صفــت بعضه ــواح حجري ــة بأل ــرة مبني كبي
دون اســتخدام أي نــوع مــن املــواد الرابطــة بارتفــاع يصــل 
إلــى املتــر وقــد يزيــد )اللوحــة 7.6ج(، وظــف اإلنســان تلــك 
تكــون  التــي  الطبيعيــة  العوامــل  مــن  املنشــآت حلمايتــه 
ــع مــن  ــة مــع زواب ــاح قوي ــة، فرمبــا هبــت ري ــاً مفاجئ أحيان
األتربــة فلجــأ اإلنســان لتلــك الســواتر، ورمبــا جلــأ إليهــا 
أو  احلارقــة  الشــمس  أشــعة  أو  البــاردة  الريــاح  بســبب 
ــا  ــوم عندم ــل رعــاة الي ــا يفع ــل كم ــاء طوي ــد عن للراحــة بع

يلجؤون للراحة عندما تكون الشمس في كبد السماء.

وادي ب-  حافتــي  علــى  يوجــد  املفرغــة:  احلجريــة  الدوائــر 
ــوي  ــة التــي ال حتت ــر احلجري حنيفــة مجموعــة مــن الدوائ
علــى مبــاٍن فــي داخلهــا، تختلــف تلــك الدوائــر فــي حجمهــا 
وبعضهــا  إلــى ١5م،  قطــره  يصــل  فبعضهــا  وارتفاعهــا، 
يزيــد قطــره علــى ذلــك، بُنيــت الدوائــر احلجريــة بحجــارة 
جمعــت مــن األرض احمليطــة التــي عــادة مــا حتتــوي علــى 
الدوائــر  ومــن  للفصــل،  قابلــة  وأحجــار  محاجــر جيــدة 
ســنتمتراً،  إلــى خمســني  ارتفــاع جدارهــا  يصــل  دائــرة 
ورصــت حجارتهــا بشــكل غيــر جيــد وزودت بدعامــات مــن 
ألــواح حجريــة )اللوحــة 7.6د(، كمــا وقفنــا علــى دائــرة 
حجريــة كبيــرة جــداً بُنــي جدارهــا بكتــل حجريــة متوســطة 
احلجــم وألــواح حجريــة نصبــت يتــراوح ارتفاعهــا بــني 
50ســم و70ســم، وتظهــر إحــدى الدوائــر بشــكل متناســق 
جميــل واســتدارة كاملــة وقطــر كبيــر، ُشــيد جدارهــا بكتــل 
حجريــة طوليــة رصــت فــوق بعضهــا البعــض بشــكل جيــد، 
وُدعمــت بألــواح حجريــة كبيــرة نصبــت بشــكل جيــد وعنــد 
مســافات متســاوية لتكــون مبثابــة األعمــدة التــي تُثبــت 

اجلدران بشكل جيد )اللوحة 7.6و(.

املنشــآت ذات املقاعــد: وجــود هــذا النــوع مــن املنشــآت قليــل ج- 
علــى امتــداد وادي حنيفــة، واقتصــر مــا عثرنــا عليــه علــى 
منشــأة واحــدة وجدناهــا علــى ظهــر خشــم رابيــة فــي 
منتصــف رحبــة احليســية، بُنيــت املنشــأة بحجــر أصفــر 
علــى شــكل ألــواح وبشــكل مســتطيل، لــم يبــق مــن املنشــأة 
إال مدمــاك واحــد إذ مــن الواضــح أن اللصــوص قــد عبثــوا 
فيهــا، ويشــكل اجلــدار الشــرقي للمنشــأة مقاعــد يكونهــا 
لوحــان حجريــان جانبيــان وثالــث يضطجــع عليهمــا، رمبــا 
قرابــني،  أو  متاثيــل  لوضــع  كانــت  الكراســي  تلــك  أن 
ونســتبعد أن تكــون للجلــوس ألنهــا كراســي مغلقــة مــن 

األعلى، واألرجح أن تلك املنشأة ذات وظيفة دينية.

املســننات مقابــر ركاميــة حجريــة د-  تكــون  قــد  املســننات: 
متواليــة علــى حافــة جبــل بأحجــام مختلفــة تبــدأ باألصغر، 
وتزيــد فــي احلجــم واحــداً بعــد اآلخــر لتنتهــي باألكبــر، 
وقــد تكــون املســننات مذيــات قصيــرة لــكل منهــا رأس 
مثلــث، وفــي حالتنــا احلاضــرة، فــإن املســننات عبــارة عــن 
مدافــن ركاميــة مذيلــة ينتهــي كل واحــد منهــا بــرأس مثلــث 
ــي وهكــذا )اللوحــة 7.7ج(، بُنيــت  ــه املســن التال ــدأ من يب
بشــكل  ومرصوصــة  مقطوعــة  بحجــارة  املســننات  هــذه 
جيــد، يتــراوح طــول الواحــد منهــا بــني 5م و6م ورمبــا قــل 
الطــول إلــى ٣م، ويصــل عــدد املســننات فــي املوقــع الواحــد 

إلى ست مسننات ورمبا ظهرت بعدد أقل.

حنيفــة  وادي  امتــداد  علــى  املذيــات  تكثــر  املذيــات:  هـ- 
وتظهــر بأحجــام مختلفــة وأطــوال متفاوتــة، فمنهــا مــا 
يصــل طــول ذيلــه إلــى مائــة وخمســني متــراً، ومنهــا مــا 
يصــل ضلــع رأســه املثلــث إلــى ســتة أمتــار، وتوجــد أشــكال 
ضخمــة منهــا واحــد يشــغل ظهــر رابيــة متوســطة االرتفــاع 
وبطــول يبلــغ طــول ذيلــه تســعني متــراً ورأســه املثلــث يبلــغ 
طــول قاعدتــه ثاثــة أمتــار وضلعــاه ســتة أمتــار لــكل واحــد 
ــر وارتفاعــه يصــل  ــى املت ــل يصــل إل ــا، وعــرض الذي منهم
إلــى املتــر أيضــاً )اللوحــة 7.7د(؛ ومــن املذيــات مــا يظهــر 
بحجــم أصغــر ممــا ذكرنــا )اللوحــة 7.7هـــ(. ينتهــي املذيــل 
غالبــاً لــرأس مثلــث ونــادراً بدائــرة بطنهــا مطمــور باألتربة، 
ســواء أكان الــرأس مثلثــاً أو دائــرة بوســطه صنــدوق دفــن 
رمبــا ظهــر بشــكل صنــدوق مســتطيل يكونــه أربعــة ألــواح 

ــى  ــد يصــل عددهــا إل ــة ق ــواح حجري ــة وتغطــى بأل حجري
ثاثــة، وإن احتــاج صنــدوق الدفــن إلــى ارتفــاع بُنــي علــى 
األلــواح كتــل حجريــة مبيــل إلــى الداخــل لتضيــق فوهــة 

صندوق الدفن لتكون في النهاية بشكل فوهة الفرن.

املســتطيات: هــي مدافــن ركاميــة جــاءت بشــكل مســتطيل  و- 
فتحــه  واحــد  منهــا  عــدداً  وجدنــا  7.7و(،  )اللوحــة 
بشــكل  جــاء  الــذي  الدفــن  مــكان  واتضــح  اللصــوص، 
ــة واســتكمل  ــواح حجري ــة أل ــه أربع ــدوق مســتطيل كّون صن
بكتــل حجريــة مبيــل إلــى الداخــل لتضيــق فوهــة الصندوق، 
يصــل ارتفــاع املدفــن إلــى 70ســم، وطــول القبــر أربعــة 
أمتــار وعرضــه ثاثــة أمتــار، واألطــوال تختلــف مــن منشــأة 

إلى أخرى.

املدافــن الركاميــة احلجريــة الصغيــرة: تظهــر هــذه املدافــن  ز- 
بشــكل دائــري غيــر مرتفــع رمبــا ال يتجــاوز ارتفاعه 40ســم 
ــرة  ــة صغي ــل حجري وقطــره ١20ســم، وُحشــي وســطه بكت

ومتوسطة )اللوحة 7.8ب(.

مبــاٍن ســكنية: بُنيــت بألــواح حجريــة رصــت بشــكل جيــد،  ح- 
واعتمــد البنــاء طريقــة مــد احلجــارة علــى بعضهــا البعــض 

)اللوحة 7.8ج(.

٤- املنشآت احلربية التراثية:
مثـل  الدفاعيـة  احلربيـة  املنشـآت  مـن  كبيـر  عـدد  رصـد  مت 
األسـوار اخلاصـة بالبلـدات مثـل سـور بلـدة العيينـة التراثيـة 
اجلبـال  مـن  املجلوبـة  باحلجـارة  بُنـي  الـذي  7.8د(  )اللوحـة 
املجاورة بدون اسـتخدام أي مؤنة طينية، يبلغ االرتفاع املتبقي 
البلـدة  السـور  ويطـوق  أمتـار،  ثاثـة  مـن  ألكثـر  السـور  مـن 
مـن  بهـا  اجلبـال احمليطـة  علـى  ويصعـد  الكامـل،  بامتدادهـا 
اجلنوب ومن جهة الشـرق، كما أن هناك حصوناً تشـرف على 
البلـدة ومـزودة باألبـراج، ويوجـد أسـوار طينيـة ضخمـة مثـل 
سـور بلـدة اجلبيلـة الـذي يظهـر اآلن أمـام مزرعـة حديثـة، ولـم 
يبـق منـه إال جـزء مبنـي أساسـه باحلجـارة وبُنيـت بقيته بعروق 
مـن الطـني )اللوحـة 7.8هــ(، تظهـر حصـون علـى مرتفعـات 
أربعـة  إلـى  جدرانهـا  ارتفـاع  ويصـل  حصينـة  قاعـاً  مشـكلة 
أمتار )اللوحة 7.8و( مبنية بشـكل جيد ومنتظم، ومن العمارة 
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باألتربـة  محشـو  داخلهـا  أن  أي  املصمتـة  األبـراج  احلربيـة 
واحلجـارة ولهـا ارتفـاع ملحـوظ، ومن هذه األبـراج برج العيينة 
)اللوحـة 7.9ب(، وبـرج بلـدة احلائـر )اللوحـة 7.9ج(، وقمـم 
بعـض األبـراج سـترة فارغـة يجلـس بهـا املدافعـون أو املراقبون 
مـن  إلعاقتـه  عـدو  قـدوم  حـال  فـي  للرمـي  بفتحـات  مـزودة 

جانب، وإنذار أهل البلدة باخلطر املقبل )اللوحة 7.9د،هـ(.

وتوجــد أســوار خاصــة باملــزارع )اللوحــة 7.8د،هـــ(، وأبــراج 
ــى  ــر )اللوحــة 7.9(، واحلصــون املشــيدة عل ــة والتحذي املراقب
املســتوطنات،  داخــل  املشــيدة  واحلصــون  اجلبــال،  أســطح 
والقــاع، وجميعهــا مبنيــة مبــادة احلجــارة، وقــد يحــدث أن 
يوجــد منشــآت حجريــة حتــوي احلجــارة والطــني فــي مــادة 
ــا يخــص  ــدو أن كل واحــد منه ــا فــي آن واحــد، ولكــن يب بنائه
فتــرة، وفــي بعــض املنشــآت يســتخدم احلجــر كأســاس والطــني 
كمــادة بنــاء علــى شــكل عــروق، والحظنــا ذلــك فــي قريــة 

اجلبيلة، والعيينة، والبديعة، واحلائر القدمية.

٥- املنشآت املائية التراثية:
وجــد علــى امتــداد وادي حنيفــة بــدءاً بشــمال غربــي بلــدة 
العيينــة حتــى حــي املصانــع التراثــي فــي جنــوب شــرقي بلــدة 
ــك  ــى أن تل ــدل عل ــة متنوعــة ت ــة منشــآت مائي الريــاض احلالي
كثيــف،  زراعــي  نشــاط  مجــال  كانــت  الــوادي  مــن  املنطقــة 
وأغلبهــا يتركــز علــى حافتــي مجــرى الــوادي الرئيــس. تشــمل 

تلك املنشآت: 

القنــوات: منهــا ضخمــة علــى جنبــات الــوادي عبــارة عــن أ- 
ــوادي  أخاديــد واســعة وعميقــة تصــرف جــزءاً مــن مــاء ال
نحــو املــزارع الواقعــة علــى ضفتيــه، قــد تكــون القنــوات 
عبــارة عــن ســواٍق مشــقوقة فــي األرض ويبطــن مجــرى 
وقــد  )اللوحــة 7.9و(،  القنــاة وجوانبهــا مبــادة اجلــص 
يكــون الســاقي متصــًا باحلــوض الــذي تفــرغ فيه الســواني 
ويحمــل املــاء إلــى حــوض تشــرب منــه املاشــية )اللوحــة 
7.١0أ(، وفــي أحيــان أخــرى تكــون عبــارة عــن أخــدود 
ــه مقــواة بجــدران مــن  مشــقوق فــي باطــن األرض وجوانب

احلجارة ذات احلجم الكبير )اللوحة 7.١0ب(.

اآلبــار اجلوفيــة: قــد تكــون اآلبــار اجلوفيــة فــي بطــن ب- 

ــى إحــدى  ــون عل ــاً تك ــوادي )اللوحــة 7.١0ج،د(، وأحيان ال
حافتــي الــوادي )اللوحــة 7.١١هـــ؛ 7.١١أ،ب، 7.١١هـ،و(، 
وفــي بعــض األحيــان تكــون داخــل املــزارع، وآبــار بلــدة 
)اللوحــة  الصخــر  فــي  منقــور  بعضهــا  التــي  اجلبيلــة 
)اللوحــة  واســعة  مبهابــط  محفــور  وبعضهــا  7.١١و(، 

7.١١ب(، وآبار بلدة عرقة.

الســدود  مــن  عــدد  علــى  وقفنــا  التراثيــة:  الســدود  ج- 
اجلبيلــة  بــني  الوصيــل  فــي  يقــع  ســد  منهــا  التراثيــة 
والعماريــة مشــيد مبــادة اجلنــدل احلجــري وببنــاء مــدرج 
)اللوحــة 7.١١ج،د(، ومنهــا املبنــي بشــكل منتظــم كســد 
يوجــد بالقــرب مــن بلــدة املصانــع وقــد مت ترميمــه مــع 

احملافظة على شكله األصلي.

٦- املستوطنات القدمية:
الســنني،  آلالف  الــوادي  فــي  االســتيطان  الســتمرار  نظــراً 
اخلصبــة  والتربــة  بالزراعــة  وغنــاه  االســتراتيجي  وموقعــه 
وأهميتــه كطريــق جتــاري واضــح املعالــم اســتمرت املســتوطنات 
تتعاقــب فــي املــكان الواحــد فاألحــدث يزيــل األقــدم، ومــع ذلــك 
يوجــد فــي الــوادي مســتوطنات مــن املوكــد أنهــا عاصــرت فتــرة 
مــا قبــل اإلســام مثــل بلــدة ســدوس، وبلــدة بوضــة، وبلــدة 
منفوحــة، وبلــدة املصانــع، وبلــدة صيــاح، والريــاض )حجــر(، 
واليمامــة، ومنهــا مــا عاصــر القــرن الثامــن الهجــري مثــل 
ــاج  ــه يحت ــة وعرقــة، وعلي ــد والدرعي ــة واملليبي ــة وغصيب العيين
العمــل لتحديــد املســتوطنات القدميــة فــي الــوادي إلــى جهــد 
كبيــر ووقــت كاف، ومــع ذلــك وقفنــا علــى موقعــني تشــهد بقايــا 
اآلثــار فيهمــا علــى أنهمــا مــن فتــرة مــا قبــل اإلســام؛ املوقــع 
ــث  ــة بشــعيب األبيطــح حي ــاء وادي حنيف ــد التق ــع عن األول يق
ــا أساســات اجلــدران احلجريــة )اللوحــة 7.١2أ(،  تظهــر بقاي
أمــا املوقــع الثانــي فهــو حصــن علــى مرتفــع ويُعــرف فــي الكتــب 
ــة باســم حصــن الغذوانيــة، ولكــن يبــدو أن املــكان قــد  احلديث
اعيــد اســتخدامه كحصــن فــي فتــرة الدولــة الســعودية األولــى، 
اإلســام  علــى  ســابقة  أنهــا  علــى  داللتهــا  الباقيــة  فاآلثــار 
ــاٍن عديــدة بعضهــا ال  ــى قمــة املرتفــع مب واضحــة، ويوجــد عل
وعلــى  أمتــار  األربعــة  تتجــاوز  ارتفاعــات  إلــى  قائمــاً  يــزال 
امتــداد جــداره الشــمالي وخارجــه، وأمــام تلــك املبانــي يوجــد 
أساســات مبــاٍن أزيلــت، وإلــى اجلنــوب منهــا يوجــد أساســات 

مبنــى دائــري رمبــا أنــه جــزء مــن قبــر ركامــي أزيــل جــزؤه 
األعلــى، كمــا يوجــد بقايــا قبــر مذيــل لــه رأس مثلــث، ويوجــد 

بئر منقورة في الصخر في اجلهة الغربية من املبنى.

٧- املدن والقرى التراثية:
تنتشــر علــى امتــداد الــوادي القــرى التراثيــة وخاصــة مــن 
نقطــة التقائــه بــوادي بوضــة، بعــض تلــك البلــدات اندثــرت 
والبعــض بــاٍق إلــى اليــوم، ومــن أهــم تلــك البلــدات مــن الشــمال 
القدميــة  والعيينــة  بوضــة،  الغربــي  اجلنــوب  إلــى  الغربــي 
واملليبيــد،  7.١2د(،  )اللوحــة  واجلبيلــة  7.١2ج(،  )اللوحــة 
ولــن  7.١2هـــ(،  )اللوحــة  وعرقــة  والدرعيــة،  وغصيبــة، 
7.١٣أ(،  )اللوحــة  وصيــاح  وغبيــرة،  7.١2و(،  )اللوحــة 
واملصانــع، ومنفوحــة، واحلائــر )اللوحــة 7.١٣ب(، والســلمية، 

واليمامة.

اعتمـدت جميـع هـذه البلـدات في اقتصادهـا على الزراعة في 
الـوادي وروافـده العديـدة، إلـى جانـب اعتمادهـا علـى التجارة، 
فقـد كان الـوادي هدفـاً لقبائـل عديـدة تقطـن حوله وتتاجر مع 
قـراه، باإلضافـة إلـى أن الـوادي خـط كطريـق يربـط جنوبـي 
وسـط شـبه اجلزيرة العربية بشـمالي وسـطها ومن ثم األقطار 
املجاورة، فهو مسـار طريق ال يضيع من يسـلكه وميكنه التزود 
مبـا يحتـاج مـن الغـذاء واملـاء ملسـافة تزيـد علـى املئـة والسـتني 
كيـًا مـن القـرى التـي تشـهد بقاياهـا علـى أنهـا كانـت موجـودة 
علـى امتـداد الـوادي وأنهـا قـرى غنيـة اسـتدالالً بتحصيناتهـا 

وكثرة املنشآت املائية في القرية الواحدة.

هـ- نتائج العمل احلالي: 
مت التأكــد مــن أن وادي حنيفــة ميكــن أن يصــل إلــى حــوض - ١

األرض  فــي  حتــى  واضحــاً  اليــزال  فمســاره  اخلــرج، 
ــار يؤكــد  الرمليــة، كمــا أن مــا يوجــد علــى حافتيــه مــن آث
أنــه كان عامــراً بالســكان، وغنيــاً بامليــاه والبســاتني، وتؤكــد 
كثافتــه االســتيطانية فــي الــوادي وكثافــة بقايــا القــرى 
التــي كانــت عامــرة فيمــا مضــى، مــا ذكــره البلدانيــون 
املســلمون مــن أن املســافر مــن اخلــرج إلــى حجــر )الريــاض 
احلاليــة( ال يحتــاج أن يحمــل مــاء وال طعامــاً ألنــه يســتطيع 
الســفر مــن قريــة إلــى قريــة دون احلاجــة إلــى نقــل طعــام 

معه نظراً لقرب املسافة بني القرى.

تأكــد وجــود العديــد مــن مصــادر املــادة اخلــام حلجــر - 2
ــل اجلــزء  ــذي مُيث ــرة ال ــي وادي اخلم ــى حافت الصــوان عل
األعلــى لــوادي حنيفــة، وتوفــر مثــل تلــك املــادة يجعــل مــن 

الوادي مصدراً لها سواء كمادة خام أو كأدوات مصنعة.

مــن كثــرة بقايــا القــرى ووســائل الــري وكثــرة اآلبــار ووجــود - ٣
العيــون املتدفقــة فــي بطــن وجوانــب الــوادي تأكــد لنــا أن 
الــوادي كان مســتوطناً منــذ عصــور بعيــدة وأن اســتيطانه 

استمر خال عصور متوالية.

ــة - 4 ــه املســتمر وكثاف ــوادي وتعاقب ــي ال ــة االســتيطان ف كثاف
ــة ســاهمت فــي طمــس الاحــق للســابق  األماكــن الزراعي
ولــذا يحتــاج الــوادي إلــى أن يقســم إلــى قطاعــات صغيــرة، 

ويتم مسح كل قطاع بدقة ووقت كاف.

ــه - 5 ــرى في ــدد الق ــوادي ووضــوح مســاره وتع ــع ال ــد موق يؤك
وحولــه بأنــه كان طريقــاً جتاريــاً تعبــره التجــارة مــن جنوبــي 
وســط شــبه اجلزيــرة العربيــة إلــى شــماليها وشــماليها 
الشــرقي، كمــا أن الــوادي يســاهم بتزويــد القوافــل العابــرة 
بســلع مــن إنتاجــه مثــل التمــور واحلبــوب وبســلع يوفرهــا 

أبناء البادية الذين يتاجرون مع قرى الوادي. 

عــرف ســكان الــوادي وقــراه العمــارة باحلجــر والطــني منــذ - 6
األلــف الرابــع قبــل امليــاد ورمبــا أبكــر مــن ذلــك، فالدوائــر 
ــداده واملدافــن املختلفــة  ــى امت ــي وجــدت عل ــة الت احلجري
والســواتر احلجريــة واملدافــن الرجميــة احلجريــة تــدل 
علــى معرفــة ســكان الــوادي للبنــاء باحلجــارة التــي كانــوا 
يقصونهــا مــن أماكــن مناســبة توجــد بالقــرب مــن األماكــن 

التي يتم البناء عليها.

عـن - 7 سـواء  الـري  بوسـائل  قويـة  معرفـة  الـوادي  لسـكان 
تشـييد  أو  اآلبـار  حفـر  أو  الـوادي  مـاء  تصريـف  طريـق 
السواقي وتبطينها باجلص أو رصفها باأللواح احلجرية. 

مــن املؤكــد أن ســكان الــوادي قــد اســتخدموا الكهــوف - 8
ــن  ــرب م ــة بالق ــوف عرق ــة كه ــن األمثل ــن ســكن، وم كأماك
بلــدة عرقــة التراثيــة، وكهــوف شــعيب القصيــر بالقــرب 

من احلائر. 

مسح  وادي حنيفة ١4٣2هـ
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مسح جامعة ماربرج األملاني لآلثار البحرية باململكة العربية السعودية
تقرير أولي عن شهر مارس )موسم ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢م(

 ربرت ا. براندماير، رالف ك. بدرسون، جيرد كنيبل، جسبير فاجنن، وينفريد هيلد،
مهدي القرني، فارس حمزي، عبداهلل احلايطي، عمار الصيوان، خلف احلمد

ــرف  ــي التع ــراً ف ــد أســهم كثي ــة ق ــار البحري ــم اآلث ــع أن عل وم
علــى البحــر وركوبــه ومختلــف جوانبــه بأنحيــة املعمــورة؛ إال أن 
آثــار البحــر األحمــر مبيــاه اململكــة مازالــت فــي أولــى بداياتهــا 
إذ لــم جتــِر تنقيبــات حتــى اآلن عــن حطــام الســفن ســوى أربــع 
حفريــات اســتثنائية مــع نــدرة البحــث عــن اآلثــار املغمــورة، 
ــئ واملرافــىء خاصــة  ــع باليابســة عــن املوان كمــا درســت مواق
علــى البــر اإلفريقــي وكــذا العقبــة عثــر خالهــا علــى آثــار مــن 
ــى نشــاط التجــارة  ــت عل ــل اإلســام دل ــة وأوائ ــرات روماني فت

علــى ســواحل البحــر األحمــر.

ــا عــام  ــات هــي: حطــام شــرم الشــيخ نقــب عنه وهــذه التنقيب
١968م قبالــة ســيناء، عثــر بهــا علــى فخــار عثمانــي إســامي 
)رابــان  املنشــأ  تركيــة  ســفينة  هيــكل  فــي   ١8 القــرن  مــن 
١97١م(، حطــام مركــري فــي ســيناء )رابــان ١97٣م( وحطــام 
جزيــرة ســدان فــي مصــر مــن القــرن ١8 ميــادي عثــر بهــا على 
خــزف صينــي وفلفــل هنــدي وجــوز )هلديــن، ١996م، وارد 
2000م( حطــام ســفينة جزيــرة الســاركا الســوداء فــي إرتيريــا 
ــورات«  ــادي وجــرار »أمف ــرن الســادس أو الســابع مي ــن الق م
منشــؤها عقبــة األردن )ملــكاوي، خيريــة، ووايتكمــب، ١994م، 

بدرســن، 2008م، 2000م(

حطــام الســفن واملرافــىء علــى ســاحل البحــر األحمــر 
باململكــة

يذكـــر  بعـــض الهـــواة الغواصـــني عـــدداً مـــن حطـــام الســـفن لكـــن 
ـــى إحداهـــا  ـــر عل ـــم يجـــر البحـــث عنهـــا والالتنقيـــب فيهـــا، عث ل
عـــام 2004م نشـــرت عنـــه وســـائل اإلعـــام قبالـــة أملـــج عثـــر 

ـــع مـــن القـــرن ١8 ميـــادي. ـــى خـــزف عثمانـــي الصن فيـــه عل

كمــا جــرت دراســة عــدد مــن املرافــىء علــى ســاحل البحــر 
األحمــر منهــا عينونــة وســاحل اخلريبــة واجلــار وهــو اســتراحة 
حجــاج كبيــرة بالســاحل علــى مفتــرق طــرق تربــط مكــة باملدينة 

وكــذا احلــوراء وبئــر عنتــر والســورة والدغــم

مقدمة
أجــرى فريــق آثــار مــن جامعــة ماربــرج األملانيــة مشــروع مســح 
آثــار بحــري علــى ســواحل البحــر األحمــر باململكــة العربيــة 
الســعودية، وركــزت عمليــات االســتطاع علــى ســاحل جــدة 
وعــرض البحــر بحثــاً عــن بقايــا آثــار مرافــىء ومراكــب بحريــة 
حتــى أقصــى مشــارف منطقــة املســح فــي رابــغ والشــعيبة، 

ــى حطــام ســفينة. ــور عل أســفر ذلــك عــن العث

ــة  ــرج فلبــس األملاني ــر ذكــره أن فريقــاً مــن جامعــة مارب اجلدي
بتاريــخ  اتفاقيــة  وقــع  قــد  تيــت  فنفــري  الدكتــور  برئاســة 
20١2/١/١6م مــع الدكتــور علــي الغبــان ممثــل الهيئــة العامــة 
الســعودية للســياحة والتــراث الوطنــي للقيــام مبشــروع مدتــه 
خمــس ســنوات ملســح اآلثــار البحريــة مبنطقــة جــدة مــن رابــغ 
شــماالً حتــى الشــعيبة جنوبــاً، جــاء توقيــع هــذه االتفاقية خال 
افتتــاح معــرض روائــع اململكــة فــي برلــني بحضــور صاحــب 
الســمو امللكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 

ــي.  ــراث الوطن ــة للســياحة والت ــة العام ــس الهيئ رئي

وقــد أجــرى الفريــق أول موســم لــه فــي املســح ودّرب أعضــاء 
الفريــق الســعودي علــى الغطــس وطــرق التعامــل مــع اآلثــار 
البحريــة، وتهــدف دراســة هــذه الناحيــة إلــى استكشــاف حطام 
الســفن واملوانــئ، ومعرفــة أهميتهــا مســتقبًا فــي الدراســة 
واألبحــاث األثريــة، وحفــظ التــراث، ومعاينــة تغيــر ســواحل 
املنطقــة ملعرفــة طبيعــة البحــر، وجمــع أدلــة وقرائــن عنهــا 
لاســتفادة منهــا، وتكويــن فريــق غــوص مــن الهيئــة العامــة 

للســياحة والتــراث الوطنــي للبحــث عــن اآلثــار الغارقــة.

لــم جتــِر حتــى اآلن تنقيبــات عــن حطــام الســفن مبيــاه اململكــة 
ــى  ــة عل ــة أثري ــى مســوحات منتظم ــة الســعودية وال حت العربي
قدميــاً  اإلبحــار  عــن  ضئيلــة  معلومــات  إال  اللهــم  املوانــئ 
ومســالكه علــى امتــداد ســواحل اجلزيــرة العربيــة، وقــد ركــب 
البحــر ســكان اجلزيــرة العربيــة طلبــاً للمعيشــة أو التجــارة؛ 
بيــد أنــه لــم يعــرف مــا اســتعملوه مــن مراكــب وال املرافــىء وال 

ــة. ــة التجــارة أو طــرق اســتغالهم املصــادر البحري آلي
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مسح شهر مارس عام ٢٠١٢م
املنطقــة حريــة بأطــال مرافــئ وحطــام ســفن مــن رابــغ حتــى 
ــق  ــى طــول الســاحل وتغل ــا عل ــد شــعاب مرجانه الشــعيبة متت
مســالك بعــض األنحيــة ومتنــع العبــارات واملراكــب مــن الرســو 
بالشــاطىء؛ وثمــة مرافــئ متفرقــة حتتضنهــا شــعاب املرجــان 
ويتجنبهــا  املاحــة  علــى  خطــراً  وتشــكل  األوديــة  كمصــاّب 
بحــارة الســواحل فــي أثنــاء اإلبحــار مســافات طويلــة فيســلكون 
ممــرات امليــاه العميقــة، وهنــاك مجــازات أيضــاً ســاحلية تنقــل 
البحــارة عبرهــا بــني الشــاطئ وشــعاب املرجــان واملرافــىء 
الســفر  عــن  الســاحل  اإلبحــار مبحــاذاة  ويختلــف  احملليــة، 
بعيــداً فــي عــرض البحــر إذ حتتــاج مســاعدات قليلــة ومعرفــة 

باملناطــق اخلطرة)تبتــس، ١96١م، ص٣25(.

يشــكل املمــر املائــي الداخلــي بجــدة بــني البــر الرئيس والشــعب 
الكبيــرة قنــاة حلركــة املــرور البحريــة احملليــة إضافــة إلــى أن 
الناحيــة اجلنوبيــة مــن امليــاه الضحلــة غربــاً مــن جــدة تســلكها 
ــى  ــى الشــاطئ، وعل ــا إل ــاه املفتوحــة ووصوله ــى املي الســفن إل
هــذا النحــو متثــل جــدة وماجاورهــا مــن مناطــق حلقــة وصــل 
بــني مختلــف الطــرق البحريــة ومايترتــب عليهــا مــن آثــار علــى 

املرافــئ وحطــام الســفن ذات األهميــة األثريــة.

اإلجراءات وطرق الدراسة
جــري مســح لتقييــم املواقــع واختيــار املناســب منهــا؛ النطــاق 
وذلــك  دعمهــا  خدمــات  وإعــداد  فيهــا  والبحــث  الدراســة 
بــه  أدلــى  مــا  وتدويــن  ومعاينتــه  موقــع  كل  علــى  بالوقــوف 
ــواٍح  ــه مــن ن ــروا علي ــادو األســماك وهــواة البحــر عمــا عث صي
يتحمــل أن تكــون مظــان حطــام ســفن ودراســة شــعاب املرجــان 
ــد رســم خطــة البحــث  ــك يف احلســبان عن اخلطــرة وإخــذ ذل
وجدولــة عمليــات الغــوص. وباعتمــاد خرائــط ماحــة البحريــة 
البريطانيــة )BA 158/2659( أعــد جــدول األعمــال اليوميــة 
ــى أعمــاق  ــز ســفن للغــوص إل ــد شــعب املرجــان وجتهي وحتدي
بعضهــا  مــن  تنطلــق  كاملــة  مبعــدات  مجهــزة    )45feet+(

علميــات الغــوص.

انطلـــق مســـح أولـــي عـــن اآلثـــار الغارقـــة بالغـــوص فـــي األعمـــاق 
أو قريبـــاً مـــن ســـطح امليـــاه باســـتعمال املعـــدات الازمـــة دون 
اســـتعمال أي أجهـــزة علميـــة إلكترونيـــة أو االستشـــعار البعيـــد 

حيـــث اســـتمرت كل غطســـة 45 دقيقـــة حســـب طاقـــة خـــزان 
األوكســـجني، كمـــا جـــرى املســـح بســـحب الغواصـــني بالقـــارب 
ببـــطء أحيانـــاً لتغطيـــة أكبـــر مـــن شـــعاب املرجـــان متوســـطة 
ـــر البحـــث  ـــة اخلطـــوط املســـتقيمة ودوائ ـــاع طريق احلجـــم باتب
والنـــزول املتـــدرج فـــي الوديـــان أو فـــي شـــعاب املرجـــان الطويلـــة 
ــى  ــا علـ ــق 25م أغلبهـ ــى عمـ ــس إلـ ــى غطـ ــل أقصـ ــث وصـ حيـ

عمـــق ١5م.

واســتهدف املســح قيعــان البحــر املتاخمــة لشــعاب املرجــان مــع 
االهتمــام بالتقــاء شــعاب املرجــان بقــاع البحــر حيــث يســتقر 
ــاً حطــام الســفن والقــوارب، وشــملت مناطــق املســح  بهــا غالب
مظــان حطــام الســفن مــن فتــرة زمنيــة وفقــاً للطــرق البحريــة 

اخلطــرة املعروفــة وأماكنهــا املفترضــة.

النتائج
أجــرى مســح راجــل برابــغ والشــعيبة انطلقــت برابــغ علــى طــول 
واجهــة الشــاطئ وحــول احلافــة اجلنوبيــة للهيــر فيمــا عثــر 
الفريــق بالشــعيبة علــى مجــاز شــيد مــن املرجــان والرخويــات 
وحفــر نــار، يبلــغ طولــه 24 م وعرضــه 2م الميكــن حتديــد 
تاريخــه لعــدم العثــور علــى قطــع آثــار قدميــة أو حديثــة، وقــد 
ــى بعــض  ــادون مــن الوصــول إل شــيد الرصيــف ليتمكــن الصي
ــة مناســبة  ــرة دون معرف ــم الصغي ــى قواربه ــة عل ــاه العميق املي

الظــروف آنــذاك مــن عدمــه.

وبعــض  الهيــر  إلــى  قنــوات تفضــي  الشــعيبة  وشــمل مســح 
الواجهــة البحريــة دون مشــاهدة معالــم أثريــة، ورمبــا تثمــر 
دراســة شــواطئ البحيــرة وماجاورهــا مســتقبًا عــن جديــد 
ألنهــا مظــان حركــة القــوارب فــي العصــور القدميــة وأوائــل 
اإلســام قــد يكشــف عنهــا هــذا املســح حتــت امليــاه، وثمــة 
ــرف بــــ  ــادي يع ــث عشــر املي ــرن الثال ــن الق حطــام ســفينة م
»حطــام العملــة الفضيــة« قريــب مــن الشــعيبة وأشــيع عــن 

حطــام ســفينة أو ســفينتني.

مسح اآلثار الغارقة
مضــت 7 أيــام مــن املســح واالستكشــاف مبيــاه منطقــة الشــعب 
الكبيــر أســفر عــن العثــور علــى حطــام ســفينة بأســفل إحــدى 
شــعب املرجــان ضمــت جــزءاً علويــاً مــن جــرة كبيــرة »أمفــورة« 

)اللوحــة 8.١( ملتحمــة بشــعبة مرجــان وجــرة أخــرى ملتصقــة 
بقــاع البــر وعــدة حجــارة.

 Dressel« يظهــر مــن علــو اجلــرة أنها رومانية ضمــن التصنيف
Similis D 24« رغــم أن ذلــك بحاجــة إلــى تدقيــق إذ يبــدو أنهــا 

ــة  ــا فــم ورقب ــع ميــادي له ــث أو الراب مــن أواخــر القــرن الثال
ــه  ــاٍق وفوهتهــا ســليمة عــدا شــيء منهــا طول ــا ب ومعظــم كتفه
١8ســم، وبقيــة مقبــض يبلــغ 20 ســم، يصــل أعاهــا بأســفلها، 
ــي أحمــر  ــوٍن بن ــا بل ــر تركيبه ــر، ويظه ــا  بدوائ وزخرفــت كتفه
ــة  ــرة إمبراطوري مــن شــرقي البحــر األبيــض املتوســط مــن فت
ــة اجلــرة امللتحمــة بشــعاب املرجــان  الرومــان، ورمبــا أن قطع
هــي مــن حمولــة هــذه الســفينة نظــراً لقربهــا منهــا وتشــابه 

خصائصهــا.

وكانــت اجلــرة الثانيــة علــى جانبهــا ملتحمــة مبرجــان ميــت 
بقيــت أســس مقبــض كبيــر حتــت رقبتهــا املكســورة وبهــا ثقــب، 
لــم يعــرف شــكل اآلنيــة العــام جــراء مايحيــط بهــا مــن شــعب 
لكــن يبــدو أنهــا كمثريــة الشــكل غيــر مزخرفــة، تتميــز بثقــب 
صغيــر برقبتهــا قريبــاً مــن املثبــت العلــوي للمقبــض رمبــا كان 
فتحــة للتخلــص مــن الغــازات فــي أثنــاء التخميــر املســتمر 
فيهــا، تســد أحيانــاً بالطــني، ويظهــر مــن بقيــة املقبــض أن هــذه 
اجلــرة »األمفــورة« أيضــا مــن فئــة DR 24، كمــا عثــر علــى عــدة 
حجــارة مجهولــة النــوع متفاوتــة األشــكال قريبــة مــن ســيراميك 

متناثــر متطاولــة ســفلي شــعاب املرجــان.

اخلاصة
عثــر فــي أثنــاء مســح شــهر مــارس مــن عــام 20١2م علــى 
حطــام ســفينة مــن العصــور القدميــة لــم تكتشــف مــن قبــل 
أخــرى،  بأبحــاث  للقيــام  الســاحل  عــن  معلومــات  وجمعــت 
كمــا جــرى تدريــب عــدد مــن موظفــي الهيئــة علــى أساســيات 
ســيضيف  وأســاليبه،  اآلثــار  عــن  البحــث  وطــرق  الغــوص 
حطــام الســفينة فــي هــذه امليــاه الضحضاحــة نقلــة كبيــرة إلــى 
ــه،  ــي البحــر األحمــر وركوب ــا عــن التجــارة القدميــة ف معرفتن
تبشــر باحتمــال وجــود حطامــات أخــرى مــن مختلــف الفتــرات 
علــى طــول الســاحل داخــل نطــاق بحثنــا، ويــدل مــا يعــرف 
مــن حطــام حــول الشــعيبة أن هــذه الناحيــة مشــجعة إلجــراء 
بــل إن األولويــة ســوف تكــون  بحــوث ودراســات مســتقبًا؛ 

لتحديــد موقــع »حطــام العملــة الفضيــة« رجــاء أن تكشــف 
مواســم مســح ماربيــرج مســتقبًا عــن معلومــات كثيــرة حــول 

منطقــة الدراســة.

مسح آثار ماربرج األلماني )20١2م(



١2٣ تقرير أولي ألعمال البعثة السعودية الفرنسية املشتركة
مشروع مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(.

كريستيان روبان، صالح آل مريح، منير عربش، رميي كراسار، جيرميي شيتيكات

األهداف
كانت أهداف هذا املوسم عديدة :

أوالً - كان مــن املهــم متابعــة دراســة عصــور مــا قبــل التاريــخ 
للمنطقــة التــي بوشــر فيهــا فــي العــام املاضــي، ففــي عــام 
20١0م مت التعــرف علــى إمكانيــات عاليــة للعصــور احلجريــة 
متوفــرة فــي منطقــة املندفــن وفــي موقــع آبــار حمــى، فقــد 
ــادرة للدراســات  ــة ون ــات غني ــن إمكاني ــة املندف ــرت منطق أظه
املســتقبلية، فــكان الهــدف خــال هــذا املوســم متابعــة -وبتقــدم 
ــى  تدريجــي- اســتثمار منطقــة املندفــن مــن أجــل التعــرف عل
عينــات مــن مواقــع تعــود إلــى عصــر البليوســتني والهيلوســتني، 
فدراســة منتجــات األدوات الصوانيــة ســيلقي أضــواءاً جديــدة 
احلجريــة  العصــور  خــال  املنطقــة  فــي  االســتيطان  علــى 
وأيضــاً علــى تنقــل التقنيــات واألشــخاص بــني إفريقيــا وآســيا. 

)اللوحة 9.٣أ(

- مــن املستحســن أيضــا متابعــة املســح األثــري فــي  ثانيــاٌ 
املنطقــة الواقعــة بــني بئــر حمــى وجبــل كوكــب، حيــث لــم يكــن 
الهــدف توثيــق كل املعلومــات التــي يحتويهــا موقــع مــا كمــا 

فعلنا في املواسم السابقة وإمنا :
ــة  ــة تاريخي ــا قيم ــي له ــات الت ــكان وجــود الكتاب ــد م حتدي  )١
بــه  الــذي قــام  والتــي مت ذكرهــا خــال املســح األثــري 
القــرن  مــن  اخلمســينيات  فــي  ليبينز-فيلبي-ريكمانــس 

املاضي )فيلبي ١950م ، ليبينس ١956م(،
حتديــد مــكان وجــود الكتابــات والرســومات الصخريــة   )2
وبشــكل مكثــف حــول جبــل كوكــب والقــارة، وذلــك للتمكــن 
مــن حتديــد ومتييــز املناطــق حســب تــوزع الكتابــات ولغتهــا 
)عربيــة جنوبيــة، ثموديــة، عربيــة( مــن أجــل فهــم أفضــل 
احمليــط  احلســبان  بعــني  باألخــذ  االســتيطان  ملنطــق 

اجلغرافي.

ثالثــاً - مت التنســيق أيضــاً مبتابعــة املســح فــي املناطــق املجاورة 
آلبــار مريغــان واحلمضــة، وذلــك لتحديــد مــكان وجــود النقوش 
التاريخيــة غيــر املعــروف مكانهــا حتــى اآلن، وأيضــاً توثيــق 
وتســجيل محتويــات مغــارة أو ملجــأ صخري مليء بالرســومات 

مقدمة
الســعودية-  البعثــة  تابعــت  التوالــي  علــى  اخلامســة  للســنة 
الفرنســية لآلثــار مســوحاتها األثريــة فــي منطقــة جنــران، 
وقبــل كل شــيء فمنطقــة جنــران معروفــة مبوقــع األخــدود 
)روبــان 20١0م، شــتيكات 20١0م(، وحتتــوي املنطقــة أيضــاً 
علــى مواقــع تعــود إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ وعصور ســبقت 
مباشــرة العصــر التاريخــي )مقابــر مــن العصــر البرونــزي(، 
ــات  ــى رســومات وكتاب ــوي عل ــدة حتت ــى مواقــع عدي وأيضــاً عل

صخرية )عربش وآخرون، حتت الطبع(.

إّن وجــود شــبكة رّي وطبقــات طمــي غنيــة باملــواد العضويــة 
خــال العصــر احلجــري الوســيط وبدايــة عصــر الهيلوســتني 
يجعــل مــن هــذه املنطقــة مجــاالً غنيــاً باملواقــع املنتجــة لألدوات 

احلجرية الصوانية.

ــاء  ــت واحــة جنــران نقطــة التق ــا كان ــرب إلين وفــي عصــور أق
إجباريــة للقوافــل التــي كانــت تعبــر شــبه جزيــرة العــرب طــوال 
العصــور القدميــة التــي ســبقت العصــر اإلســامي، وكانــت 
العربيــة  األحصنــة  لتصديــر  مركــزاً  جنــران  حاضــرة 
واملنســوجات فــي العصــر اإلســامي الوســيط، وكانــت واحــة 
جنــران أيضــاً فــي القــدمي احملطــة األولــى للقوافــل علــى طريــق 
الصحــراء الــذي كان يوجــد علــى طولــه آبــار ومحطــات تــرك 
لنــا فيهــا أنــاس وبــدو ذكرياتهــم معبريــن عنهــا مــن خــال 

الرسومات والكتابات أو النقوش.

فهــذه املواقــع التــي تعــود إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ واملواقــع 
التــي حتتــوي علــى الكتابــات والرســومات الصخريــة هــي التــي 

أخذت انتباهنا خال هذا املوسم.

جــرت أعمــال املوســم اخلامــس للمســح األثــري فــي إمــارة 
منطقــة جنــران مــا بــني 2١ أكتوبــر و 2 نوفمبــر 20١١م، ومتــت 
أعمــال البعثــة ضمــن اتفاقيــة التعــاون املبرمــة بــني الهيئــة 
العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية 

والبعثة الفرنسية لآلثار في جنران.

الصخريــة الرائعــة واملطليــة التــي شــاهدناها فــي موســم عــام 
2009م.

مناهج التوثيق واحلفظ
اســتخدم برنامــج طريقــة التوثيــق واحلفــظ الــذي مت إنشــاؤه 
مجموعــة  حلفــظ  2009م  عــام  حتســينه  ومت  2008م  عــام 
املعلومــات املتعلقــة باملســح األثــري والنقشــي، يســتهدف هــذا 
النظــام بشــكل رئيــس الشــمولية فــي املعلومــات، فــإذا كان 
الوقــت  مــن  كثيــراً  يتطلــب  الواقــع  فــي  املعلومــات  جتميــع 
واالنتبــاه فنظــام إدارة املعلومــات احلاســوبية يســمح بحفــظ 
ــذ وإدخــال  ــذا الهــدف مت تنفي ــات، وله ــاز للمعلوم ــال وممت فّع
ــى برنامــج )®FileMakerPro( مــن خــال  ــات عل قاعــدة بيان
منــوذج أنشــأه ج. هاكييــه )مهنــدس بحــوث فــي املركــز القومــي 
للبحــث العلمــي( باإلضافــة إلــى نظــام معلومــات جغرافيــة 
مــن  املواقــع  إحداثيــات  يرافقــه حتديــد   )SIG-ArcInfo®(
خــال نظــام رقمــي )MNT(  يطّبــق علــى صــور قمــر صناعــي 

)ساتااليت(. 

ويتــم تخزيــن املعلومــات ضمــن قاعــدة بيانــات شــبكية بــني 
ملــف املواقــع األثريــة وملــف الصــور والقطــع األثريــة، وأعطيت 
أرقــام تسلســلية للصــور بشــكل آلــي مبســاعدة برنامــج خــاص 
 .Adobe®Bridge® et الصــور  وتصحيــح  لتحســني 
هــذه  املعلومــات  قاعــدة  وحتتــوي   ،Adobe®Photoshop®

أو   ،2009 ،2008 NA بالرمــز  إليهــا  املشــار  املنطقــة  اســم 
20١١م، وبرمز أبجدي «..a, b, c» وبرقم الصورة.

وتظهــر كل هــذه املعلومــات بشــكل آلــي فــي اســتمارة احلفــظ 
بفضــل ربــط بــني ملفــات الصــور وقاعــدة البيانــات، وهــذا مــا 
يســمح بإدخــال وصــف ســريع ودقيــق، وأدخــل منّفــذ الصــورة 
ــخ والســاعة،  ــذي قــام بحفــظ املعلومــات والتاري والشــخص ال
ونــوع الصــورة وكل املعلومــات املتعلقــة باملواقــع مــن نقــوش 
ــغ عــدد الصــور التــي مت أخذهــا  ورســومات وقطــع أثريــة، وبل
خــال هــذا املوســم 667 )٣١75 صــورة  منــذ موســم 2008م 

حتى 20١١م( حفظت خال هذا املوسم.

وحددت أربع مجموعات في املواقع :
١- املواقع واآلثار املتبقية

2- النقوش، املخربشات والرسوم والرموز
٣- الفخار

4- األدوات احلجرية الصوانية

لقــد مت وصــف املجموعــات الثــاث األولــى ضمــن قاعــدة 
البيانــات، واملجموعــة الرابعــة ضمــن جــدول مبســاعدة برنامــج 

.)Microsoft®Excel®(

يتــم تســمية املوقــع فــي قاعــدة البيانــات فــي ملــف بعنــوان   .١
اإلحداثيــات  إلــى  اإلشــارة  مــع  األثريــة((،  ))املواقــع 
اجلغرافيــة، واآلثــار املعماريــة، وطريقــة البناء املســتخدمة، 
والقطــع األثريــة، والنقــوش، إلــخ. ويتــم بعــد ذلــك إدخــال 
املوقــع ضمــن خارطــة قمــر صناعــي )ســاتااليت( وذلــك 
بفضــل إحداثيــات املوقــع املوجــودة فــي كل اســتمارة؛ فمنــذ 
عــام 2008م، مت حتديــد 68 موقعــاً مت ترقيمهــا ووصفهــا 
ــاً مت اكتشــافها خــال موســم 20١١م )١5  ــا 44 موقع منه
ــة و 29 موقعــاً مــن العصــور  موقعــاً مــن العصــور احلجري

التاريخية(.

2. أدخلــت النقــوش واملخربشــات والرســوم الصخريــة للمواقــع 
ضمــن ملــف ))صــور(( ضمــن قاعــدة البيانــات، مــع عــدة 
معلومــات إيضاحيــة: رقــم النقــش بشــكل متسلســل مــن ١ 
بيانــات  اجلغرافيــة،  اإلحداثيــات  نهايــة،  ال  مــا  إلــى 
إيضاحيــة، الوصــف، نــوع النقــش، نــوع الصــورة، اللغــة، 
الرســوم، املقاســات )طــول، عــرض، إرتفــاع احلــروف(، 
فقــد مت إدخــال ووصــف ١25 نقشــاً و ٣9 رســمة صخريــة 
و 25 صخــرة فــي قاعــدة البيانــات فــي عــام 20١١م، حيــث 
ــان بإدخــال ومبراجعــة  قــام منيــر عربــش وكريســتيان روب
التــي مت  البيانــات  قاعــدة  فــي  نقــش  كل  وكتابــة  ونقــل 
اكتشــافها فــي املوقــع؛ فــكل املواقــع وأيضــا كل النقــوش أو 
علــى  أســقطت  اكتشــافها  مت  التــي  الصخريــة  الرســوم 
اجلغرافيــة  املعلومــات  نظــام  برنامــج  بواســطة  خارطــة 
(®ArcInfo( وذلــك مــن خــال املعلومــات املأخــوذة مــن 

.FileMakerPro®  ملف

لــم يتــم العثــور علــى أي خــزف فخاريــة خــال هذا املوســم،   .٣
ولهذا لم يخصص لها أي تسجيل أو توثيق.

مسح آثار منطقة نجران )الموسم الخامس 20١١م(
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توثيــق  إن  احلجريــة:  األدوات  وتســجيل  توثيــق  منهــج   .4
املنتجــات احلجريــة لعصــور مــا قبــل التاريــخ يتبــع نظامــاً 
حيــث   ،Microsoft® Excel® برنامــج  بواســطة  دقيقــاً 
يتــم توثيــق األدوات احلجريــة حســب طبيعتهــا وحالتهــا 
ونــوع التصنيــع أو مــن خــال مســتوى املعلومــات املتعلقــة 
بطريقــة التصنيــع، فمثــًا إظهــار طريقــة خاصــة لتصنيــع 
نحــت خــاص ومعــروف ســابقاً يســمح وبفضــل املقارنــات 
ــخ  مــع مواقــع أخــرى مجــاورة لهــا ومؤرخــة بإعطــاء تواري
نــدرة  وبســبب  احلالــي  الوقــت  ففــي  ثقافيــاً،  وبربطهــا 
األدوات احلجريــة فقــد مت توثيقهــا بشــكل أولــي ويتــم ذكــر 

ذلك في املقطع التالي.

نتائج املسح األثري ملواقع العصر احلجري
بعــد الزيــارة األولــى للتعــرف علــى موقــع املندفــن خال املوســم 
ــى حافــات  ــد وتكثيــف املســح األثــري عل ــا جتدي 20١0م قررن
البحيــرة اجلافــة ملوقــع املندفــن، وبهــذا قــام باحــث اآلثــار 
رميــي  الدكتــور  وصناعتهــا  احلجريــة  بــاألدوات  املختــص 
كراســار )املركــز القومــي للبحــث العلمــي، ليون( بزيــارة قصيرة 
أثــري  مبســح  الزيــارة  هــذه  ســمحت  وقــد  يومــان،  مدتهــا 
حلــواف البحيــرة اجلافــة وباكتشــاف أدوات حجريــة غنيــة 

ومتنوعة.

هدفــت الفكــرة فــي املوســم املاضــي إلــى حتديــد إمكانيــات 
املوقــع واملناطــق احمليطــة بــه لعصــور البليوســني والهيلوســني 
وذلــك بالتعــرف علــى املناطــق الرئيســة التــي حتتــوي علــى 
منطقــة  وهــي  املعروفــة  احلجريــة  األدوات  تصنيــع  مراكــز 
البــدء  التعــرف مت  املندفــن وبئــر حمــى، ومــن خــال هــذا 
بدراســة معمقــة لهــذه العصــور للموســم 20١١م وذلــك مــن 

خال مسح أثري ملوقع املندفن ملدة يومني.

موقع املندفن )اللوحة 9.٣أ(
موقــع املندفــن هــو عبــارة عــن بحيــرة جافــة قدميــة تــؤرخ فــي 
نهايــة عصــر البليسوســني ) ١20.000-١2.000 قبــل الوقــت 
احلاضــر( وإلــى بدايــة عصــر الهيلوســني، لقــد عــرف هــذا 
املعــروف ب ))عصــر  العصــر  فــي  وخاصــة  نشــاطاً  املوقــع 
الرطوبــة العربــي(( حوالــي ١2.000 و 7.000 قبــل الوقــت 
احلالــي )حوالــي ١0.000 - 5.500 قبــل امليــاد(، فخــال 

إلــى   لتصــل  كافيــة  املوســمية  كانــت األمطــار  العصــر  هــذا 
جنوبــي جزيــرة العــرب وهــذا مــا أثــر بشــكل كبيــر علــى الطقس 
ومــا أدى إلــى منــو الوجــود اإلنســاني فــي مناطــق أصبحــت 
اليــوم جافــة وقاحلــة، مبعنــى آخــر، إن انخفــاض مســتوى موقــع 
املندفــن املعــروف فــي يومنــا هــذا كان ســابقاً فــي عصــور مــا 
قبــل التاريــخ ولعــدة عهــود فهــو عبــارة عــن عــدة بحيــرات ذوات 
ميــاه حلــوة جفــت مــن وقــت إلــى آخــر، رافقــه وجــود اإلنســان 

بشكل مستمر أو متقطع.

السياق البيئي القدمي ملوقع املندفن
يقــع منخفــض املندفــن علــى امتــداد صخــور طويــق فــي منطقــة 
جنــران، وقــد أعطــى هــذا املوقــع طبقــات اســتراتيغرافية يبلــغ 
ارتفاعهــا أكثــر مــن عشــرين متــراً تغطــي إلــى عهــد 60.000 
عــام مــن الوقــت احلاضــر، وقــد مت العثــور علــى آثــار حيوانــات 
متحجــرة فــي طبقــات الطمــي كالظبــاء والغــزالن والثيــران 
واجلمــال  واملاعــز  والبقــر  الوحشــية  واحلميــر  الوحشــية 
هــذه  وتنتمــي   ،)MacClure 1984( والنعــام  الوحشــية 
احليوانــات إلــى فصيلــة األبقــار التــي ال ميكــن أن تعيــش دون 
وجــود مــراٍع واســعة بفضــل األمطــار التــي كانــت تهطــل مبعــدل 
وســطي، إن وجــود حيوانــات تعيــش فــي امليــاه احللــوة ذات 
عظــام يشــير إلــى ملوحــة بســيطة فــي امليــاه فــي املندفــن 
وأيضــاً وجــود احليونــات الثديــة يشــير إلــى ظــروف بيئيــة 

.)MacClure & Swain 1974( رطبة

مت احلصـول علـى 28 تاريخـاً بواسـطة الفحم احلجري أخذت 
 MacClure & Swain( املندفـن  فـي  الطمـي  طبقـات  مـن 
املسـتويات  أن  إلـى  التواريـخ  هـذه  وتشـير   ،)1976m 1978

احلديثـة العهـد قـد تعرضـت إلـى فترتـني رئيسـتني ملئـت فيها 
فـي  تـؤرخ  حاليـاً  املعروفـة  قدمـاً  األكثـر  واملرحلـة  الطبقـات، 

حوالي ٣6.000 إلى ١7.000 عاماً قبل الوقت احلالي.

أعطــت الدراســة التــي نفــذت قريبــاً وقــام بهــا فريــق مــن 
جلفــاف  كماليــة  أكثــر  تأريخــاً  السويســرية  بيــرن  جامعــة 
الطقــس فــي عصــر البليوســني )روزينبيــرغ وآخــرون 20١١م(. 
وباالعتمــاد علــى العينــات الترابيــة مــن موقــع املندفــن ومــن 
بحيــرة جافــة أخــرى بالقــرب منهــا يظهــر وجــود عــدة حقبــات 
ــة فــي حوالــي ١25000 و١00000 و 80000 عــام  ــة رطب زمني

قبــل الوقــت احلالــي، وهــذه التواريــخ تشــير إلــى عصــور  هاجر 
فيهــا اإلنســان األول مــن إفريقيــا الشــرقية ليعمــر األورازيــا 

مروراً بجزيرة العرب وممر النيل.

التــي مت  واجلافــة  الرطبــة  املراحــل  وتذبذبــات  تغيــرات  إن 
التعــرف عليهــا مــن خــال دراســة بحيــرة املندفــن هــي مرتبطــة 
عهــد  فــي  املتتاليــة  الطقســية  بالتغيــرات  وثيقــاً  ارتباطــاً 
الكاتيرنيــر، وبالرغــم مــن أن الدراســات األثريــة للموقــع لــم 
يتــم إدخالهــا فــي الدراســات البيئيــة للعصــر القــدمي وفــي أكثــر 
االحتمــاالت فــإن الــدورات الطقســية قــد أثــرت علــى الوجــود 
 Petraglia & Alsharekh( العــرب  جزيــرة  فــي  البشــري 
ــة  ــات هــو ذو أهمي ــن العاق ــوع م 2003(. إن دراســة هــذا الن

ــًا  ــد عام ــاف يع ــأن اجلف ــني احلســبان ب ــا بع ــرة إذا أخذن كبي
 Lahr & Foley( مهمــاً فــي تطــور حتــرك الســكان وتكيفهــم

)1998 ; Walter et al 2000

السياق اجلغرافي واألثري
يتكــون حــوض املندفــن مــن منخفــض منبســط تبلــغ نســبته 
البحــر، فالبحيــرات  فــوق ســطح   متــراً  حوالــي 860/8٣0 
التعــرف عليهــا مــن خــال قشــرة الطمــي  القدميــة ميكــن 
القاســية البيضــاء والرصاصيــة اللــون التــي متتــد علــى مســافة 
قدرهــا 20 كــم شــرقاً - غربــاً، وشــماالً - جنوبــاً. وحتيــط هــذه 
البحيــرات جبــال مــن احلجــر اجليــري التــي يبلــغ ارتفاعهــا مــن 
ــة الشــمالية والشــمالية-الغربية،  ــي اجله ــراً ف ــى 70 مت 40 إل
ويحيــط بهــا أيضــاً فــي اجلهــات األخــرى رمــال صحراويــة - 

جنوب شرقي الربع اخلالي.

منــذ القيــام باملســوحات األوليــة لهــذه املنطقــة فقــد ُعثــر علــى 
منتجــات صوانيــة مــن العصــر احلجــري، وأغلــب هــذه األدوات 
ميكــن  املندفــن  موقــع  مــن  اآلن  حتــى  املعروفــة  احلجريــة 
تأريخهــا فــي الثلــث األول مــن عصــور البليوســني ) 8.000-

العصــر  بــأن  بالذكــر هنــا  امليــاد(، واجلديــر  قبــل   6.000
النيوليتــي لهــذه املنطقــة مــن العالــم خــاٍل مــن الفخــار ويتميــز 
الرحــل  البــدو  الصياديــن  للســكان  صوانيــة  أدوات  بوجــود 
 Martin et al.( والذيــن مارســوا فــي أكثــر االحتمــاالت الرعــي
2009( وأهــم اخلصائــص النوعيــة والتقنيــة لهــذه املنتجــات 

الصوانيــة بــأن لهــا املميــزات نفســها التــي مت العثــور عليهــا فــي 

اليمــن والتــي تعــود إلــى العصــور نفســها، فــي منطقــة صعــدة 
وفــي تخــوم حضرمــوت واملهــرة حتــى ســلطنة عمــان واإلمــارات 
لهــذه  املصنوعــة  احلجريــة  فاملنتجــات  املتحــدة،  العربيــة 
املناطــق حتتــوي علــى نصــات مشــذبة وعلــى أدوات مشــتركة 
كاملقشــط واملثقــب وأداة احلــّف ونــادراً مــا جنــد احللــي التــي 
البحــري  الصــدف  مقوقعــات  ضمــن  أغلبهــا  يصنــع  كان 

.)Crassard 2008, 2009a, 2009b(

زيارة موقع املندفن بتاريخ ٢٢ و ٢٣ أكتوبر ٢٠١٠م
تضمــن برنامــج العمــل خــال هذيــن اليومــني مســحاً حلافــات 
ــار  ــى صــور )الســاتااليت(، وآث ــرة اجلافــة الواضحــة عل البحي
ــود  ــة تع ــرة اجلاف ــذه البحي ــة له ــواد الترابي ــة بامل الطمــي الغني
إلــى البحيــرة اجلافــة األخيــرة مــن عصــر الهولوســني القــدمي 
- الوســيط ولكــن حــدوده الزمنيــة تلتقــي مــع البحيــرة الكبــرى 
مــن عصــر بليستوســني فــي اجلهــة الشــرقية وأقصــى اجلهــة 

اجلنوبية-الشرقية.

صور  على  منطقة   ١5 من  يقارب  ما  على  التعرف  مّت 
)الساتااليت( تشير إلى إمكانيات البحث العلمي وزيارة هذه 
املناطق املشار إليها، فقد مت العثور في سطح املوقع على عدد 
اجلنوبية  املنطقتني  في  املنحوتة  الصوانية  األدوات  من 
والشرقية من منطقة املسح األثري مع كثافة ضعيفة ومتوسطة 
مربع(.  متر  لكل  و ١-5  مربع  متر  لكل   ١( الصوانية  للقطع 
الصنع هي بشكل خاص  التي استخدمت في  واملواد األولية 
حجر الصوان املمتاز مع بعض العناصر األوبسيدية والكوارتز 

ونادراً من الكوارتز السيء النوعية. )اللوحة 9.٣ب(

ُســجل ١5 موقعــاً مــن العصــور احلجريــة فــي املوســم 20١١م، 
وهــي مرقمــة مــن 7-2١(، باإلضافــة إلــى املوقعــني اللذيــن مت 
اجلــدول  ويظهــر   ،)6-١( املاضــي  املوســم  فــي  اكتشــافهما 
التالــي الئحــة املواقــع التــي اكتشــفت وإحداثياتهــا اجلغرافيــة 

على اخلرائط )اللوحة 9.٣أ(.

مسح آثار منطقة نجران )الموسم الخامس 20١١م(



أطالل ٢٦ - القسم الثاني ١26١27

اجلدول ١ : الئحة املواقع التي مّت ُوثقت

Nom du site Latitude Longitude Altitude
MDF-07 18,55637 45,35656 869 m
MDF-08 18,56243 45,36784 880 m
MDF-09 18,56526 45,37192 885 m
MDF-10 18,56557 45,37846 889 m
MDF-11 18,56106 45,38036 887 m
MDF-12 18,54015 45,38935 857 m
MDF-13 18,57486 45,32824 862 m
MDF-14 18,55699 45,34368 861 m
MDF-15 18,54204 45,3561 866 m
MDF-16 18,55383 45,33205 859 m
MDF-17 18,5696 45,28083 864 m
MDF-18 18,57372 45,23946 873 m
MDF-19 18,55573 45,30826 874 m
MDF-20 18,55432 45,3082 873 m
MDF-21 18,55302 45,30979 873 m

 الئحة العينات التي التقطت في املوقع
)اللوحة 9.٣ب(

مرفقـــاً الئحـــة قطـــع األدوات الصوانيـــة التـــي التقطـــت علـــى 
20١١م،  أكتوبـــر   2٣ و   22 بتاريـــخ  املندفـــن  موقـــع  ســـطح 
ـــب  ـــة ملتحـــف جنـــران، وقـــد مت طل وســـلمت هـــذه القطـــع األثري
ـــات إلـــى فرنســـا لدراســـة معمقـــة ولتنفيـــذ  إخـــراج بعـــض العين
رســـم فنـــي وتقنـــي لهـــا ســـيقوم بـــه مهنـــدس فـــي مركـــز 
 MDF-01, MDF-07( البحـــوث فـــي مدينـــة ليـــون الفرنســـية

.)- MDF-21

اجلدول 2 : الئحة العينات التي التقطت في املوقع.

SITE Nombre de pièces 
collectées

MDF-01 171

MDF-07 24

MDF-08 24

MDF-09 6

MDF-10 8

MDF-11 26

MDF-12 17

MDF-13 4

SITE Nombre de pièces 
collectées

MDF-14 1

MDF-15 175

MDF-16 27

MDF-17 45

MDF-18 5

MDF-19 21

MDF-20 215

MDF-21 57

للدراسة  فرنسا  إلى  نقلت  التي  العينات  : الئحة   ٣ اجلدول 
والتحليل.

SITE

outils/ 
éclats 

retouché
s

lames/
éclats 

allongés

éclats 
Levalloi

s

nucléus 
Levalloi

s
TOTAU

X

MDF-01 3 7 3 13

MDF-10 1 1

MDF-15 6 6

MDF-16 4 4

MDF-17 5 1 6

MDF-20 38 38

MDF-21 27 27

pour analyses : 1  échantillon
coquillages, 1  échantillon
     sédiment

نتائج املسح األثري والنقوش
استراتيجية املسح ونظام التوثيق واحلفظ

مت برنامج املسح على الشكل التالي:
ــر  ــني بئ ــا ب ــة م ــي املنطق ــام خصصــت للمســح ف ــة أي أربع  -
حمــى وجبــل كوكــب/ مت توثيــق 25 موقعــاً صورت وســجلت 

في قاعدة البيانات.
خصــص يــوم واحــد للمنطقــة املجــاورة ملوقــع احلمضــة ومت   -
قاعــدة  فــي  أيضــاً  وســجلت  مواقــع، صــورت   ٣ توثيــق 

البيانات.

حّدد مستويان للتسجيل في قاعدة البيانات لهذه املواقع:
فــي حــال عــدم احتوائهــا علــى نقــوش تاريخيــة مهمــة   -
يُحــدد املوقــع بواســطة ج، ب، س، وتصــور الصخــور التــي 
حتتــوي علــى رســومات كل لوحــة علــى حــدة، وتوصــف 

هذه املواقع في قاعدة البيانات في ملف الصور.
فــي حــال احتوائهــا علــى نصــوص تاريخيــة تســجل املواقــع   -
بشــكل معمــق، فــكل نقــش أو رســم صخــري أُعطــي رقــم 
ــى قاعــدة  ــه وأُدخــل إل تســجيل وأخــذت قياســاته وصورت
التســجيل  مــن  النــوع  وهــذا  منفــرد،  وبشــكل  البيانــات 
الكامــل سيســمح بوضــع النقــوش فــي ســياقها األثــري، 
وخصوصــاً فــي موقــع وادي شســعة 2 ووادي شســعة ٣، 
امللجــأ  أو  املغــارة  فــإن  فلندرتــه  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
الصخــري الــذي يحتــوي علــى رســومات صخريــة مطليــة 
فــي احلمضــة وهــو غــار احلــرس فإنــه قــد ُســجل بشــكل 

منفرد وكامل في قاعدة البيانات.

احلمضة - غار احلرس )اللوحة 9.٣ج(
اإلحداثيات ’94 ’’57 °4٣ شرقاً - ’١96 ’’04 °١9 شماالً

تقــع احلمضــة علــى بعــد 55 كــم جنوبــي تثليــث و ١82 كــم 
شــمال شــرقي جنــران وهــي تتبــع ملنطقــة عســير - محافظــة 
ــي  ــل غرانيت ــر فجــأة بالقــرب مــن احلمضــة جب ــث، ويظه تثلي
علــى شــكل دائــري وأملــس بشــكل كامــل فــي اجلهــة الشــمالية 
)جبــل الصفــاء( وعلــى بعــد 2050 م مــن اجلهــة اجلنوبيــة 
جبــل  أســفل  فــي  جنوبيــة  عربيــة  نقــوش  يوجــد  الشــرقية 
الصفــاء، وملجــأ )مغــارة( باســم غــار احلــرس حتتــوي علــى 

عدة رسومات صخرية وكتابات ملونة.

أرض  وأمــا  منخفــض،  وســقفه  ليــس عميقــاً  هــذا  وامللجــأ 
امللجــأ فمليئــة بطبقــات طمــي عليهــا إفــرازات األغنــام،  وقــد 

مت طلي السقف باللون األسود فيما بعد.

اجلهــة  فــي  لوحــات  أربــع  علــى  املطليــة  الرســومات  متتــد 
الغربيــة وعلــى لوحــة أخــرى في اجلهة الشــرقية.  والرســومات 
مطليــة باللــون األحمــر أو األســود علــى الصخــور مباشــرة، 
وحتتــوي هــذه الرســوم علــى عناصــر منعزلــة باللــون األحمــر 
وهــي البقــر والبعيــر وأشــكال هندســية وكتابــات عربيــة جنوبية 

عــدة  عليهــا  يوجــد  كبيــرة  لوحــة  أيضــاً  ويوجــد  وثموديــة، 
حيوانــات مرســومة بعضهــا فــوق بعــض مــع أشــكال هندســية 
ــون األســود  ــوز بالل ــى رم ــة إل ــون األحمــر باإلضاف ــة بالل مطلي

ميكن مقارنتها مع الوسم )رموز قبائل(. )اللوحة 9.4أ(

ُعثــر علــى إنــاء دائــري قبضاتــه دائريــة الشــكل مــع تزيــني 
)ديكور( منقط محفور موضوع على صخرة مقابل امللجأ.

احلمضة - جبل الصفاء
اإلحداثيات ’998 ’’59 °4٣ شرقاً - ’٣99 ’’5٣ °١9 شماالً

يوجــد فــي أســفل جبــل الصفــاء وعلــى بعــد عشــرات مــن 
األمتــار مــن الطريــق املعّبــد صخــرة غرانيتيــة منعزلــة علــى 
شــكل تــل صغيــر،  اكتشــفت البعثــة الســعودية - الفرنســية 
لآلثــار بنجــران فــي اجلهــة الشــمالية - الشــرقية، واجلنوبيــة 
- الشــرقية مــن هــذه الصخــرة نقشــاً كان معروفــاً ســابقاً فقــط 
مــن خــال صــوره واكتشــفت البعثــة أيضــاً ثاثــة نقــوش أخــرى 

صعبة القراءة.

نقــش احلمضــة ١ = جــام ٢٤8٤ - اجلهــة الشمالية-الشــرقية، 
مكون من 6 أسطر. )اللوحة 9.4ب(

ــد الــذي كان معروفــاً ســابقاً والــذي  وهــذا هــو النقــش الوحي
نشــره ألبــرت جــام حتــت رقــم جــام 2484 )جــام، ١972م، ص 
85-86، موللــر 20١0م، ص97( اعتمــاداً علــى صــورة أخذهــا 

ب. ماندافيل جر،  وأرسلها إلى ألبرت جام.

محتوى النقش باللغة العربية
معدي كرب يعفر ملك  .١

سبأ وذي ريدان وحضرموت  .2
مينة وأعرابهم طود وتهامة  .٣

سطر هذا النقش عندما جّمع جيشه  .4
... في أغسطس سنة واحد وثاثون  .5

وست مئة  .6

تكمــن أهميــة النقــش بأنــه مــؤرخ وبأنــه لــم يتــم قراءتــه بشــكل 
ومــن  ميــادي،   52١ أي  حميــري   6٣١ أغســطس  صحيــح: 

مسح آثار منطقة نجران )الموسم الخامس 20١١م(



أطالل ٢٦ - القسم الثاني ١28١29

املعــروف بــأن امللــك معــدي كــرب يعفــر قــد توقــف فــي مأســل 
التــي تقــع علــى بعــد 200 كــم غربــي الريــاض فــي شــهر يونيــو 
ســنة 52١ ميــادي عنــد عودتــه مــن حملــة عســكرية ضــد 
ــك  ــرة، فاملل ــك احلي ــن النعمــان مل ــن امــرئ الفنيــس ب ــذر ب املن
إلــى  للوصــول  شــهرين  رحلتــه  اســتغرقت  قــد  احلميــري 

احلمضة.

احلمضــة ٢: علــى الصخــرة الشمالية-الشــرقية علــى يســار 
ســم   ١7 )العــرض  أســطر  خمســة  مــن  نقــش   ،١ النقــش 
واالرتفــاع 29 ســم(، لــم نتبــني قراءتــه إال كلمــة مقتــوي »قائــد« 

املوجودة في السطرين الثاني والثالث.

علــى  الشــرقية   - الشــمالية  الصخــرة  علــى   - احلمضــة ٣ 
اجلانــب األميــن يوجــد نقــش مــن ســطرين غيــر واضــح للقــراءة 
بســبب تفتــت ســطح الصخــرة )العــرض ٣9م واالرتفــاع ١7ســم 

وارتفاع احلرف 7 سم(.

احلمضــة ٤ - علــى الصخــرة الشــمالية - الشــرقية فــي وســط 
الصخــرة يوجــد نقــش طويــل مكــون علــى األقــل مــن ١١ ســطراً 
ــة القــراءة بســبب تفتــت ســطح الصخــرة )العــرض ١40  صعب

سم واالرتفاع 80 سم وارتفاع احلرف 7 سم(.

احلمضة - وادي لهو
اإلحداثيات ’60١ ’’60 °4٣ شرقاً - ’80١ ’’22 °١9 شماالً

تقــع احلمضــة علــى بعــد 55 كــم جنوبــي تثليــث و ١82 كــم 
شــمال شــرقي جنــران، وهــي تتبــع ملنطقــة عســير -  محافظــة 
تثليــث، ويظهــر فجــأة فــي الهضبــة بالقــرب مــن احلمضــة جبــل 
غرانيتــي علــى شــكل دائــري وأملــس بشــكل كامــل فــي اجلهــة 
اجلبلــني  هذيــن  بــني  ومتتــد  الصفــاء،  جبــل  الشــمالية 

الغرانيتيني الصخور البركانية وطبقات الطمي الترابية.

يكــّون موقــع وادي لهــو جرنــاً يبلــغ طولــه 25 كــم وأيضــاً عرضــه 
»احلــوض«  اجلــرن  وهــذا  الشــمال،  باجتــاه  الطــول  بنفــس 
يضيــق عرضــه عنــد التقائــه بالصخــور البركانيــة التــي تشــكل 
ــي  ــرب،  وف ــي الغ ــرة ف ــل جعيف ــي الشــرق وجب ــل هجــرة ف جب
هــذا املضيــق توجــد طبقــات الطمــي املتراكمــة علــى مســاحة 5 

كــم تقريبــاً وعلــى عــرض عــدة مئــات األمتــار، ويصــل ارتفــاع 
طبقــات الطمــي إلــى ١0 أمتــار فــي حدهــا األقصــى، وياحــظ 
عليهــا بشــكل واضــح الطبقــات احملــززة التــي تراكمــت قريبــاً، 
وناحــظ فــي بعــض طبقــات الطمــي طبقــات عرضيــة مليئــة 
باحلصــى والرمــل باللــون رصاصــي الــذي مييــل إلــى البيــاض، 
وبالرغــم مــن انتظــام الطبقــات فإنــه ال يوجــد أي آثــار ملنشــأة 
مائيــة علــى ســطح املوقــع، وتشــبه هــذه الرمــال والطمــي تراكــم 
طبقــات طبيعيــة أي غيــر ناجتــة عــن تدخــل اإلنســان، وقــد مت 
ذكــر مناجــم الهجــر فــي أعلــى هــذه املنطقــة )انظــر الئحــة 

أسماء األماكن(.

منطقة بئر حمى - جبل كوكب )اللوحة 9.4ج(
عمود املسّمى

اإلحداثيات ’997 ’’45 °44 شرقاً - ’٣02 ’’49 °١8 شماالً

فــي شــمال شــرقي مخــرج وادي املســّمى عنــد نفــود املســّمي 
يوجــد جبــل مــن الصخــر اجليــري املتــني علــى ارتفــاع ١275م، 
ويوجــد فــي أقســامه الســفلية منــه عــدة لوحــات مرســومة 
ومليئــة بالكتابــات الثموديــة والرســومات الصخريــة موزعــة 
بشــكل غيــر متســاٍو، وبعضهــا عليهــا رســوم بشــكل مكثــف 
وأحجــام الرســوم صغيــرة: بقــر صغيــر، أشــكال جمــل ورســوم 
ــاالن، ونســاء وفرســان وأيضــا عــدة  ــا جّم ــة عليه ــل واقعي جم

كتابات ثمودية.

عان النعامة ١ )اللوحة 9.5أ(
اإلحداثيات ’00٣ ’’٣7 °44 شرقاً - ’00١ ’’62 °١8 شماالً

يوجــد شــمال شــرقي جبــل القــارة سلســلة جبــال صخريــة 
مغطــاة برمــال نفــود املســّمى تدعــى جبــل الكرمــة، وفــي أقصى 
شــمال وغربــي هــذا التكــون اجليولوجــي يوجــد صخــرة حتمــل 
اســم عــان النعامــة، وفــي أقصــى جهتهــا الغربيــة يوجــد لوحــة 
حتتــوي علــى عــدة رســوم متداخلــة ألنــواع مختلفــة ميكــن 
تأريــخ تسلســلها، فمــن الرســوم الغامقــة: وعــول دائريــة الشــكل 
وأشــخاص أحجامهــم كبيــرة، وبقــر كبيــر احلجــم وكتابــات 
ثموديــة، وأمــا الرســومات ذوات اللــون الغامــق نســبياً: اجلمــل 
املرســوم بشــكل تقريبــي، وأمــا الرســوم الفاحتــة اللــون فمنهــا: 
أشــخاص كبيــري احلجــم مــع شــعر متناثــر وأيــٍد مرفوعــة 

لألعلــى وأيضــاً رســوم جمــل وفرســان يحملــون الســهام أو 
السيوف احملدبة.

عان النعامة ٢ )اللوحة 9.5ب(
اإلحداثيات ’٣99 ’’٣7 °44 شرقاً - ’998 ’’6٣ °١9 شماالً

يوجــد شــمال شــرقي جبــل القــارة سلســلة جبــال صخريــة 
مغطــاة برمــال نفــود املســّمى تدعــى جبــل الكرمــة، وفــي أقصى 
شــمال غربــي هــذا التكــون اجليولوجــي يوجــد صخــرة حتمــل 
اســم عــان النعامــة وفــي أقصــى جهتهــا الشــرقية يوجــد عــدة 

لوحات حتتوي على عدة رسوم.

مت توثيــق لوحــة واحــدة مــن هــذه اللوحــات الصخريــة لنوعيتهــا 
املمتــازة التــي حتتــوي علــى نعامــة رائعــة واقعيــة وهي مرســومة 
علــى كتابــات ثموديــة، وفــي أعلــى هــذه اللوحــة مت رســم جمــل 
ونعامــة صغيــرة ذات اللــون الواضــح كمــا هــي احلــال فــي 

النعامة الكبرى.

برقاء الشاء
اإلحداثيات ’997 ’’57 °44 شرقاً - ’249 ’’42 °١8 شماالً

فــي النقطــة الشــمالية الغربيــة لبرقــاء الشــاء فــي احلافــة 
مغطــاة  منعزلــة  صخــور  يوجــد  شســعة  لــوادي  اجلنوبيــة 
بالرمــال حتتــوي علــى عــدة لوحــات مــن الرســوم الصخريــة 
والكتابــات، اللوحــة الرئيســة متتــد علــى الصخــرة الكبيــرة 
املكســورة واللوحــة املرســومة هــي أيضــاً مكســورة، وتظهــر 
لوحــة أخــرى انكســرت بعــد الرســوم التــي يوجــد فيهــا ظبــي 
علــى اجتــاه 90 درجــة، وفــي اجلهــة املعاكســة لهــذه الصخــور 
فــي اجلهــة اجلنوبيــة حتــت طريــق مخــرج علــى ســفح اجلبيــل 
)كورنيــش( يوجــد كتابــات ثموديــة: رســوم أبقــار مــع قــرون 
ــة الشــكل، وأشــخاص كبيــري احلجــم ووعــول مرســومة  جميل
بشــكل تقريبــي وجمــل كبيــر احلجــم وظبــاء وكتابــات ثموديــة 

فاحتة اللون.

فردة شيبان )اللوحة 9.5ج(
اإلحداثيات ’8١ ’’٣8 °44 شرقاً - ’25 ’’59 °١8 شماالً

يوجد شـمال شـرقي جبل القارة سلسـلة جبال صخرية مغطاة 
برمـال نفـود املسـّمى تدعى جبل الكرمـة، إحدى هذه الصخور 
موجـودة فـي وسـط هـذه السلسـلة، وفـي شـرقي وادي القـري 
يوجـد عـدة لوحـات حتتوي على كتابـات ثمودية ورموز، ويوجد 
أيضـاً عـدد مـن البيـوت املبنيـة مـن الطـوب مهجـورة تتناثـر في 
املـكان فـي اجلهـة الشـرقية من الصخور، ومت تسـجيل: مشـهد 
فرسـان مسـلحني، نخيـل، امـرأة ترفـع ذراعهـا، جمـل مع سـنام 
بوبـر، نعامـات كبيـرة احلجـم ووعـول وظباء وأحصنة ومشـاهد 

معارك وصيد وبعض الكتابات الثمودية.

جبل الصماء ١ )اللوحة 9.5د(
اإلحداثيات ’997 ’’5١ °44 شرقاً - ’699 ’’٣5 °١8 شماالً

فــي جنوبــي وادي الصمــاء فــي جبــل الصمــاء يوجــد عــدد مــن 
اللوحــات الصخريــة املرســومة واحملتويــة علــى كتابــات ثموديــة 
وعربيــة جنوبيــة وحيوانــات وآدميــني ومشــاهد صيــد ومعــارك.  
ــا  ــق لوحــات رســوم بســبب عــدم ندرته ــم تســجيل وتوثي ــم يت ل
وضعــف قيمتهــا الفنيــة، فمــن ضمــن هــذه اللوحــات لوحــة 
كبيــر  آدميــني بحجــم  التــي حتتــوي علــى  الصمــاء ١  جبــل 
ورؤوس صغيــرة احلجــم، ويظهــر بــأن هــؤالء األشــخاص هــم 
نســاء مــن خــال شــكل أجســامهن ومبقارنتهــا مــع رســوم أخرى 
عثــر عليهــا فــي مواقــع أخــرى فــي جنــران، وهــؤالء األشــخاص 
مرفوعــة األذرع وواحــد منهــم يحمــل طوقــاً فــي عنقــه وعصــاة 

في يده.

جبل الصماء ٢
اإلحداثيات ’00٣ ’’52 °44 شرقاً - ’70١ ’’٣5 °١8 شماالً

ــة  لوحــة جبــل الصمــاء 2 حتتــوي علــى ثــاث لوحــات متداخل
مــع بعضهــا البعــض حتتــوي علــى كتابــات ورســوم، حتتــوي 
اللوحــة ١ علــى شــخص كبيــر احلجــم ورأس صغيــر ذراعــه 
مرفــوع كمــا هــي احلــال فــي جبــل الصمــاء ١، وبقــر كبيــر 
احلجــم كمــا فــي جبــل منشــاف ١ ووعــل كبيــر وجمــل صغيــر 
احلجــم وكتابــات ثموديــة، طريقــة رســم البقــرة قريبــة مــن 

مسح آثار منطقة نجران )الموسم الخامس 20١١م(



أطالل ٢٦ - القسم الثاني ١٣0١٣١

الكتابــات الثموديــة أمــا اآلدمــي املوجــود علــى البقــرة فرســمه 
اللوحــة 2 فتحتــوي علــى جمــل صغيــر  وأمــا  اللــون،  فــاحت 
احلجــم وآدميــني أيضــاً وبعــض الكتابــات الثموديــة، واللوحــة ٣ 
ــال،  فتحتــوي علــى جمــل صغيــر احلجــم، أحدهــا يركبهــا جّم
وبعــض الكتابــات الثموديــة والعربيــة اجلنوبيــة ومشــهد فرســان 

يتعاركون.

جبل الصماء ٣ )اللوحة 9.5هـ(
اإلحداثيات ’0٣١ ’’5٣ °44 شرقاً - ’00١ ’’٣6 °١8 شماالً

لوحــة جبــل الصمــاء ٣ التــي حتتــوي علــى عــدة مشــاهد صيــد 
ومعــارك نــادرة الشــكل مت تصويرهــا، فاللوحــة ١ حتتــوي علــى 
ــق وأســد واقعــي وجمــل  ــر منّم ــات مرســومة بشــكل غي حيوان
بحجــم صغيــر، واللوحــة 2 حتتــوي علــى جمــل مرســوم بشــكل 

واقعي وكأنه نافر الشكل.

جبل إذباح ١ )اللوحة 9.5و(
اإلحداثيات ’799 ’’54 °44 شرقاً - ’00١ ’’٣2 °١8 شماالً

فــي جنوبــي جبــال منشــاف وفــي اجلهــة الشــمالية الغربيــة 
ــاح  يوجــد مجموعــة صخــور تدعــى جبــال منشــاف وجبــل إذب
املغطــى جــزء منهــا بالرمــال، وعلــى إحــدى هــذه الصخــور 
البــارزة واملنفــردة توجــد لوحــة كبيــرة عاليــة وواضحــة للعيــان 
وبعــض  جنوبيــة  وعربيــة  ثموديــة  كتابــات  علــى  حتتــوي 
احليوانــات: البقــر كمــا فــي جبــال منشــاف ١ واجلمــال الكبيرة 

احلجم والفرسان والكاب والوعول واآلدميني والظباء.

جبال منشاف ١ )اللوحة 9.6أ(
اإلحداثيات ’5٣٣ ’’54 °44 شرقاً - ’67١ ’’٣١ °١8 شماالً

فــي جنوبــي وادي الصمــاء يوجــد مجموعــة صخــور تدعــى 
جبــال منشــاف مكونــة مــن عــدة صخــور بــارزة جهتهــا شــمال 
ــا يوجــد لوحــة  ــي أقصــى غربه ــوب - غــرب، وف - شــرق، جن
ــة فــي الزمــن،  ــات ومشــاهد متتالي ــز حيوان ــرة عليهــا إفري كبي
ياحــظ عليهــا وبشــكل خــاص بقــر مرســوم بشــكل واقعــي 
وبعــض  ونخيــل  وفرســان  ووعــول  ونعــام  وحشــية  وتيــوس 
الكتابــات الثموديــة، وبعيــداً قليــًا عــن اإلفريــز فــي أقصــى 

ميــني اللوحــة الســابقة يوجــد رســوم وعــول وبعــض الكتابــات 
العربية.

نفود املسّمى ١
اإلحداثيات ’٣28 ’’49 °44 شرقاً - ’9١2 ’’48 °١8 شماالً

فــي شــمال غربــي جبــل كوكــب وعلــى احلافــة اجلنوبيــة لنفــود 
م   ١00 يقــارب  مــا  طولهــا  بــارزة  صخــور  توجــد  املســّمى 
وعرضهــا 50 م حتتــوي علــى عــدة لوحــات رســوم وكتابــات: 

نعام وجمال ووعول وبقر وآدميني وكتابات ثمودية وعربية.

نفود املسّمى ٢
اإلحداثيات ’626 ’’50 °44 شرقاً - ’006 ’’49 °١8 شماالً

فــي شــمالي املمــر الــذي يفصــل جبــل كوكــب )اجلهــة الغربيــة( 
وجبــل القــارة )اجلهــة الشــرقية( توجــد عــدد مــن الصخــور 
التــي حتمــل اســم جبــل العمــود، كبــرى هــذه الصخــور طولهــا 
مــن  عــدد  يوجــد  الشــرقية  واجهتهــا  فــي  كــم   ١،8  ×  2،٣
رســومات  علــى  حتتــوي  أســفلها  فــي  الصخريــة  اللوحــات 
ــرة  ــة: فرســان وجمــال ونســاء بشــعورها املتناث وكتابــات ثمودي

وبأذرعها املرفوعة والبقر وبعض الكتابات الثمودية.

نفود املسّمى ٣
اإلحداثيات ’١4٣ ’’50 °44 شرقاً - ’54٣ ’’46 °١8 شماالً

فــي أقصــى شــمال شــرقي املمــر الــذي يفصــل جبــل كوكــب 
علــى  الشــرقية(  )اجلهــة  القــارة  وجبــل  الغربيــة(  )اجلهــة 
الواجهــة الغربيــة لصخــور طولهــا 800 م وعرضهــا 2٣0 م 
توجــد لوحــة صخريــة حتتــوي علــى مشــهد صيــد نعامــة وبعض 
الكتابــات الثموديــة: فرســان مســلحني بســهام ونعامــة وإمــرأة 
بشــعر متناثــر وذراع مرفــوع، والنعامــة مرســومة فوقهــا كتابــه 
ــة هــو نفســه وقــت رســم  ــون وقــت رســم النعام ــن أن يك وميك
مــن  الغربيــة  اجلهــة  فــي  املعاكســة  اجلهــة  وفــي  االمــرأة، 

الصخرة يوجد في قمته قبر )برج( من العصر البرونزي.

نفود املسّمى ٤
اإلحداثيات ’٣02 ’’47 °44 شرقاً - ’٣05 ’’48 °١8 شماالً

الشــمالية  احلافــة  علــى  القــارة  جبــل  شــمالي  أقصــى  فــي 
لشــعب ثعــر فــي غربــي بدايــة شــعب املســّمى يوجــد عــدد مــن 
الصخــور البــارزة، وفــي أقصــى شــماليها )مســاحة قطرهــا 
١00 م( توجــد عــدة لوحــات حتتــوي علــى كتابــات ثموديــة 
فرســان  معركــة  ومشــهد  نعامــات  ثــاث  أخــرى:  ورمــوز 
ــى االســم  ــوي عل مســلحني وعــدة رســوم للجمــل إحداهــا يحت
ســعد باخلــط الثمــودي وفــارس آخــر يحمــل ســيفاً مقوســاً 
وعــدة فرســان مســلحني بســهام وجمــل كبيــر احلجــم مغّطــى 

بكتابات ثمودية واضحة اللون ووعول وكتابات ثمودية.

نفود املسّمى ٥ )اللوحة 9.6ب(
اإلحداثيات ’628 ’’45 °44 شرقاً - ’879 ’’49 °١8 شماالً

فــي شــمال شــرقي بدايــة وادي املســّمى فــي نفــود املســّمى 
ــغ  ــي يبل ــر يحمــل اســم عمــود املســّمى الذب ــع كبي يوجــد مرتف
ارتفاعــه ١275م وفــي أســفله فــي اجلهــة الشــمالية الشــرقية 
يوجــد صخــرة منفــردة فــي الرمــال حتتــوي علــى ثــاث لوحــات 
ــة الشــرقية:  ــة: اللوحــة اجلنوبي ــا الثاث ــى جوانبه موجــودة عل
بقــر كبيــر احلجــم مــع قــرون، واللوحــة العليــا حتتــوي علــى 
اجلنوبيــة  واللوحــة  ثموديــة،  كتابــات  مــع  وأشــخاص  جمــل 

الغربية حتتوي على جمل وبقر صغير.

نفود املسّمى ٦ )اللوحة 9.6ج(
اإلحداثيات ’00١ ’’52 °44 شرقاً - ’8١7 ’’49 °١8 شماالً

شــمالي املمــر الــذي يفصــل جبــل كوكــب )اجلهــة الغربيــة( 
وجبــل القــارة )اجلهــة الشــرقية( توجــد عــدد مــن الصخــور 
التــي حتمــل اســم جبــل العمــود، كبــرى هــذه الصخــور طولهــا 
مــن  عــدد  يوجــد  الشــرقية  واجهتهــا  فــي  كــم   ١.8 × 2.٣
رســومات  علــى  حتتــوي  أســفلها  فــي  الصخريــة  اللوحــات 
وكتابــات ثموديــة، لــم يتــم توثيــق كل محتويــات هــذه الصخــور 
لضيــق الوقــت، وقــد لفــت انتباهنــا لوحــة فــي أســفل املرتفــع 
حتتــوي علــى نقــش عربــي قــدمي مكــون مــن خمســة أســطر 

مؤرخ سنة ١49 للهجرة.

نفود املسّمى ٧ )اللوحة 9.6د(
اإلحداثيات ’998 ’’٣7 °44 شرقاً - ’00١ ’’58 °١8 شماالً

فــي شــمالي جبــل القــارة توجــد سلســلة صخــور مغطــاة برمــال 
نفــود املســّمى حتمــل اســم الكرمــة، وإحــدى هــذه الصخــور 
ــري  ــي شــرقي وادي الق ــي وســط هــذه السلســلة ف موجــود ف
ــة  ــات ثمودي ــة وكتاب ــى عــدة لوحــات رســوم صخري ــوي عل يحت
موجــودة علــى بعــد ١،١ كــم فــي جنــوب غربــي صخــور فــردة 
شــيبان، فــي قمــة هــذه الصخــور يوجــد بقايــا بنــاء مســتطيل 
الشــكل وصــف مــن األحجــار غيــر املنحوتــة ميكــن أن تكــون 
الرســوم  اللوحــات  علــى  وياحــظ  قدميــاً،  للرعــاة  مســكناً 
ومشــاهد  والعربيــة  الثموديــة  الكتابــات  مــن  عــدد  التاليــة: 
الصيــد ونســاء ترفــع أذرعهــا ونســاء مثنيــة األذرع ولوحــة 

كبيرة آلدميني ولبقر ووعول وكتابات ثمودية.

نفود املسّمى 8 )اللوحة 9.6هـ(
اإلحداثيات ’١99 ’’5١ °44 شرقاً - ’802 ’’47 °١8 شماالً

فــي شــمالي املمــر الــذي يفصــل جبــل كوكــب )اجلهــة الغربيــة( 
وجبــل القــارة )اجلهــة الشــرقية( توجــد عــدد مــن الصخــور 
التــي حتمــل اســم جبــل العمــود، كبــرى الصخــور مقاســاتها 
اجلهــة  فــي  نتــوء  مــع  بيضــوي  شــكل  علــى  كــم   ١،8×2.٣
لهــذا  الغربيــة  وفــي أقصــى اجلهــة اجلنوبيــة -  اجلنوبيــة، 
علــى مشــاهد  كبيــرة احلجــم حتتــوي  لوحــة  توجــد  النتــوء 

معارك ونساء بحجم كبير وكتابة عربية.

شعب املسّمى ١ )اللوحة 9.6هـ(
اإلحداثيات ’54١ ’’42 °44 شرقاً - ’٣55 ’’42 °١8 شماالً

ملتقــى  وعنــد  املســّمى  شــعب  أو  وادي  إلــى  الوصــول  قبــل 
مجــرى الــوادي بالشــعب فــي جهــة الشــرق يوجــد عــدد مــن 
اللوحــات التــي حتتــوي علــى كتابــات ثموديــة ورســومات: آدمــي 
وامــرأة ووعــل وكلــب وبنــي آوى أو حيــوان وحشــي ومشــهد 
كاب مــع حيوانــات وحشــية وهــال وجنمــة وجمــل ووعــل 

وعدد من الكتابات الثمودية.

مسح آثار منطقة نجران )الموسم الخامس 20١١م(



أطالل ٢٦ - القسم الثاني ١٣2

ثعر )اللوحة 9.7أ(
اإلحداثيات ’١08 ’’48 °44 شرقاً - ’646 ’’44 °١8 شماالً

فــي شــمال غربــي جبــل كوكــب وجنــوب غربــي نفــود املســّمى 
يقــع شــعب ثعــر املنحصــر بــني الصخــور والــذي يشــكل دائــرة 
منخفضــة حتتــوي علــى ميــاه مســاحة قطرهــا ١0 م، وحتيــط 
بهــذه الدائــرة عــدة لوحــات رســوم وكتابــات أغلبهــا ثموديــة 
وقليــل منهــا عربــي جنوبــي، وأيضــاً رســوم لنســاء ومشــاهد 
وســهاماً  جنبيــات  يحملــون  آدميــني  وأيضــاً  وفرســان  حــب 

ويوجد رسوم بقر وجمل وحيوانات مفترسة ووعل.

أم عنيق
اإلحداثيات ’١4٣ ’’٣7 °44 شرقاً - ’9١2 ’’5٣ °١8 شماالً

فــي شــمالي جبــل القــارة توجــد سلســلة صخــور مغطــاة برمــال 
نفــود املســّمى حتمــل اســم الكرمــة، إحــدى هــذه الصخــور فــي 
ــى عــدة  ــوي عل ــوادي القــرى يحت ــة الشــرقية ل ــة اجلنوبي اجله
لوحــات وكتابــات ثموديــة ونــادراً كتابــات عربيــة جنوبيــة، ومت 
حمايــة املوقــع بســور مــن الشــبوك احلديديــة نفــذه فــرع الهيئــة 
العامــة للســياحة واآلثــار بنجــران، ويوجــد علــى هــذه اللوحــات 
الصخريــة: حيــوان كبيــر احلجــم مــع قــرون )بقــر( ووعــول 
ــارك فرســان  ــر ورجــال ونســاء ومشــاهد مع ــاء وبقــر كبي وظب
ومشــاهد صيــد النعامــة وعــدد مــن الكتابــات الثموديــة ونقــش 

عربي جنوبي يحتوي على االسم سعد.

وادي الصماء ١ )اللوحة 9.7ب(
اإلحداثيات ’7١9 ’’57 °44 شرقاً - ’٣5١ ’’٣7 °١8 شماالً

فــي  بــني عــان جمــل وجبــل كوكــب  الطريــق  فــي منتصــف 
جنوبــي وادي الصمــاء يوجــد مــكان اســمه التامتــني علــى شــكل 
عمــود منتصــب فــي وســط الرمــال، وصخــور مغطــاة برمــال 
نفــود املســّمى حتمــل اســم الكرمــة، إحــدى هــذه الصخــور فــي 
اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية، وعلــى واجهاتــه توجــد كتابــات 

ثمودية وعربية جنوبية وعربية قدمية.

وادي شسعة ١ )اللوحة 9.7ج(
اإلحداثيات ’502 ’’59 °44 شرقاً - ’70١ ’’44 °١8 شماالً

في شـمالي برقاء الشـاء وعلى احلافة اجلنوبية لوادي شسـعة 
اجلنـوب  فـي  إحداهـا  الرمـال:  وسـط  فـي  صخرتـان  توجـد 
ومليئـة  وحمـار  بقـر  فيهـا  كبيـرة  رسـوم  لوحـة  علـى  حتتـوي 
يوجـد  وأيضـاً  عهـداً،  األحـدث  اجلنوبيـة  العربيـة  بالكتابـات 
الثانيـة توجـد  نقـوش عربيـة كوفيـة وآدمـي، وعلـى الصخـرة 
عـدة لوحـات حتتـوي علـى نخيل وامرأة ونقـش نبطي ونعامتني 

وبقر ووعول وكتابات عربية جنوبية وكلمة باخلط النبطي.

وادي شسعة ٢ )اللوحة 9.7د(
اإلحداثيات ’90٣ ’’58 °44 شرقاً - ’699 ’’44 °١8 شماالً

فــي شــمالي برقــاء الشــاء وعلــى احلافــة اجلنوبيــة لــوادي 
شســعة توجــد سلســلة صخــور متقطعــة حتتــوي علــى عــدة 
إلــى  لوحــات رســوم وكتابــات ونقــش عربــي جنوبــي تشــير 
القوافــل التجاريــة القدميــة، مت تســجيل ٣5 نقشــاً ومشــهداً 
علــى هــذه الصخــرة: نقــش ســبئي كتبــه حضرمــي واملعــروف 
بالريبتــواال ١850 و 25 نقشــاً عربيــاً جنوبيــاً أحدهــا يذكــر 
ولوحــة  وآدمــي  ثمــودي  ونقــش  األصــل  حضرمــي  شــخصاً 
جمــال وجمــل كبيــر احلجــم وآخــر صغيــر ومشــهد ســهام 

وبقر.

وادي شسعة ٣ )اللوحة 9.7هـ(
اإلحداثيات ’878 ’’59 °44 شرقاً - ’679 ’’44 °١8 شماالً

فــي شــمالي برقــاء الشــاء وعلــى احلافــة اجلنوبيــة لــوادي 
علــى  يوجــد  بقمــة  تنتهــي  صخــور  سلســلة  توجــد  شســعة 
واجهتهــا عشــرون لوحــة كتابــات ورســوم صخريــة، مــن ضمــن 
النقــوش يوجــد نســبة شــخص قتبانــي عــدة مــرات وحنكــي مــن 
ــة الفــاو أيضــاً وهــذه النقــوش تشــير إلــى مــرور القوافــل  قري
العربيــة اجلنوبيــة بواحــة جنــران، املجمــوع علــى هــذه الصخــور 
ــاً  ــى 24 لوحــة: 97 نقشــاً عربي ــة موزعــة عل ١22 رســماً وكتاب
جنوبيــاً ١١ ثموديــاً ونقشــان عربيــان قدميــان ١5 و ١0 فرســان 

ومشهدان لصيد النعامة أو الوعل.



اللوحــــــــــــــات



Archaeological excavations at the Dadan siteاللوحة ١.٢  Plate 1.2التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Plate 1.1  اللوحة ١.١

مخطط شبكية املوقع عليه مربعات املوسم السابع )وحدة التنقيب العاشرة( 
Grid plan of the site with squares from 7th season

مخطط موقع تنقيب الموسم السابع.
Plan of excavation of 7th season.



Plate 1.4  ١.4 اللوحة Plate 1.3  ١.3 اللوحة التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteArchaeological excavations at the Dadan site

.)E10 أ.   رسم مقطع خارج ملحقات املجمع الديني )املربع
a.  exterior section of Religious center.

.F10 رسم مقطع املربع داخل الوحدة الشمالية 
sketch of square area inside northern unit F10

.)F11.12.13 ب.  رسم مقطع من الساحة 24 أمام الوحدة الجنوبية )مربعات
b.  Section of 24th area in front of southern unit (Sq. F11, 12, 13(.

مقياس رسم ١:٢٥
١43١هـ / ٢٠١٠م اللوحة ٩ املوقع: دادان )اخلريبة(
رسم: فؤاد العامر E-10 املوسم: السابع

تربية طينية وحجارة
حجارة متساقطة
تربة رملية حمراء

تربة طينية مع مواد عضوية
جدان

تربة طينية ناعمة

ردمي من التربة الطينية واحلجارة وحذور النخل )مواد عضوية( تربة زراعية
مواد عضوية

مقياس رسم ١:٢٥

جدار من احلجر
رماد

أرضية طينية مدكوكة
ردمي بها حجارة كبيرة

كسر في األرضية بها عظام وفخار
ردمي من الطني املتماسك

١43١هـ / ٢٠١٠م اللوحة ٩ املوقع: دادان )اخلريبة(
رسم: فؤاد العامر F-10 املوسم: السابع



Plate 1.6  ١.6 اللوحة Plate 1.5  اللوحة ١.٥ التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteArchaeological excavations at the Dadan site

أ.   موقع التنقيب قبل احلفر.
a.  Pre-excavation.

أ.   صورة عامة للمجمع الديني وملحقاته من جهة الغرب
a. General view of religious complex and annexes from west side.

ب. موقع التنقيب بعد احلفر.
B.  Post-excavation.

ب. أسوار وواجهتها الوحدة املعمارية الشمالية واجهتها.
b.  Wall and face of the northern units.



Plate 1.7  اللوحة ١.٧ Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(

أ.   جزء من السور، ظاهرة ٩٠.
a.  Port of the enclosure wall, locus 90.

أ.   الواجهة الغربية للسور 88.
a.  West side of the wall 88.

ب. املجس االختباري.
b.  Test pit.

ب.  واجهة الوحدة املعمارية اجلنوبية ومدخلها.
b.  Face and the two entrances of the southern architectural unit.

Plate 1.8  ١.8 اللوحة Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



أ.   جزء من واجهة الوحدة اجلنوبية ومدخلها الشمالي.
a.  The side and northern entrance of the south unit.

أ.   الطوب اللنب املستخدم مللء أحد حيزات البرج. 
a.  Mud-bricks used to fill in the tower gaps.

ب. البرج احمليط بالزاوية اجلنوبية الغربية مللحقات املجمع الديني.
b.  The tower surrounding the south-west corner of the religious complex annex.

ب.  جدران مستخدمة في مراحل معمارية ومدخاًل احلجرة املكتشفة من الوحدة الغربية.
b.  Walls used in occupation stages and the two entrances of the room exposed in the west unit.

Plate 1.9  اللوحة ١.٩ اللوحة ١.١٠  Archaeological excavations at the Dadan sitePlate 1.10التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



أ.   جدران مستخدمة في مراحل معمارية من احلجرة املكتشفة من الوحدة الغربية.
a.  Walls of occupation stages exposed in the room, west unit.

أ.   جدران للمرافق داخل احلصن.
a.  Walls of facilities inside the castle.

ب. التسلسل الطبقي واملراحل املعمارية فيما بني الوحدتني اجلنوبية والغربية.
b.  Stratigraphy and architectural stages between the two units.  South and west.

ب.  املدخل املؤدي لساحة احلصن.
b.  The entrance leading to the castle yard.

Plate 1.11  اللوحة ١.١١ اللوحة ١.١٢  Archaeological excavations at the Dadan sitePlate 1.12التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



أ.   مجمرة مكعبة من احلجر.
a. Stone incense burner.

ج : مجمرة مكعبة من احلجر الرملي.
C. Sandstone incense burner.

هـ. جزء من مجمرة من احلجر ذات مقبض أسطواني.
e.  Part of sandstone incense burner

a cylindrical shape

ب. مجمرة مكعبة من احلجر.
b.  Stone incense burner

أ. جزء من مجمرة من احلجر الرملي.
a. Part of a sandstone incense burner.

ج. مجمرة من الفخار.
c.  A pottery incense burner.

هـ. مجمرة مكعبة من احلجر.
e.  A stone incense burner in cue shape.

ب. جزء من مجمرة من الفخار.
b.  Part of a pottery incense burner.

د. مجمرة من الفخار.
d.  Pottery incense burner.

و. مجمرة مكعبة من احلجر.
f.  Stone incense burner in cubic shape.

د : مجمرة مكعبة من احلجر الرملي.
d.  Sandstone incense burner.

Plate 1.13  ١.١3 اللوحة اللوحة ١.١4  Archaeological excavations at the Dadan sitePlate 1.14التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



أ.  جزء من حافة طبق من املرمر.
a.  Rim of alabaster plate.

أ.  مذبح من احلجر.
a. Stone altar.

ج. جزء من قاعدة إناء من احلجر الصابوني.
c.  Steatile stone base of a bowl.

ج.  ميزاب مذبح من احلجر.
c.  Gutter of a Stone altar.

هـ. جزء من مسحن من احلجر.
e.  Fragment of stone grinder.

هـ. حوض مستطيل من احلجر الرملي.
e.  Rectangular Sandstone basin.

ب. جزء من بدن إناء من احلجر الصابوني.
b.  part of sandstone vessel.

ب. جزء من مذبح من احلجر الرملي.
b.  Part of sandstone altar.

د. جزء من مسحن من احلجر.
d.  Fragment of stone grinder.

د. جزء من حوض من احلجر الرملي.
d.  Part of Sandstone basin.

و. جزء من مسحن من احلجر.
f.  Fragmental stone grinder.

و. حافة إناء من املرمر.
f.  Rim of alabaster vessel.

Plate 1.15  اللوحة ١.١٥ اللوحة ١.١6  Archaeological excavations at the Dadan sitePlate 1.16التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



أ.  رأس دمية جمل.
a.  Head of camel figurine.

أ.  جزء من مسحن من احلجر.
a.  Fragment of stone grinder.

ج. رأس حصان.
c.  Horse head.

ج.  أداة سحن )مدق( من احلجر.
c.  Stone crusher.

هـ. جزء من دمية جمل.
e.  Fragment of camel figurine.

ب. جزء من دمية حصان.
b.  Part of horse.

ب. أداة سحن )مدق( من احلجر.
b.  Stone crusher.

د. رأس دمية ثور.
d.  Head of ox.

د. أداة سحن من احلجر.
d.  Stone grinder.

و.  جزء من دمية جمل.
f.  Fragment of camel figurine.

هـ. رأس دمية طائر.
e.  Head of bird.

و.  وجه آدمي من الفخار.
f.  Pottery human face.

Plate 1.17  اللوحة ١.١٧ اللوحة ١.١8  Archaeological excavations at the Dadan sitePlate 1.18التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



أ.  جزء من نقش على كتلة حجر.
a.  Part of inscription on stone.

أ.  جزء من دمية آدمي من الفخار.
a, Fragment of pottery figurine.

ج. جزء من نقش على كتلة حجر.
c.  Part of inscription on stone.

ج.  جزء من دمية آدمي.
c.  Part of human figurine.

هـ. جزء من نقش على كتلة حجر.
c.  Part of inscription on stone.

هـ. صدفة كبيرة احلجم.
e.  Large shell.

ب. جزء من نقش على كتلة حجر.
b.  Part of inscription on stone.

ب. جزء من دمية آدمي.
b.  Fragment of human figurine.

د. جزء من نقش على حافة جرة فخارية.
d.  Part of inscription on a rim of pottery jar.

د. مسكوكة من البرونز.
d.  Bronze coin.

و.  جزء من نقش على كتلة حجر.
f.  Part of inscription on stone.

و.  جزء من نقش على كتلة حجر رملي.
f.  Fragment of sandstone inscription.

Plate 1.19  اللوحة ١.١٩ اللوحة ١.٢٠  Archaeological excavations at the Dadan sitePlate 1.20التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



أ.  كسرة من الفخار النبطي.
a.  Shred of Nabatean pottery.

أ.  كسرة  من الفخار احمللي امللون.
a.  Shred of painted local pottery.

ج. كسرة من الفخار النبطي.
c. Shred of Nabatean pottery.

ج.  كسرة من الفخار احمللي.
c.  Shred of local pottery.

هـ. كسرة من الفخار اليوناني األتيكي.
e.  Shred of attic Greek pottery.

هـ. كسرة من بدن إناء.
e.  Fragment of body of vessel.

ب. كسرة من الفخار النبطي.
b.  Shred of Nabatean pottery.

ب. كسرة من فخار  دادان احمللي.
b.  Shred of local Dedan pottery.

د. كسرة من الفخار النبطي.
d.  Shred of Nabatean pottery.

د. مقبض من الفخار احمللي.
d.  Handle of local pottery.

و.  كسرة من مسرجة من الفخار اليوناني األتيكي.
f.  Fragment of lamp made of attic Greek pottery.

و.  كسرة من فخار قرّية.
f.  Shred of Qurayyah pottery.

Plate 1.21  اللوحة ١.٢١ اللوحة ١.٢٢  Archaeological excavations at the Dadan sitePlate 1.22التنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م( Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م( Plate 2.1  اللوحة ٢.١

أ.  حتديد مواسم التنقيب حتى املوسم السادس.
a.  Excavations until six seasons.

ب. منظر عام ألعمال التنقيب في املوقع.
b.  General view of the excavated  siteal-Mabiyat.

أ.  مقبض جرة عليها ختم.                                     
a. Stamped jar handle.

ج.  كسرة من الفخار الروماني.
c.  Shred of Roman pottery.

ب.  مقبض جرة عليها ختم.
b. Stamped jar handle.

Plate 1.23  ١.٢3 اللوحة Archaeological excavations at the Dadan siteالتنقيب األثري في موقع دادان )املوسم السابع ٢٠١٠م(



Plate 2.2  اللوحة ٢.٢ Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

.5A أ.   صور توضح الوحدات املعمارية في املربع
a.  General view of architectural units in Squre 6.

.6A ج.   صور توضح الوحدات املعمارية في املربع
c.  General view of architectural elements in Square A6.

.6B هـ.  صور توضح الوحدات املعمارية في املربع
e.  Architectural elements in Square B6.

ب.  املستودع واملجلس.
b.  Storage  and sitting rooms.

.B5 د.   صور توضح الوحدات املعمارية في املربع
d.  Architectural units in square B5.

و.   املرحلة األولى من االستيطان حيث جدران األساسات احلجرية على 
األرض البكر مباشرة.

f.  First phase of settlement indicating by stone 
foundations laid on virgin soil directly.

Plate 2.3  ٢.3 اللوحة Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

.B6 أ.  الوحدات املعمارية التي تنتمي للمرحلة الثانية وتظهر بها الساحة رقم 3 من مربع
a.  Architectural units indicating 2nd phase excavations in square 6 b.

ب.  أرضية مجلس ومستودع ذو مدخل وعتبة وكوات في اجلدار وأرضية من اآلجر متثل املرحلة الثالثة في املوقع.
b.  Floor of sitting hall , 3rd phase of excavation.

ج.   الوحدات املعمارية التي تنتمي للمرحلة الرابعة وتظهر بها عتبة للمدخل وأساسات األفران.
c.   4th phase excavations showing ferns and entrance in ther room.



Plate 2.4  ٢.4 اللوحة Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

مجموعة من القطع والكسر الفخارية.
A variety of pottery objects.

مناذج من الفخار املزجج )اخلزف(.
Decorated pottery shreds.

Plate 2.5  اللوحة ٢.٥ Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(
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Plate 2.6  ٢.6 اللوحة اللوحة ٢.٧  Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009Plate 2.7التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م( Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

مناذج األفاريز املكتشفة يف املابيات.
Decorated building materials from Al Mabiyat.

قطع من الزجاج.
Glass Objects.



Plate 2.8  ٢.8 اللوحة اللوحة ٢.٩  Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009Plate 2.9التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م( Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

ب.   مناذج من مقابض املجامر
b.  Handles of incense burners

مناذج للمسارج احلجرية والفخارية.
Stone and pottery lamps.



Plate 2.10  اللوحة ٢.١٠ اللوحة ٢.١١  Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009Plate 2.11التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م( Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

أ.   مناذج من املساّن.
a.  A sharping stones.

ب.   مناذج من الرحى.
b.  Grinding stones.

املساحن واملدقات.
b.  Grinders and grinding stones.



Plate 2.12  اللوحة ٢.١٢ اللوحة ٢.١3  Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009Plate 2.13التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م( Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

أ.   أجزاء من األحواض واألدوات  احلجرية.
a.  Stone objects.

ب.   مناذج من املعثورات اجللدية.
b.  Animal skin materials.

أ.   مناذج من األدوات اخلشبية والعاجية.
a.  Wooden and ivory objects.



Plate 2.14  ٢.١4 اللوحة اللوحة ٢.١٥  Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009Plate 2.15التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م( Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

مناذج من اخلرز.
Beads.

مناذج من املعادن.
Metal objects.



Plate 2.16  ٢.١6 اللوحة اللوحة ٢.١٧  Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009Plate 2.17التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م( Excavations at al-Mabbiyat (Qarha) 2009التنقيب في موقع املابيات )املوسم السادس ٢٠٠٩م(

أ.   مناذج من النقوش الكتابية.
a.  Inscriptions on rocks.

مناذج من املنسوجات.
Met and related objects.

ب.   مناذج من املسكوكات.
b.  Coins.



Plate 3.1  3.اللوحة ١ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

خريطة املوقع األثري في تيماء  )قرّية(.
Map of the archaeological area of Tayma (Qraya(.

Plate 3.2  3.اللوحة ٢ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

أ.   خريطة تيماء وأسوارها.
a. M

ap of Taym
a and its w

alls.

.)W
41:1a-c( ج.   مستوى االستيطان

c.  O
ccupation levels W

41:1a-c.

W( برج يشبه املبنى.
ب.   املرّبع )41

b.   Square W
41, Tow

er-like building.

.)O
L W

41:1c( صلي
د.   وعاء فخاري في مكانه األ

d.  Pottery bow
l in situ (O

L W
41:1c(.



Plate 3.3  3.3 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

ب/شرق.
ب-جنو

W) مقطع شمال/غر
أ.   المربّع )41

a.  Square W
41: N

W
-SE section.

ج.   المدخل الشمالي الغربي.
c.  N

orth-w
estern door.

ف.
ب.   عمود دائري من قطعة واحدة وسق

b.   M
onolithic colum

n and ceiling.

ض.
س على األر

د.   مقعد للجلو
d.  B

ench on the floor.

Plate 3.4  3.4 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)W
 أ.   فخار من املربع )41

a. Pottery from
 Square W

41. 
.)W

ب.   فخار من املربع )41
b.   Pottery from

 Square W
41.



Plate 3.5  3.اللوحة ٥ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)W
 أ.   فخار من املربع )41

a. Pottery from
 Square W

41.
.)W

ب.   فخار من املربع )41
b.   Pottery from

 Square W
41.

Plate 3.6  3.6 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)W
 أ.   فخار من املربع )41

a. Pottery from
 Square W

41.
.)W

ب.   فخار من املربع )41
b.   Pottery from

 Square W
41.



Plate 3.7  3.اللوحة ٧ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

. )W
 أ.   فخار من املربع )41

a.  Pottery from
 Square W

41.

Plate 3.8  3.8 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)O( أ.    مخطط املنطقة 
a. Plan of Area O.

ب.    منظر للمبنى )O-b1( من الشمال الشرقي.
b.   View on Building O-b1 from North-east.

.)W
ب.   فخار من املربع )41

b.   Pottery from
 Square W

41.



Plate 3.9  3.اللوحة ٩ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)TA
متثال لتمساح من القيشاني )9402 

أ.   
a.  TA

 9402: Faience figurine of a crocodile.

.)TA
ج.   مشط من العظام / عاد في الموقع )9788 

c.  TA
 9788: C

om
b of bone / ivory in situ.

.)TA
 9512 TA) و)

ب.   متثال لقرد من القيشاني )9513 
b.   TA

 9512 and TA
 9513: Faience figurine of a m

onkey.

.)TA
د.   قناع من القيشاني )9186 

d.  TA
 9186: Faience m

ask.

Plate 3.10  3.اللوحة ١٠ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)O
فخار ملون ومرسوم من املنطقة )

Painted and plain pottery from
 A

rea O
.



Plate 3.11  3.اللوحة ١١ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)O
 أ.   فخار ملون من املنطقة )

a. Painted pottery from
 A

rea O
.

.)O
ب.  فخار ملون ومرسوم من املنطقة )

b.   Painted and plain pottery from
 A

rea O
.

Plate 3.12  3.اللوحة ١٢ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

(O
 أ.   فخار ملون ومرسوم من املنطقة .)

a. Painted and plain pottery from
 A

rea O
.

.(O
ب.  فخار ملون ومرسوم من املنطقة )

b.   Painted and plain pottery from
 A

rea O
.



Plate 3.13  3.١3 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)O
 أ.   فخار من املنطقة )

a. Pottery from
 A

rea O
.

O( مع الزخرفة.
ب.   فخار من املنطقة )

b.   Pottery from
 A

rea O
 w

ith applications.

Plate 3.14  3.١4 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)E( أ.    مخطط املنطقة 
a. Plan of Area E.

ب.    منظر للمبنى )E-b1( من اجلنوب.
b.   View on Building E-b1 from South.



Plate 3.15  3.اللوحة ١٥ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)E-b1( ضمن املبنى
أ.   فرن / فرن 

a.  O
ven / kiln in B

uilding E-b1.

.)E-b1( صة ومدخل املبنى
ج.   من

c.  Platform
 and entrance of B

uilding E-b1.

ضة يد من متثال كبير.
TA( قب

ب.   )9345 
b.   TA

 9345: Left fist of a m
onum

ental statue.

.)E-b1( ض وقناة بالقرب من املبنى
د.   حو

d.  B
asin and channel next to B

uilding E-b1.

Plate 3.16  3.١6 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)SU
صقولة رمادية وحمراء اللون من )3734 

 أ.   منتجات م
a.  G

rey and R
ed B

urnished W
are from

 SU
 3734.

.)SU
SU( و )3734 

SU( و)6167 
ب.   فخار من )6161 

b.   Pottery from
 SU

 6161, SU
 6167 and SU

 3734.



Plate 3.17  3.اللوحة ١٧ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)SU
صقولة رمادية وحمراء اللون من )3734 

 أ.   منتجات م
a.  G

rey and R
ed B

urnished W
are from

 SU
 3734.

.)SU
صقولة رمادية وحمراء اللون من )3734 

ب.   منتجات م
b.   G

rey and R
ed B

urnished W
are from

 SU
 3734.

Plate 3.18  3.١8 اللوحة The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)E-b1( جتهيزاته إلى الشرق من املبنى
أ.   بئر مع 

a.  W
ell and its enclosure east of B

uilding E-b1.

ج.   جدار فتحة البئر.
c.  W

all of the w
ell’s shaft.

ب.   بئر مع فتحة النفق.
b.   W

ell w
ith opening for the tunnel.

.)TA
د.   مسلّة مع طائر منحوت بشكل غائر )9355 

d.  TA
 9355: Stele w

ith carved bird.



Plate 3.19  3.اللوحة ١٩ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

 أ.   فخار من تعبئة البئر.
a.  Pottery from

 the fill of the w
ell.

ب.   فخار من تعبئة البئر.
b.   Pottery from

 the fill of the w
ell.

Plate 3.20  3.اللوحة ٢٠ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

 أ.   فخار من تعبئة البئر.
a.  Pottery from

 the fill of the w
ell.

O( املقبرة.
ب.   املنطقة )

b.   A
rea O

: C
em

etery.



Plate 3.21  3.اللوحة ٢١ The Saud-German Archaeological Project 2010تيماء ٢٠١٠م )املوسم السابع ٢٠١٠م(

.)O-g7( أ.   منظر على املدفن
a.  View on Grave O-g7.

ج.   املدفن )O-g4( أسنان من فرد واحد غير بالغ.
c.  Grave O-g4: Teeth of non-adult individual.

Plate 4.1  4.اللوحة ١ Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

 
Fig. 1  Wadi Sharma 1: site location. 
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Wadi Sharma 1: site location.



Plate 4.2  4.اللوحة ٢ Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

 

Fig. 2  Wadi Sharma 1: topography around the site. 
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أ.   تضاريس محيط املوقع.
a.   Wadi Sharma 1: topography around the site.

ب.   منظر بعيد من الشرق للموقع.
b.   Wadi Sharma 1: distant view of the site (looking E(.

ج.   منظر عام من الشمال الشرقي للموقع.
c.   Wadi Sharma 1: general view of the site 

(looking NE(.

Plate 4.3  4.3 اللوحة Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

أ.   مخطط املوقع.
a.   Wadi Sharma 1: site plan.

ج.   منظر جوي من اجلنوب الغربي للموقع.
c.   Wadi Sharma 1: aerial l view of the site 

(looking SW(.

 
Fig. 5  Wadi Sharma 1: site plan. 
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ب.   منظر جوي من الشمال الشرقي للموقع.
b.   Wadi Sharma 1: aerial view of the site (looking NE(.



Plate 4.4  4.4 اللوحة Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

جلنوب الشرقي للمنطقة ١.
أ.   منظر عام من ا

a.  W
adi Sharm

a 1: general view
 of A

rea 1 (looking SE(.

ج.   منظر عام من الشمال الشرقي للمنطقة ٢.
c.  W

adi Sharm
a 1: general view

 of A
rea 2 (looking N

E(.

جلنوب الغربي للمنطقة ١.
ب.   منظر عام من ا

b.   W
adi Sharm

a 1: general view
 of A

rea 1 (looking SW
(.

جلنوب الغربي للمنطقة ٢.
د.   منظر عام من ا

d.  W
adi Sharm

a 1: general view
 of A

rea 2 (looking SW
(.

Plate 4.5  4.اللوحة ٥ Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

ج.   مدخل مؤقت أو إغالق مرر
c.  Wadi Sharma 1: temporary entrance/passage sealing.

أ.   منظر عام من الشمال الشرقي للمنطقة 3.
a.  Wadi Sharma 1: general view of Area 3

(looking NE(.

غرفة ١٠٢ من اجلنوب.
Room 102 (looking S(.

غرفة رقم ٢٠٢ من اجلنوب.
Room 202 (looking SW(.

مدخل الغرفة ١٠٢ اثناء إغالقه.
Entrance sealing of room 102 (looking SW(

إغالق مدخل الغرفة ٢٠٢.
Entrance sealing of Room 202 (looking SW(.

ب.   منظر عام من الغرب للمنطقة 3.
b.  Wadi Sharma 1: general view of Area 3 (looking W(.



Plate 4.6  4.6 اللوحة Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

صال سهام.
أ.   مقذوفات وأن

a.  W
adi Sharm

a 1: projectile points and arrow
heads.

ج.   أدوات منوعة.
c.  W

adi Sharm
a 1: m

iscellaneous flint/obsidian/crystal artifacts.

ش.
صال محا

ب.   أن
b.   W

adi Sharm
a 1: sickle blades.

د.   أدوات حفر.
d.  W

adi Sharm
a 1: digging tools.

Plate 4.7  4.اللوحة ٧ Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

أ.   رحى.
a.  W

adi Sharm
a 1: quern.

ج.   مساّن وأوان.
c.  W

adi Sharm
a 1: flint bow

let.

ش.
ب.   مجار

b.   W
adi Sharm

a 1: grinding slabs.

صغيرة.
د.   حجرية 

d.  W
adi Sharm

a 1: stone vessels.



Plate 4.8  4.8 اللوحة Wadi Sharma 1, 2013-2014وادي شرما )٢٠١٢-٢٠١3م(

صغيرة.
صوان 

أ.   آنية 
a.  W

adi Sharm
a 1: shaft-straighteners.

ف.
صدا

ب.   زينات حالزين وأ
b.   W

adi Sharm
a 1: shell/snail adornm

ents..

ج.  جدول١ : تواريخ الكربون ١4 )بداية من تاريخ  3٠ يناير عام ٢٠١6م(
c.  Table 1 W

adi Sharm
a 1: C

-14 dates (as of January 30, 2016(.

Plate 5.1  اللوحة ٥.١ Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

موقع الدفي األثري بالجبيل.
  The site of A

l-D
afi- Juabi.



Plate 5.2  اللوحة ٥.٢ Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

ضائية للموقع االثري الدفي في الجبيل بتاريخ ١٩68/8/١١م
صورة عبر األقمار الف

أ.   
قبل انشاء مبنى الهيئة بالقرب من الموقع األثري.

a.  Satellite picture of the archaeological site of al-D
afi dated11/8/1968 

before the construction of the building of the C
om

m
ission near the site.

م تبين المواقع األثرية ضائية في ١١/١٩68/8
صورة عبر األقمار الف

ج.   
)١( مردومة    )٢( الدفي

c.  Satellite picture dated11/8/1968 indicating archaeological site of (1( 
M

ardum
a and (2( A

l-D
afi.

ضائية من موقع قوقل حديثاً تبين الموقع األثري ومبنى الهيئة 
صورة عبر األقمار الف

ب.   
الملكية بالجبيل.

a.  Satellite picture of G
oogle show

ing archaeological site and the new
 

building of the R
oyal com

m
ission for Jubail

ضائية من موقع قوقل حديثاً تبين المواقع االثرية
صورة عبر األقمار الف

د.   
)١( مردومة    )٢( الدفي

d.  Satellite picture of G
oogle show

ing the sites of (1( M
ardum

 and (2( al-D
afi.    

Plate 5.3  ٥.3 اللوحة Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

	

أ.   الشبكية لموقع الدفي.
a.  Grid for the excavation area.

.1I ب.   )ح١( غطاء اإلناء من الحجر الصابوني وجد في المربع
b. Lid of a steatite stone bowl located in square 1l.

.2I ج.   )ف١( مبخرة من الفخار مكسورة إحدى األرجل وجدت بالمربع
c. Incense burner with one leg broken 

located in square 21.



Plate 5.4  ٥.4 اللوحة اللوحة ٥.٥  Al Dafi Port Excavation 2010Plate 5.5حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م( Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

 

 

	

.1H أ.   )ف٢( زبدية صغيرة من الفخار قطرها ٩ سم وجدت بالمربع
a. (F-02(. A small bowl, 9 cm diameter located in square 1H.

.1H ج.  جرار فخارية )ف٥، ف6( بالمربع
c.  Jars (F5 +F6( in square 1H.

.1H هـ.   )ف8( قارورة فخارية صغيرة وجدت بالمربع
e.  A small pottery bottle found in square 1H.

.4G ز.   )ف١( قارورة فخارية صغيرة وجدت بالمجس الثاني في المربع
g. (F-1(  A small bottle found in 2nd sounding

of square 4G.

.2H ب.  )ف٢( مبخرة من الفخار. مكعبة الشكل أطوالها ٧×٧ سم بالمربع
b.  (F-3(  A cube shaped incense burner 7x7 cm long 

located in square 2H.

.1H د.   )ف٧( مبخرة فخارية صغيرة الحجم وجدت بالمربع
d. (F-7( A small pottery incense burner found in square 1H(.

.1H و.   )ف٩( كأس من الفخار مكسورة من أعالها وجد بالمربع
f.  (F-9( A broken pottery glass located in square 1H.

ح.   )ف١( إسفنج بحري متحجر، قطره العلوي ١٠ سم وارتفاعه 3.٥سم 
.1G وقاعدته مسطحة وجد في المربع

h.  Fossilized see sponge 10 cm upper diameter, 3.5 cm 
high, flat base Located in square 1G.

 

 

	

.1I أ.   )ف٢( مبخرة فخارية مزخرفة وجدت بالمربع
a. (F-2( A decorated incense burner located  in square 1L.

ج.   )ف١( جرة متوسطة الحجم مكسورة 
  2G وجدت بالمربع

c. Medium size jar located in 
square 2G.

.2G ب.   خرزة ١: خرزة سوداء مثقوبة من الوسط ومكسورة وجدت بالمربع
b.  Bead 1. A black bead with a hole in the middle 

located in square 2G.

د.  المربعات التي تم حفرها.
d. The excavated squares (trenches(.

	



Plate 5.6  ٥.6 اللوحة اللوحة ٥.٧  Al Dafi Port Excavation 2010Plate 5.7حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م( Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

أ.   الواجهة الجنوبية من الجدار ذو الظاهرة ٢٠١٠٢.
a.   Southern façade of the wall Locus 20102.

ب.   الواجهة الشرقية من اجلدار ذو الظاهرة ٢٠٠٧3.
b.  Eastern façade of the wall (Locus 20073(.

أ.   الواجهة الشمالية من اجلدار ذو الظاهرة ٢٠١٠٢.
a.  Northern façade of the wall )L0cus 20102.

ب.   الواجهة اجلنوبية من اجلدار ذو الظاهرة ٢٠٠٠6
b.  Southern façade of the wall (locus 20006(.



Plate 5.8  ٥.8 اللوحة اللوحة ٥.٩  Al Dafi Port Excavation 2010Plate 5.9حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م( Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

أ.   الواجهة العرضية الغربية  من الجدار ذو الظاهرة ٢٠٠86.
a.   (Façade 7( façade of western surface of the wall (Locus 20086(.

ب.   املخطط العام للمربعات.
b.  General plan of the squares.

أ.   الواجهة الغربية من اجلدار ذو الظاهرة ٢٠٠٢١-٢٠٠6٠.
a.  Western façade of the wall )Locus 20060-200210.

ب.   الواجهة الشمالية من اجلدار ذو الظاهرة ٢٠٠٧4-٢٠٠6٥-٢٠٠٥٢
b.  Northern façade of the wall (Locus 20052+20065+20074(.



Plate 5.10  اللوحة ٥.١٠ اللوحة ٥.١١  Al Dafi Port Excavation 2010Plate 5.11حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م( Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

.)12I  أ.   آنية فخارية مكسورة )مربع
a. Broken pottery bowl (square121(.

.)9K  ج.   مبخرة من الطين مزخرفة )مربع
c.  Clay incense burner with decorations (square 9L(.

.)11K  هـ.   إناء فخاري مكسور )مربع
e.  A broken  pottery bowl (square 11K(.

.)12K  ز.   خنجر من الحديد ذو مقبض خشبي )مربع
g.  Iron dagger with wooden handle (square 12K(.

.)9K  ب.   تمثال لجمل غير مكتمل )مربع
b. Incomplete camel figurine (square 9K(.

.)9K  د.   مبخرة من الطين متآكلة )مربع
d.  A complete clay incense burner (square9K(.

.)10J  و.   جرة فخارية مفقودة العنق والمقبض )مربع
f.  A pottery jar neck and handle is missing (square 10J(.

.)9K  ح.   خرزتان من المرمر والحجر الصابوني )مربع
h.  Alabaster and steatite soap stone beads (square 9K(.

.)9K أ.   زبدية فخارية )مربع
a.  Pottery bowl (square 9K(.

.)9L  ج.   زبدية من الفخار جزء منها مكسور )مربع
c. Pottery bowl partly broken (square 9K(.

.)9L ( هـ.   كسرة من الفخار برسومات بارزة
e.  A pottery shred with prominent engraved images 

(square 9L(.

.)9K  ب.   تمثال لجمل غير مكتمل )مربع
b.  Incomplete camel figurine (square 9k(.

.)9L  د.   قطعة فخارية مخرومة بثقبين )مربع
d.  A pottery shred with two holes  (square 9L(.

.)9K  و.   مبخرة مربعة )مربع
f.  A square shaped incense burner (square 9K(.



Plate 5.12  اللوحة ٥.١٢ Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

.)9K  أ.   مجموعة من الزجاج )مربع
a. A collection of glass pieces  (square 9K(

ب. منظر عام لموقع التنقيب.
b.  General view of the excavated site.

Plate 5.13  ٥.١3 اللوحة Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

أ.   جانب من بعض الحجارة المتماسكة في وسط الوحدة البنائية.
a.  Side view of piles of stones. Some stones are concentrated in the middle of the architectural unit.

ب.   صورة توضح مراحل إزالة الطبقة السطحية عن المربعات.
b.  View of the cleaning and removing debris from the surface of squares.



Plate 5.14  ٥.١4 اللوحة Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

أ.   أخرى توضح مراحل إزالة الطبقة الجيرية المتماسكة.
a.  Another view of removing debris and showing the architectural structure.

.10M, 10L ب.   جانب من الوحدة البنائية التي ظهرت في مربع
b.  Side view of the architectural unit appeared in square 10M - 10L.

Plate 5.15  اللوحة ٥.١٥ Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

أ.   منظر عام لجميع المربعات بعد كشفها.
a.  General view of all excavated squares.

.10L, 11L ب. بعض الكسر الفخارية المتراكمة في داخل الوحدة البنائية بمربع
b.  Pottery shreds scattered inside architectural unit in square 10Land 11L.



Plate 5.16  ٥.١6 اللوحة اللوحة ٥.١٧  Al Dafi Port Excavation 2010Plate 5.17حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م( Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

.11L أ.   قطعة من القار عليها آثار بقايا حصير، وجدت داخل الوحدة البنائية المربع
a.  Part of a rock with signs of mat over it.

10M  ج.   رسم توضيحي للظاهرة رقم ٢١٠١٢ من مربع
c.  General view of Locus 21012ubsquare 10m.

	

	

10L ب.   رسم توضيحي بعد إزالة الطبقة السطحية من المربع
b.  General view of square 101 after cleaning its 

upper surface.

.10L أ.   رسم توضيحي للمربع
a.  View of the plan of square 101.

.11M ج.   رسم توضيحي للمربع
c. View of the plan of square 11m.

.10M ب.   رسم توضيحي للمربع
b. View of the plan of square 10m.

.11L د.  رسم توضيحي للمربع
d.  View of the  plan of square 11I.

	

 

	



Plate 5.18  ٥.١8 اللوحة Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

.10L, 10M
, 11L, 11M

ضيحي للظواهر المعمارية في المربعات 
رسم تو

G
eneral view

 of the architectural plan of squares 10l, 10m
, 11l, 11m

.

	
Plate 5.19  اللوحة ٥.١٩ Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

ضيحي للوحدات المعمارية وترابطها مع الوحدات األخرى.
رسم تو

G
eneral view

 of architectural units connected w
ith other units.



Plate 5.20  اللوحة ٥.٢٠ Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م( Plate 5.21  اللوحة ٥.٢١

أ.   منظر عام للمربعات بعد كشفها.
a. General view of exposed squares.

ب.   منظر آخر للمربعات.
b.  Another view of squares.

ب.   رسم توضيحي للمربعات.
b.   Sketch showing layout of squares.

 ج.   صورة نتيجة التحليل من معهد بيتاً وتظهر فيه النتيجة
ما بين 6٠-١6٠ سنة ماضية.

c.   C14 analysis of one of the object dated 60 – 160 
years before present.

أ.   صورة تبين امتداد السور أعلى أحد األحواض.
a.  Extension of wall towards one of the circular water reservoir.



Plate 5.22  اللوحة ٥.٢٢ Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

صورة نتيجة التحليل من معهد بيتا وتظهر فيه النتيجة
أ.   

 
ضية.

ما بين ١8٧٠-١٩٩٠ سنة ما
a.  C

opy of the c14 dating by B
eta laboratories dated 1870-1980 before present.

صورة نتيجة التحليل من معهد بيتاً وتظهر فيه النتيجة
ب.   

 
ضية.

ما بين ٢١٢٠-٢3٢٠ سنة ما
b.  C

opy of the c14 dating by B
eta laboratories dated 2120-2320 before 
present.

Plate 5.23  ٥.٢3 اللوحة Al Dafi Port Excavation 2010حفرية ميناء الدفي )١43٢هـ/٢٠١٠م(

لوحة توضح جزءاً من السور الحامي للميناء.
Plan of the fortification wall protecting the port.



Plate 6.1  6.اللوحة ١ Survey of Farsan and Jazan Islands 2012مسح جزر فرسان وجازان )٢٠١٢م(

موقع جزر فرسان ومنطقة جازان وتبدو مناطق الزيارة في شهر نوفمبر ٢٠١٢م.
Location map of Farasan Islands and Jizan region, showing the areas of the Jizan region visited in November 

2012, and the location of sites and waypoints.

أ.  جيف بيلي)يساراً( يشرح للسفير البريطاني عن التنقيبات في جنابة4 
ومحافظ جزر فرسان وقوفاً على مقطع شرقي من مربع الحفر.

a.  Geoff Bailey (on left( giving an overview of the 
Janaba 4 excavations to the British Ambassador, 
Sir John Jenkins, and the Governor of the Farasan 
Islands, standing above the east facing section of the 
excavation trench.

ب.   مقطع مبسط من تل األصداف بجنابة4 على المحور الشمالي الجنوبي وقد بولغ في حجم المقياس زيادة في اإليضاح. وتظهر بقعة لم يجِر التنقيب 
.14G 11 وG فيها، استهدفها العمل في عام ٢٠١٢م ورفع عمود من العينة من

b.  Simplified section through the Janaba 4 (JE0004( shell mound on a North–South axis. The vertical scale is 
exaggerated to aid clarity, and is 1.5 x the horizontal scale. The lower central area shown as unexcavated was the 

area targeted by the 2012 field season. Column samples were removed from 11G and 14G.

Plate 6.2  6.اللوحة ٢ Survey of Farsan and Jazan Islands 2012مسح جزر فرسان وجازان )٢٠١٢م(



Plate 6.3  6.3 اللوحة Survey of Farsan and Jazan Islands 2012مسح جزر فرسان وجازان )٢٠١٢م(

أ.   المقطــع الغربــي مــن جنابــة4 بعــد حفــر القســم األوســط منــه، تبــدو 
طبقــات علــى هيئــة عــروق أفقيــة وأصــداف وطبقــات مرمــدة داكنــة بــارزة 
ــاً طبقــة تســودها أصــداف تراكمــت  ــى المقطــع يمين فــي منتصفــه. وبأعل

علــى أخــرى تضــم صديفــات ورمــاد وبقــع يســار بالصــورة.

a.   Part of the west facing section of Janaba 4, after 
excavation of the central section of the trench down 
to the bedrock. The horizontal banding of layers with 
clean Strombus fasciatus shell alternating with dark 
ashy layers is clearly visible in mid-section. At the 
top right of the section, there is a layer dominated by 
large gastropods of Pleuroploca sp. and Chicoreus sp., 
with an earthy matrix. This layer rests unconformably 
on the horizontal layers of small shells and ash, and 
lenses out towards the left of the image. The sign 
board is 30cm wide (excluding frame(. Photo by Geoff 
Bailey, 14 November 2012.to the south is a large area 
of sand dunes. Wadis dissecting the Lower Coastal 
Area are identifiable as blue-green strips. The scale in 
the bottom left is 13.1km. Data from LandSat ETM 
and ASTER GDEMv2. ASTER GDEM is a product of 
METI and NASA.

ب.   منظر عام للمقطع الشرقي من جنابة4 يظهر طبقات األصداف وبقع الرماد
b.  General view of the east facing section of Janaba 4, looking towards the South. The 

horizontal banding of Strombus-rich layers and ash lenses is clearly visible.

Plate 6.4  6.4 اللوحة Survey of Farsan and Jazan Islands 2012مسح جزر فرسان وجازان )٢٠١٢م(

أ.   منظر مقّرب من المقطع الغربي بجنابة4 في 11G يظهر طبقات األصداف يفصل بينها طبقة رماد داكنة.
a.   Close-up of west-facing section of Janaba 4 in 11G, showing layers of clean shell 

separated by a dark ash-dominated layer.

.14G ب.   المقطع الغربي بجنابة4 بعد رفع عينات من
b.  West facing section of Janaba 4, after removal 

of the column samples from 14G. The sign board is 
30cm wide (excluding frame(.

ج.   منظر عام للمقطع الغربي بجنابة بعد رفع عينة طولية وتظهر طبقة 
تسودها حيوان بطنقدميات.

c.  West facing section of Janaba 4, after removal of 
the column samples from 11G.



Plate 6.5  6.اللوحة ٥ Survey of Farsan and Jazan Islands 2012مسح جزر فرسان وجازان )٢٠١٢م(

أ.   منظر عام للقسم الغربي المواجه للجنابة.
a.   General view of west-facing section of Janaba 4 after removal of column samples, looking towards the 
South. Note the layer dominated by large gastropods (Pleuoploca sp., Chicoreus sp.( at the top left of the 

section and thickening towards the left of the image.

ب.   جنابة 4، الخندق الرئيس بعد االنتهاء من دفنه.
b.  Janaba 4 shell mound looking North, 
showing the line of the main trench after 

completion of back-filling. Photo by Geoff 
Bailey, 21 November 2012.

ج.   صورة من قوقل إيرث توضح موقع تلة shell Janaba 4 وتالل الصدف األخرى في 
المنطقة المجاورة، والتي تم جمع العينات منها.

c.  Google Earth image showing the location of the Janaba 4 shell 
mound and the other shell mounds in the vicinity, from which 

samples were collected.

Plate 6.6  6.6 اللوحة Survey of Farsan and Jazan Islands 2012مسح جزر فرسان وجازان )٢٠١٢م(

ب.   عثر على أدوات حجرية صنعت من البازلت والجرانيت والصوان اسفل 
.WP045 جبل من البازلت والجرانيت بالناجية

b .   WP045 - the easternmost end of the linear granite 
outcrop, looking NE. Lithics of multiple types and raw 
materials were found across the surface around the base 

of the outcrop. Photo by Robyn Inglis,
27 November 2012.

أ.   عثر في هذه البقعة WP041 على مجموعة من رقائق البازلت 
والنويات متناثرة على جنبات الجبل.

a.   WP041, looking NE - lithics were concentrated in 
an area of particularly fine-grained basalt boulders and 

cobbles on the flat surface of the jebel in the foreground. 

.WP056 ج.   منظر من المنطقة
c.  View from WP056 looking N towards WP057 and 
055, visible as dark linear features on the otherwise 

relatively flat landscape.

د.   مغارة في جرف من الحجر الرملي عليها حمة من الالبة قريبة من الشقيق.
d.   Rockshelter formed in a sandstone cliff capped by 
a lava flow on the edge of a wadi near As Shugaig at 

Waypoint 049.

هـ.   المحجر بشمال حجمبر ويظهر بيمين الصورة البة في أمكنتها ورواسب بحيرة قديمة بأسفل المحجر.
b.  Quarry at WP304, 8km N of Hajambar. Note in-situ lava to the centre right of the photos, 

as well as the extensive horizontally-laminated potential lake sediments at the base of the 
quarry cut which were sampled for palaeoenvironmental analysis and dating. 
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خارطه ٢ مشروع مسح وادي حنيفة.
M

ap 2. W
adi H

anifa Project



Plate 7.3  ٧.3 اللوحة اللوحة 4.٧  Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)Plate 7.4مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م( Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   ثنية فهرين )حافة العالم(.
a.  Thuniya Fahreen ( Hafa’at al Aalam(.

أ.   نهاية الوادي في لغف النفود الذي يفصل حزوم نساح الشمالية عن 
وادي حنيفة.

a.  End of the valley in Lahaf al Nafud dividing northo-
ern Hazoum Nissah with Wadi Hanifa.

هـ.   الوادي بالقرب من مزرعة المنصورية
e.   Wadi near the farm of al-Mansoura

هـ.   أحد الكهوف في شعيب القصير بالقرب من بلدة الحائر، يالحظ 
ما يشبه السرير وهو مشيد بواسطة اإلنسان فالحجر الذي في الواجهة 

يشهد على ذلك.
e.  One of the caves at Shoaib al Qaseer near the town 

of al-Hayer. Look at the stones arranged like a bed.

ب.   بداية وادي الُخمرة من ثنية فهرين، وهو أعالي وادي حنيفة.
b.   Beginning of Wadi al-Hamra from Thuniyah 
Fahreen and it is the higher part of Wadi Hanifa

ب.   مجرى الوادي بالقرب من مدخله إلى الركن الشمالي الشرقي 
لمحافظة الخرج.

b. Water course of the valley near the entrance at north 
eastern corner of al-Kharj.

ج.   صورة لنقطة التقاء وادي الُخمرة بوادي أبا الهشم الذي يظهر مدخله 
في وادي الُخمرة على اليمين، ومن هنا يتكون وادي الحيسية.

c.  The meeting point of Wadi al-Hamar with Wadi 
Aba al-Hasham showing entrance in Wadi al-Hamra 
at the right, from here it becomes Wadi al-Haysiyah.

ج.   صورة مقربة لجزء من ورشة عمل تصنيع أدوات حجرية صوانية 
من الصوان ذي اللون الرمادي المائل إلى األبيض، وتمثل مصدراً للمواد 

الصوان الخام الذي ربما كان يصدر إلى مستوطنات أخرى.
c.  A large flint stone tools manufacturing site. The flint 

was probably exported to other areas.

و.   الوادي بعد تجاوزه المزارع وقبل دخوله المنطقة الرملية يسير ببطن 
واسع مليء باألحراش واألشجار وبين حافتين جبليتين مرتفعتين

f.  Wadi after crossing farms and before entrance to the 
desert area  and the middle of the wadi is filled with 

trees and plants between the two mountains.

و.   أحد الكهوف في شعيب القصير بالقرب من بلدة الحائر، يالحظ 
الجدار المضاف في الجهة اليسرى ليقفل واجهة الكهف، يعلو الكهف كهف 

صغير جداً استخدم كمدفن لطفل مغطى باألعشاب
f.  One of the caves at Shoaib al-Qaseer near the town 
of al-Hayer. The stones lying in front of the cave were 
to close it and seems as if it was a child burial place.

د.  صورة لوادي حنيفة من على موقع رقم ٢3٥، المشرف على شعيب أم قصر.
d.  View of Wadi Haanifa from site no. 235 overlookl-

ing Shoaib Umm Qasr.

د.  ورشة تصنيع أدوات حجرية توجد فيها الشظايا بكميات كبيرة جداً، 
تقع مباشرة إلى الشرق من موقع رقم ١٥، وتبلغ أبعادها ٢٧م طوالً و٢٠م 

عرضاً، والموقع مكتظ بالشظايا وأنصاف األدوات المصنعة.
d.  The stone tool manufacturing site. Large number of 
flakes are densely concentrated here. Located directly 
in the east of site no. 15 and covered an area of 27 m 

long and 20 m wide.



Plate 7.5  اللوحة ٧.٥ Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   أحد السواتر الحجرية.
a. Stone structures.

ج.  ساتر حجري على الضفة الشمالية لوادي حنيفة بالقرب من بلدة 
العيينة.

c.  wall in the north of Wadi Hanifa near  the town of 
Oyeynah.

هـ.   دائرة حجرية، الضفة الشمالية لوادي حنيفة، بالقرب من بلدة العيينة.
e.  A stone circle in the northern part of Wadi Hanifa 

near the village of Al-Oyeynah.

ب-. نموذج آخر من السواتر الحجرية.
b.  An example of stone partition wall.

د.  دائرة حجرية مكتملة االستدارة.
d.  A complete stone circle.

و.   دائرة حجرية، الضفة الشمالية لوادي حنيفة، بالقرب من بلدة العيينة
f. A store circle in the northern port of Wadi Hanifa 

near the village of Al-Oyeynah.

Plate 7.6  ٧.6 اللوحة Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   مدفن ركامي مكشوف ومنهوب، وفي الوسط يمكن مشاهدة صندوق 
الدفن مفرغاً تماماً ومكوناً من أربعة ألواح حجرية.

a. Mound burial constructed from four stone slabs, but 
looted and empty.

ج.   مسننات حجرية، أي مذيالت قصير متوالية، تشرف على مجرى 
وادي حنيفة بعد تجاوزه بلدة الحائر مباشرة باتجاه بلدة الخرج.

c. Tailed stone structure overlooking Wadi Hanifa and 
outstretching towards Al-Kharj town.

هـ.   مدفن حجري ركامي دائري الشكل، الحافة الشمالية للوادي في 
محافظة الخرج، الرفائع.

e. Circular mound burial, Al-Kharj.

ب.   منشأة حجرية مستطيلة الشكل مشيدة بالحجارة، وواجهتها الشرقية 
مقسمة إلى مقاعد، طالها التخريب ولم يبق منها إال مدماك واحد.

b. Rectangular stone structure with only one course left 
after plundering.

د.  مذيل عمالق له رأس مثلث، يتربع على ظهر رابية ارتفاعها متوسط، 
مشيد من كتل حجرية خشنة سوداء اللون، الحافة الشمالية للوادي في 

محافظة الخرج، الرفائع.
d. Large tailed structure with triangle-shaped head, 

constructed from coarse black stones, Al-Kharj.

و.   مدفن حجري ركامي مستطيل الشكل، الحافة الشمالية للوادي في 
محافظة الخرج، الرفائع.

f. Rectangular mound burial, Al-Kharj.



Plate 7.7  اللوحة ٧.٧ Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   مدفن حجري ركامي دائري الشكل، الحافة الشمالية للوادي في 
محافظة الخرج، الرفائع.

a. Circular mound burial on the northern bank of Wadi 
Hanifa, Al-Kharj.

ج.  جزء من مبني، الضفة الشمالية لوادي حنيفة، بالقرب من بلدة العيينة.
c.  Part of a building on the northern bank of Wadi 

Hanifa, close to Al-’Uyaynah town.

هـ.   سور بلدة الجبيلة القديمة، أساساته من الحجارة، وبقيته من 
المداميك الطينية.

e. The enclosure wall of Al-Jubailah old town, of stone 
foundations and broken mud-brick courses.

ب.  مدفن حجري ركامي صغير دائري الشكل، الحافة الشمالية للوادي في 
محافظة الخرج، الرفائع.

b.  Small circular mound burial on the northern bank of 
Wadi Hanifa, Al-Kharj.

د.  سور بلدة العيينه التراثي يعتلي أحد المرتفعات ليطوق البلدة.
d. The traditional enclosure wall of Al-’Uyaynah town 

built on an outcrop.

و.   جزء من حصن على قمة رابية.
f.  Part of a fortification made on top of a mound.

Plate 7.8  ٧.8 اللوحة Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   برج دائري مشيد من الحجارة ومملوء بطنه بالشظايا الحجرية والطين.
a. Circular stone tower filled with fragments of stone 

and mud-bricks.

ج.   برج على قمة جبل يشرف على مستوطنة الحائر التراثية من الجنوب 
الشرقي.

c.  Tower on a hill overlooking Al-Haair settlement 
from southeast.

هـ. برج مبني بالحجارة والطين، مصمت وله سترة علوية تتخللها فتحات للرمي.
e. Tower built of stones and mud, with loophones.

ب.   برج يشرف على العيينة التراثية من الجنوب، يبلغ ارتفاعه خمسة 
أمتار، وقطره من األسفل أربعة أمتار.

b. Tower overlooking Al-Oyeynah heritage town from 
south, with a height of 5 meters and bottom diameter of 

4 meters.

د.  برج مبني بالحجارة والطين، مصمت وله سترة علوية تتخللها فتحات للرمي.
d. Tower built of stones and mud, with loopholes.

و.   ساقي في العيينة مبطن بمادة الجص.
f. Gypsum-lined watercourse in Al-Jubailah.
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أ.   الساقي نفسه في الصورة أعاله، مليس بالجص يتصل بحوض مبطن 
بالجص أيضاً، يتصل بحوض دائري مبطن بالجص.

a.  Gypsum-lined watercourse connected with a basin.

ج.  فوهة بئر في بطن الوادي عند دخوله لبلدة العيينة، محمية بجدار من 
الحجارة بارتفاع متر ونصف المتر.

c. A Stone-protected well in Wadi Hanifa with a height 
of 1.5m.

هـ.   بئر منحوتة في األرض جزؤها األعلى لم يندفن ومطوي بالحجارة، 
وعلى الجانبين تقوم منارتا حمل العجلة )المحالة( الذي عليه تنضح 

الحيوانات الماء من البئر.
e.  The mouth of a well lined with stone and two walls on 
which mounted a carved wooden pulley to haul water.

ب.  قناة مصروفة من وادي حنيفة لتسقي بساتين على جانبه.
b. Water aqueduct branches from Wadi Hanifa to irri-

gate farms nearby.

د.  فوهة بئر مستطيلة في بطن الوادي عند دخوله لبلدة العيينة، يبلغ عرضها 
6٠، ٢م مــن الشــرق إلــى الغــرب وعرضهــا ١٠، 3م مــن الجنــوب إلــى الشــمال.

d. A rectangular well in Wadi Hanifa.

و.   الموقع ١6١، بئر دائري ضيق مدفون لم يبق منه سوى مترين مطوية 
بالحجارة.

f.  Site No. 161 - a stone-lined well buried.

Plate 7.10  اللوحة ٧.١٠ Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   بئر منحوتة في األرض جزؤها العلوي مبني بحجارة كبيرة ومنتظمة 
ويمتد جداراها، الشرقي والغربي، إلى األعلى ليكونا جداري خشبة 

السانية التي تقام عليها العارضة التي تحمل عجلة )محالة( نضح الماء.
a. A well of an upper part dressed with huge stones, 

and two walls on either sides built so high as to mount 
a carved wooden pulley to haul water.

ج.   منشأة في بطن الوادي لها امتدادات خارجه يحتمل أنها سد أو جزء 
من سور ملكية

c.  A construction in Wadi Hanifa could be a dam or a 
part of an enclosure.

هـ.   بئران منقوران في الصخر حولهما أحواض حديثة، يقعان عند 
الحافة الشمالية الغربية لبلدة الجبيلة القديمة، وعلى الحافة الشرقية 

لوادي حنيفة وعند التقائه بشعيب قصير يأتي من الشرق.
e.  Two wells around which modern basins built, north 

west of Al-Jubaila town.

ب.   بئر منحوتة في األرض، وجزء كبير من األعلى مطوي بالحجارة.
b. A well with the upper part dressed with stones.

د.  سد مدرج قديم مبني بألواح حجرية طول الواحد منها ٧٠، ١م وعرضه 
6٠سم وسمكه ٥٠سم، يقفل حافتي الوادي بطول يبلغ ٥٠م وعرض 4٠ ،3م 

وارتفاع ٥٠، ٥م
d.  A stepped dam built of slab stones to block the 

mouth of Wadi Hanifa to restrict rainwater.

و.   مهبط ملتف عمقه ٢4،٥م، يؤدي إلى بئر منحوت، وللبئر حوض مبني 
بمادة الجص، يقع إلى الغرب منها مباشرة تبلغ أبعاده ٢٠،١م×٥، ٢م، 

وتنطلق منه قناة باتجاه الجنوب لتسقي المزرعة ذات العالقة.
f.  A 24.5-deep sinkhole leads down to a well.  Next 
to the well is a gypsum-built basin from which an 

aqueduct ran to irrigate famrs nearby.



Plate 7.11  اللوحة ٧.١١ Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   بقايا مستوطنة قديمة.
a. Ruins of a settlment.

ج.  جزء من مستوطنة في العيينة التراثية، وجد حولها كسر فخار مزجج 
باللون األخضر.

c. Part of a traditional house in Al-’Uyaynah around 
which were found shreds of green-glazed pottery.

هـ.   جزء من بلدة عرقة التراثية يقوم على منحدر صخري.
e.  Parts of Irqah traditional town perched on a slope.

ب.  بقايا مستوطنة على مرتفع.
b. Ruins of a settlment on a hillock.

د.  جــزء مــن مســتوطنة الجبيلــة التراثيــة علــى حافــة وادي حنيفــة الشــرقية.
d. Parts of Al-Jubaila settlement on a bank of Wadi 

Hanifa.

و.   بقايا بلدة لبن التراثية.
f. Ruins of Laban traditional town.v

Plate 7.12  اللوحة ٧.١٢ Survey of Wadi Hanifa (1432 - 1433 H / 2012)مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )١43٢هـ/٢٠١٢م(

أ.   بقايا أسوار بلدة صياح.
a. Remains of sayah town walls.

ب.   جزء من بلدة الحائر التراثية.
b. Parts of Al Haair traditional town.
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Plate 9.1  اللوحة ٩.١ Najran Region Fifth Season 2011مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ٢٠١١م(

منطقة نجران ومكان وجود المواقع المدروسة.
a. N

ajran R
egion location of studied sites.



Plate 9.2  اللوحة ٩.٢ Najran Region Fifth Season 2011مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ٢٠١١م(

أ.   قاعدة بيانات المواقع األثرية.
a. List of archaeological sites.

ب.   قائمة بيانات الصور.
b. List of photographs.

Plate 9.3  ٩.3 اللوحة Najran Region Fifth Season 2011مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ٢٠١١م(

أ.   خارطة المواقع األثرية التي تّم مسحها في منطقة المندفن.
a. Map of archaeological sites of the Mundafin site.

ب.   موقع المندفن- ٢١ : عينات نصالت وأدوات حجرية تم تجميعها في 
الموقع.

c. Al-Mundafin site -21 -Stone objects collected from 
the site.

ج.  خارطة المواقع األثرية التي تم توثيقها في منطقة الحمضة.
d.  Map of the archaeological sites from al-Hamdha.



Plate 9.4  ٩.4 اللوحة Najran Region Fifth Season 2011مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ٢٠١١م(

أ.   الحمضة -  رسومات مطلية في سقف الملجأ تحت الصخور.
a.  Al-Hamdha painted figures on the roof of the rock 

shelter.

ب.  الحمضة - نقش الحمضة ١ = جام ٢484.
b. Al-Hamdha…inscription 1—Jamme 2484.

ج.  خارطة المواقع األثرية التي تم توثيقها في منطقة بئر حمى-جبل كوكب.
c. Map of the archaeological sites from Bir Himma –Jabal Kawkab.

Plate 9.5  اللوحة ٩.٥ Najran Region Fifth Season 2011مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ٢٠١١م(

أ.   لوحة رسوم صخرية تزين موقع عان النعامة ١.
a.   Rock art site Jabal A’an  al-Na’am 1

ج.   لوحة صخرية يزينها مشهد فرسان يحملون سهاماً في موقع فردة 
شيبان...

c.  Horse riders holding long lances at the site of 
Fardat Shaiban

هـ.   جبل الصماء 3 : اللوحة الصخرية ١ وعليها رسوم حيوانات وحشية. 
تزينها نعامة.

e. Jabal al-Dama’a 3 ,  wild animals

ب.  لوحة صخرية تزينها نعامة في موقع عان النعامة ٢.
b. A large ostrich figure from A’an al-Na’am 2

د.  جبل الصماء ١ : لوحة صخرية تحتوي على آدميين بحجم كبير ورؤوس 
صغيرة الحجم.

d.  Two human figures with small head and upraised 
arms at Jabal Al-Sama’a 1.

و.  جبل إذباح ١ : التفصيل من لوحة صخرية كبيرة يزينها قطيع ظباء.
f.  Jabal al-Dibah  Oryx figures and Thamudic 

inscriptions



Plate 9.6  ٩.6 اللوحة Najran Region Fifth Season 2011مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ٢٠١١م(

أ.   جبال منشاف ١ : جزء من لوحة صخرية تحتوي على رسوم بقر 
وفرسان ونخيل أحدث عهداً.

a.  Jabal  Minshaf 1.   Part of the rock art panel with 
huge ox figures, horse riders and inscriptions.

ج.   نفود المسّمى 6 : نقش عربي بالخط الكوفي مؤرخ عام ١٩4 للهجرة.
c.  Nafud al Musamma 6.   Kufic inscription of which  

date 194 Hejra.

هـ.   نفود المسّمى 8 : لوحة صخرية تزينها رسوم نساء ترفعن أيديهن.
e.  Nafud al-Musamma 8.  Female figures with 

upraised arms.

ب.  نفود المسّمى ٥ : اللوحة الجنوبية الشرقية للصخرة الرملية التي 
تحتوي على رسوم بقر كبير الحجم.

b.  Nafud al Musamma 5.  Large ox figures.

د.  نفود المسّمى ٧ : لوحة صخرية يزينها مشهد صيد النعامة.
d.  Nafud al-Musamma 7.  Hunting ostrich by horse 

riders.

و.  شعب المسّمى ١ : قبر من أحجار جافة.
f.  Sha’ab al-Masamma 1.  Dry stone burial.

Plate 9.7  اللوحة ٩.٧ Najran Region Fifth Season 2011مسح آثار منطقة جنران )املوسم اخلامس ٢٠١١م(

أ.   رسوم صخرية تحتوي على آدميين يحملون جنبية أو سكيناً.
a. Na’ad-  Human figures  holding lances and daggers

ج.   وادي شسعة ١: نقش بالخط النبطي.
c. Wadi Shas’a 1.  A Nabataean inscription.

هـ.   وادي شسعة 3 : نقش سبئي صاحبه من قتبان
e. Wadi Shas’a  Sabaen inscription

ب.  وادي الصماء ١ : الواجهة الجنوبية-الشرقية للصخرة الرملية مزينة 
بالكتابات الثمودية.

b.  Wadi al-Sama’a  Façade of a   large rock with 
several Thamudic inscriptions.

د.  وادي شسعة ٢ النقش السبئي ريبتواال ١8٥٠ يذكر قافلة يقودها 
حضرمي األصل.

d. Wadi Shas’a – Sabaean inscription.
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Foreword

The Kingdom of Saudi Arabia is one of the world’s richest country in its antiquities 
and deep cultural heritage as it reveals everyday unique archaeological and cultural 
components providing irrefutable evidence that the Arabian Peninsula was the 
cradle of human civilizations due to its strategic geographical location in the middle 
of world continents. It was the focal point of the world trading routes across times 
and ages. Prophet Ibrahim and his son Ismael out the foundations of the Holy 
Ka’ba in Makkah al Mokarramah at the end of 2nd millennium BC. Makkah al 
Mokarramah became the center of ideology, culture, economy and politics thriving 
for thousands of years. We are sure that the role played by the Kingdom of Saudi 
Arabia at present  and the role it will play in the future will have no vacuum in its 
cultural history. It is the natural continuity of culture, civilization, political and 
economic developments in the Arabian Peninsula under the auspices of Islamic 
culture and civilization. It is our desire to inform our nationals and those interested 
in the archaeology and culture of Saudi Arabia about the richness of the unique 
archaeological and cultural treasure through this sixteenth volume of Atlal. This 
volume of Atlal contains reports on the recent ongoing archaeological activities and 
research carried by the Saudi Commission for Tourism and Cultural Heritage. it is 
the cultural heritage of our land, of our country  of our nation and  we are proud of 
our ancient and  Islamic heritage.

Sultan bin Salman bin Abdulaziz al-Saud 

            President Saudi Commission for Tourism and National Heritage.



Introduction

This 26th issue of Atlal contains as usual reports of fieldwork, scientific research, new discov-
 eries, and the results of ongoing excavations in different parts of the Kingdom. It includes nine
 different subjects divided into two major sections. The first section consisted of five reports on
 the field work carried out at the sites of Dadan “al-Khuraybah”, Qarha “al-Mabiyat”, a village
 in Tayma, Wadi Sharma and Tabuk. We expect to get profound results from these excavations
 shedding light on the ancient civilizations of the Arabian Peninsula. The first report consisted of
 the 7th season’s excavations carried out by the College of Tourism and Archaeology of King Saud
 University at Dadan “al-Khuraybah”, in al-Ula district. It was the continuation of the previous
 season’s excavations at Dadan. The team recovered several building components beneath the
 surface level of a religious center. The new evidence suggested that the site is much older than
 dated in the first season. Now it is attributed to the beginning of first millennium BC. A variety of
 new artifacts were also located, such as stone incense burners, water tanks, pottery sherds, stone
.grinders, altars, and parts of statues, in addition to architectural elements

The university team also continued its 6th season of excavations at the site of “Qarha “al-Mabiyat 
in the al-Ula region. The site covers 500 years of Islamic history and is one of the most important 
Islamic sites in the northwest of the Kingdom of Saudi Arabia in general, and Wadi al-Qura in 
particular. Several architectural elements, such as walls, architectural facades, religious buildings, 
defense towers and large number of pottery and glass sherds, minerals and wooden objects were 
found, in addition to see shells various size and shapes, coins and inscriptions on stones. These 
finds indicate the cultural and trade relations with Egypt at the time.

A report on the 7th season of archaeological excavations at Tayma by the Saudi-German Mission 
in cooperation with the German Institute of Archaeology is included in this volume. It reveals 
important archaeological finds observing 6 settlement phases at different places in old Tayma, 
consisting of buildings, artifacts, and pottery sherds etc. date back to the Neolithic and extending 
into later periods. Further work was also concentrated on the main site of “Qarriyah”, which was 
excavated previously.

A second report is included on the Saudi-German excavations at Wadi Sharma in Tabuk. 
Excavations here highlighted a complete picture of settlement in the early to mid-Neolithic 
period (pre-pottery), showing a continuity in relation to the Syrian Neolithic. It also corresponds 
to the lowland site of al-Aniyah in the north of Tabuk, historically shared with the settlements 
in the desert and advanced defense centers in the south of Jordan, such as Ain Abu Nakila, Wadi 
Abu Taliha, Wadi Ghowair, and Jabal Jahira, in addition to some early Neolithic settlements 
excavated in the Kingdom. Prominent sites consisted of 60 stone structures of various sizes 

and areas showing the beginnings of residential structures associated with stone objects and sea 
shells.

This volume also includes a report on the ongoing excavations at “al-Dafi” in the northeast of 
al-Jubail, Eastern Province. Analysis of site artifacts suggests that the settlement was at its peak 
during middle of second millennium BC until the first century AD. Trade caravans coming from 
southern Arabia passed through the Kingdom of Thaj to reach this port, whence goods were 
exchanged with the civilizations established on the coast of the Arabian Gulf, such as Falika 
in Kuwait. Excavations also revealed architectural units connected and built with stones, and 
around these structures a large number of pottery sherds, iron, beads and a variety of glass pieces 
scattered on a large scale.

The third section includes four reports on the survey and documentation of archaeological and 
rock art sites from: Farasan Island, Jazan; the Riyadh region; the Red Sea coastal area; and the 
Saud French excavations in Najran.

In the south west of the Kingdom, the Saudi-British team excavated the mound of shells in 
Farasan Island, providing relations between the natural environment and the artifacts from the 
Old Stone Age near the coastal areas of Jazan and Farasan, where excavations were completed 
in previous seasons at the site of Janaba. Survey of basalt and volcanic areas of Jazan revealed 
methods of making stone tools and living in the Neolithic environment.

Over 160 km in the tributaries of Wadi Hanifa near Fahreen (Hafat al Aalam) until Rawadat al-
Sahba in the northern corner of al-Kharj, Riyadh region, the Saudi team located 448 sites along 
the valley. The results are encouraging and provide tantalizing information on the daily lives of 
ancient peoples, as well as irrigation and farming technologies used in the past.

Arabia had at various times ample rainfall, active lakes, and fertile arable farmlands, in addition 
to the vibrant ecosystems of its oceans and coastal areas. The Saudi-German team did a survey 
of coastal areas of Red Sea, concentrating on the coast of Jeddah, looking for underwater 
archaeology and the remains of lost ships. The team covered the coastal area of Rabigh and al-
Shoaiba, where shipwrecks were found for the first time.

In the last section of archaeological survey, a report on the 5th season of the Najran survey 
conducted by the Saudi-French team is included. The team studied the pre-historic era at al-
Mundafin and documented sites between Bir Himna, Jabal al-Kawkab, neighboring Murighan 



Part One
Archaelogical

Excavations Reports

wells and al-Hamdha. A large area of ancient burials, rock art and inscriptions were located, 
which will be the spotlight for future research and studies, and shed light on the human migration 
between Africa and Asia.

The civilization of the Kingdom of Saudi Arabia is deeply rooted. There is no doubt people 
living in this region witnessed great changes in the environment, ecology and physiography and 
faced great and climactic changes in the early period of human history. In the north of the country 
at Khuraybah, al-Ula, Mabiyat, and Tayma, and in the south in Najran, Jazan, and the Red Sea 
coastal area, there were large-scale human activities that will be studied further and published in 
the forthcoming issue of Atlal.

Jamal bon Saad Omar
Editor in Chief and Vice President

Saudi Commission for Tourism and National Heritage



Introduction:
The complete targets of archaeological 
excavations at Dadan (al-Khuraybah) were 
achieved during this 7th season which were in 
our mind since the beginning of excavations 
at Dadan1. In addition to some new targets 
which were assumed during this 7th season of 
excavations were achieved. These could be 
described as under:

Firstly– To trained the students of the 
Department of Archaeology as part of their 
syllabus for survey and excavations and 
beginning of producing young Saudi experts 
in the field of survey and excavations.

Secondly– To complete the excavations of 
the last seven seasons and to find out the 
chronological sequence of various phases at 
the site in addition to the documentation of 
the studies of the sediments layers and 
connected to the artifacts located from the 
excavated areas.

Thirdly- To complete the six previous 
excavations locus and architectural 
components of two units of buildings 
discovered in the last two seasons in the first 
area of the site and attempt to know its 
importance and history.

1 On the history and archaeology of Dadan refer to 
Saeed al Saeed bin Fayez etal results of survey and 
archaeological excavations King Saud University 
at Dadan fist season 2004AD/11425A  Atlal 
20 55-72 page.

Preliminary Report on the Archaeological Excavations at Dadan 
(al-Khuraybah) 7th Season 2010 AD/ 1431 AH

Dr. Saeed bin Fayez al Saeed, Dr. Husni Ammar, Dr. Samir Sahlah Dr. Muhammad al-Zaibi, 
Dr. Mohammad al-Deeri ,Foawd al Aamir.

Fourthly– To collect more evidence and 
archaeological facts about the role of 
Dadanite culture and civilization.

Fifthly- To follow up the cultural relations 
and foreign contacts of the Dadanites with 
other civilizations inside or outside the 
Arabian Peninsula and to know more about 
the contacts and relations with foreign states, 
impact of these contacts.

Sixthly- To develop the site of Dadan for 
tourism which is the main topic of this study 
and excavation, and to open Dadan for 
tourism in general and al-Ula in particular?

Selecting the subject of excavations:
As a result of intensive discussion between 
the members of the team about what direction 
should we follow for this season’s 
excavations; some said to complete the 
digging at the north in unit no. 9, and to 
develop link between units two and three 
thus linking with the first seasons excavation 
on one side and the excavations of other units 
on the other side (plate 1.1). However, some 
suggested continuing digging on the western 
side of the site. Practically we reached to the 
borders of the architectural components and 
the wall of the religious building at the west. 
It is evident that we now know the settlement 
area in the west and learned that there are no 
architectural components outside the site 
area restricted by the Archaeological section 
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of the Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage. In addition we wanted to 
know the entrances to different units of the 
religious building about which we do not 
know as yet in the last six seasons. It was also 
our aim to reach to go further deep to know 
the settlement chronology. In spite of the 
difficulties in excavating the western area 
due to the large scale destruction in this area 
and due to the presence of large sized stones 
in this area, we reached to the basis of Hejaz 
Railway (1901 AD)and found heavy amount 
of debris, stones and mud from the 
neighboring farms we  chose the hard work 
and the team decided to continue work in the 
western direction (plate 1.5).

 However, it was decided to continue digging 
towards the last season’s area during this 
season and particularly in unit 9 of square 
no.6. During the excavations of the last 
season we found the foundations of the 
religious building. We found the dating of 
settlement in Dadan was much older than 
what we knew until now it reached to 
beginning of 1st millennium BC. This dating 
is based on results of sixth season’s 
excavations. These architectural elements 
directed us to continue digging in unit 9 
towards west where we opened a new unit for 
the excavations in the new seventh season 
and given it the name unit no.10.

Excavation Unit 10:
Excavation started in the unit located at the 
west of last season’s excavation and continued 
work further to the end point of last season’s 

digging 2009AD.  The target was to complete 
the work left incomplete in the previous 
season. Digging started in horizontal manner 
to reach the base or the virgin soil and to 
know the chronological order of layers in 
addition to find new elements of architecture 
to fixed settlement phases. Grid was laid for 
thirteen squares – each square consisted of 
5m x 5m (plate 1.1 and 1.5). These are:

(G-14, F14, F13, F12, F11, F10, F9, F8, E13, 
E12, E11, E10, D13).

Digging was completed in these squares and 
reached to the level of 3 meters and in some 
cases five meters.

Firstly - Locus and western and 
northern units:
The northern architectural unit is located in 
the area of religious building which appeared 
in the 5th and 6th season of excavations. 
Excavation in its eastern part will be 
completed in this 7th season. Here three huge 
walls are discovered. It was probably the wall 
surrounding the religious and its associated 
buildings in the western area and was built 
during the early settlement period. In addition 
to this there is an interior wall forming the 
western façade of this unit. Until now the 
extension of these architectural units is 
existed along with its extension in the north 
which is not yet excavated. Description of 
the faced and its walls is as under:

•	 The wall locus no.150 is the oldest wall 
located in the east but nothing is located 

here accept the eastern façade (plate 1.2) 
as the western facade is located under the 
wall and locus no.90. This wall is extended 
from south towards north but did not reach 
to the northern end it probably it reached to 
square F7 and F6 which is not yet 
excavated. The wall extended towards 
square F8, F9, F10 but we overlooked its 
southern part under the main part of earthen 
layers covered during subsequent 
settlements phases. Its creation affected 
the neighboring walls in the south, east and 
west. The length of this newly 
discovered wall was about 11 meters. As 
we did not dig besides this wall we only 
could see seven layers of stone composing 
this wall. The length each layer was 
between 14 to 15 cm. This wall was made 
of medium sized stone slabs with length 
varying between 15 to 40 cm and width 20 
cm. Special attention was given to the 
method pf building the façade of this wall 
as the stones were erected outside the wall 
also. We observed that this phase was 
longer in settlement while several pottery 
shreds are also located under the surface at 
this stage. Thus we suggested a date of late 
2nd millennium BCE and beginning of first 
millennium BCE that continued until 6th or 
7th century BCE.

•	 Second Phase:
This phase is represented by the wall of 
Locus 90 at the early phase. In addition to the 
layers located under the foundations of locus 
85. This suggested the use of the open room 
in first phase in the western architectural unit.  

It is possible that his phase date back 6th or 7th 
century BCE.

•	 Third Phase:
It is represented by locus 85 of the wall of 
last phase which was used by the wall locus 
90 in the northern architectural unit. It also 
represented the wall of locus 27 in the3 
southern architectural unit in addition to 
second phase which used wall of the open 
room in the western unit. With the location of 
artifacts in this room it appeared that there 
were cultural links with other settlements in 
the northwest of the Arabian Peninsula. A 
number of alabaster shreds of pots were 
located showing relations with the ancient 
Egypt.  Also located some black shreds of 
typical Greek type probably date back to 5th 
or 6th century BCE.

•	 Fourth Phase:
It represented by the wall of locus 31 in the 
southern architectural unit. The wall of locus 
85 continued to be used at this stage also in 
addition to the last phase in the only one 
room in western unit. This was the stage 
when Dadanite contacts developed outside 
the Arabian Peninsula with its neighboring 
states. Greek pottery with handle and pots are 
located as well as plates and seals. We could 
attribute this phase to 3rd or 4th centuries BCE.

•	 Fifth Phase:
The tower in the southern corner of the 
exterior wall that probably represented the 
last phase of settlement on this site. In the 
beginning appeared the pottery shreds of 
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early Nabataean and Roman period. This 
period is attributed to 2nd century BCE that 
continued until the 1st century BCE.

At the end we except to get more information 
about the history and culture of this site after 
the analysis of C14 and the comparative 
studies of objects located from the site.

Locus and architectural components:
The locus and architectural components 
exposed during this seventh season can be 
divided into five elements as under:

Firstly – Walls and western facade 
in northern architectural unit:
The northern architectural unit is located in 
the annexes of the Religious Center. It 
appeared during the fifth and sixth excavation 
seasons. And partly the work was completed 
in the facade of eastern wall (plate 6,2 B) 
during this season as the western façade is 
located under the other wall of l locus no.90. 
This wall runs from south to north and did 
not reach to northern end but we hope it may 
be extended in the squares F6 and F7, the 
wall further extended to squares F8, F9, F10 
as we left part of southern section which was 
under the floor level covering the various 
phases of settlements.  We left the work here 
because we already have studied various 
phases of settlements on the site in addition 
to the composition of walls in the surrounding 
area in the south, north and he west. The 
length of the exposed wall was about 11 
meters as we did not dig besides this wall but 
exposed seven levels of stones. The height of 

each layer was 9-11 cm. The wall was made 
of stone slabs of middle size 15-40 cm long 
and 20- cm wide with special attention given 
to the facade of the wall. We left the interior 
of it as it was not regular and was also badly 
disturbed. The stones were placed all along  
the width of the wall  while the empty spaces 
were filled with mud. In the middle of the 
wall was a door in front was a door step to 
enter in the room. This wall was part of the 
annexes to the main building of the temple 
and represented first phase of settlement. In 
the subsequent phase of settlement this wall 
was buried on which later a new wall was 
erected (Locus 90).

2 - Wall Locust 90: 
It is a wall parallel to the previous wall 
located in the west of it. It was built in the 
west of the façade of previous wall (plate 1.2 
and 1.6b) and is 2meterhigh and 15 m long.  
This wall is further extended to the squares 
not yet excavated. Its façade was very well 
built, the stones were nicely shaped and put 
on the wall in regular manner and plastered 
with clay. Small stones were penetrated to fill 
the gaps in the wall. This wall was made of 
17 layers and was quite thick and wide. Each 
stone slab was 11 cm high and 12-40 cm 
wide. The stone slabs used were of red 
sandstone and were different in color to those 
used in the wall. These were the oldest red 
stone slabs (Locus 150). On the other side of 
the wall basalt rocks were used at different 
places of the wall. The western façade is 15 
m long towards the north, while in the south 
the wall is hidden under the new wall (Locus 

88). The stones used in the wall are different 
in the western side of this wall while stone 
slab was used in the wall (locus 31) and it 
happened in the coming phase. It appears that 
destruction and vandalism occurred in this 
area, it was later restored and renovated. The 
length of this wall is 370 cm. Until now its 
northern part is not excavated, height of this 
part from the wall is 370 cm and the height of 
foundation 35 cm., the foundations was built 
with stones. From this part in the west 8 
layers of stones were laid over the foundations 
s.  The stones were cut nicely and consisted 
of red sandstones. The width of the wall was 
between 20-15 cm while the length of the 
stone slabs was between 15-40 cm. The stone 
slabs were placed firmly and there was no 
need to use clay. In the western side of this 
wall appeared the room with stone floor. This 
floor was rebuilt at the time of new restoration 
and renovation. 

The middle part of the wall has fell down and 
nothing left except three rows stones of 27 
cm high. It was observed that the destruction 
was started from the middle part of the wall 
and continued inside the eastern part of the 
building. It was affected by an earth quake or 
due to the absence of people for long time. In 
the north of this destroyed area and at a height 
of 120 cm towards east appeared an entrance. 
It was 11 cm wide. The area was filled with 
debris and stones (Plate 1.7a). It is sure there 
was an entrance at this side and the floor was 
made of simple rough stones (Locus151) and 
it is possible that this floor was part of the 
wall (locus 88).

3. Wall Locus 88:
This is a new wall and probably the last in 
this direction in the west and is parallel to the 
last two walls. It runs from south to north 
(plate 1.6b). This wall was built after the wall 
(Locus 90) was buried in the ground. Its 
remains were found (locus 90) on the ground. 
Here the foundations of wall no.88 were 
found in the west and was consisted of three 
layers appeared at the end of excavations in 
square E10 (plate 1.8a), nothing left of this 
wall except 375 cm long and 150 wide part of 
the wall and five layers of 60 cm high. The 
height of the layers varies between11-16 cm. 
The northern part of the wall was damaged 
and destroyed (locus 88) as well as the wall 
of Locus 90 and further inside the building 
the area was disturbed.

3. Wall of Locus 85:
It extended from south to north and is 
located at the east of three previous walls 
(plate 1.6b). This wall formed the western 
façade of architectural unit in the north 
located during the sixth season. The 
foundation of this wall was built on the 
debris that covered eh original floor. It is 
noted that the layer of debris on which the 
foundation is laid for this wall was the 
debris of the oldest wall and was parallel to 
wall of locus 150. It was also noted that part 
of this wall discovered in sixth season and 
the foundation of wall of Locus 85 date back 
to the third settlement era of the site and was 
parallel to the foundation of floor of ashes.  
While the foundation was built with stone 
slabs arranged irregularly some are squares 
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shaped and others are rectangular probably 
were part of the pillar from the previous 
settlement.  The foundation was laid on the 
remaining four courses of the previous wall 
at a height of 65 cm., the height of the 
courses varies between 13 – 18 cm. above 
the foundations are 10 courses each of a 
heath of 125cm. Above the wall in the south  
there are seven courses. These are placed 
above the wall of Locus 90.  It is noted that 
eh method of making walls here is different 
to the wall of Locus 85. This wall is 
extended from south to north at about 10.5 
m only part of south is located during this 
season.  The northern extension was located 
in season six. The section of the wall shows 
that it belongs to phase three and four of 
settlement. Two floors are found under the 
foundations in addition to third floor parallel 
to the same wall. It seems that the gap found 
in the west of this wall until the wall of 
locus 90 was present in the first phase west 
of the room. It was strange to see the floor 
of the gap between the wall (Locus 88) that 
became the floor of the Locus 90 as well.

5. Wall of Locus 84
It is also named as Locus 94. It is 4 m long 
and 180 cm wide and consisted of five courses 
each course varies in height between 11-15 
courses and oriented from east to west until it 
reaches to wall of Locus 85 and the wall of 
locus 88. It represented the distance between 
north and south (Plate 1.6b) and it also 
become part of room mentioned earlier. 
When we reached to the floor of this room we 

found ashes in over the room. In the south 
eastern corner and north eastern corner we 
found a gap. This room either was a kitchen 
or food cooing and storage. 

Secondly - Southern architectural 
unit with façade and entrances:
On the architectural façade of southern unit 
two entrances are located in the 6th season 
(plate 1.6a and 1.8b). We were working on 
the description of this façade during the 
settlement phases of 3rd and 4th on the site. We 
found following locus the description of 
which follows:

1. The wall Locus no. 27 oriented from north 
to south is 7.4 m long and 1.29 cm wide built 
with well shaped stones and pat of which 
appeared in the south near the western 
entrance. The façade of his wall is hidden 
behind wall of locus 31. The wall of locus 27 
represented the façade of southern wall of 
third and fourth settlement phases and was 
built in front of wall of locus 31. The wall lf 
locus 27 was probably extended towards 
south away from wall of locus 3 and joined 
with Locus 27 with wall of locus 103 and 
turn back to the same phase.

The wall of locus 27 in the east is oriented 
from east to west these date back to the fourth 
phase (joined with locus 31) with gap between 
them (Locus 8).

2. Wall of Locus 103  it is a wall extending 
from west to east  under the mud floor of 
locus no. 92 and the layer of debris Locus 97 

(plate 1.9a) it is 250 cm long and 98 cm wider 
have 4 courses. It further extended towards 
west locus no.171 and joined this wall with 
the wall of locus 173 that oriented from south 
to north.

3.Wall Locus no. 31 It is built in front of 
wall locus 27 and extended towards west and 
becomes the façade of southern architectural 
unit in the 4th settlement phase (Plate 1.8b) 
also wall 31 extended from north to south., 
what remains of the wall we can say that the 
wall 31 was built with 6 courses above the 
foundations of the wall which was buried 
under mud floor.  The foundation of the wall 
was built with stone blocks placed in 
horizontal order in the northern part of the 
wall. Here appeared the foundations of the 
wall in the southern part which was erected 
here randomly.

The first course was built with different size 
of stones, some big and others small in size 
also in between the big stone blocks medium 
size (about 15 cm) stones were inserted in 
proper form and shape. The first course was 
straight. It was seen that stone blocks were 
placed in proper level and the wall base 
remained flat and straight.

The third course of the wall was higher than 
the first course also the stones blocks were of 
different length and some of these could as 
long as 150 cm. While rest of the wall was 
built with medium size courses he stone 
being 60 cm long. The fourth course was 
similar to that of third course in the size of 

stones and blocks. On one of the rocks the 
figures of horse was engraved.

The height of the fifth course was medium 
and smaller to the first, second, third and 
fourth level and were thus different to other 
courses. The faces of stones were attached to 
the lower level above the surface of the 
course. Four layers of clay were placed in 
between the rocks o make them strong and 
more adhesive.

 The interior of the walls were filled with 
stones, irregular in shape but to close the 
crevasses between the interior walls (locus 
27 date back to third phase). The rocks filled 
these wall spaces are not only o different size 
but also of different colors bust mostly are of 
red sandstone. These stone were used in the 
old settlement areas. Some of the stones had 
decorations which were probably re-used. 
The stones were 15 cm long and were used in 
the three courses.

The wall of this locus 31 is connected with 
the mud floor (locus no. 92 in the space 24) 
medium height of 15 cm. This space  (24) 
runs all along the wall which has two 
entrances northern and southern. Above this 
floor is the debris consisting of various sizes 
of stones and large quantities of ashes and 
pottery shreds. Here also we found boner of 
oats and camel in addition to shreds of water 
tanks, bowls and stone objects and under it is 
the layer of debris (Locus 100).

4. The Entrances the northern entrance leads 
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to the interior unit and above wall (locus 103) 
it is connected to the wall of locus 31. The 
southern entrance it leads to southern 
separated wall (plate 1.6a and1.8b).

5.Wall of Locus 3 is oriented from west to 
east and it is the extension of the wall which 
was exposed in the sixth season. It is 145 cm 
wide and is the southern end of southern 
building (plate 1.6a). During this season there 
four additions as under:

First addition is the six courses red sandstone 
rocks each course varies between 18-35 cm 
while the third layer is composed of eight 
courses of red sandstone rocks and black lava 
rocks. The height of the courses varies 
between 11-2 cm while the fourth addition is 
composed of ten courses of red sandstone 
and black volcanic rocks in the eastern part 
and eight in the western part.

It is noted that these additions gradually 
increased in height from west to east were 
probably due to the inter section of walls in 
square (F14) and (G14). To the facades of 
these additions were used in their northern 
area stone blocks, well cut and well shaped. 
The stone blocks were irregular in shape and 
were irregularly placed in the empty space 
and were built like the fallen walls in square 
(F14).

Thirdly - Space ( gap 24) it is a passage 
in the front of architectural unit (wall locus 
31  of 4th  phase and wall locus 27 of rd phase) 
(plat 1.6a), it is an open area begins from the 

west of wall locus 166 and extended 
southward wall locus 186. The area  was 
located in front of the  southern unit and 
creating a space between it and  the eastern 
wall  (Locus 166 and locus 186) in western 
unit. In the following phase a wall of locus 58 
was built extending from west to east to about 
450 cm long, 73 cm wide and 170 cm high. It 
is connected with the wall locus 186 in square 
13D. It is composed of stone blocks of 
various sizes reaching its length to 70 cm and 
some are small do not exceed in length to 12 
cm, irregularly courses placed on the debris 
of various colors of mixed stones and some 
material to support  the wall or for stairway 
built in the two later phases reaching  to the 
two walls in square F13 for the open courtyard 
east of wall locus 186. To assure this we can 
see that wall locus 59 extended from north to 
south. It is about 270 cm long, 16 cm width 
and 98 cm high and cutting this wall were 
nearby spaces located in square F14 and G14. 
Its lower of floor is filled with the big and 
small stones, the larger stones were broken to 
use in the upper level. The northern part was 
full of these stones while the lower part of 
northern section was full of such piles of 
stones.

Fourthly –The Tower:
It was found in the extreme south of the 
excavated unit of this year and composed of 
a set of parallel walls oriented from south to 
north. These are four walls (locus no.130, 
12,14, 11) joined with the wide wall (locus 
no.3) and oriented  towards east located in 
the 6th season. Crossing these walls and 

joined with (locus 11) several square and 
rectangular shaped spaces (plate 1.9b). These 
spaces were filled with mud and clay. These 
spaces are joined with architectural    unit at 
the south western corner which was located 
in the 6th season. We faced lot of difficulty to 
find the use of this unit oriented from south to 
west. These will e excavated in the coming 
season. Studying the location of walls, their 
height and floors and the direction we assume 
that there was a tower in the  southwest of the 
religious center.

Fifthly – western architectural unit:
It is a permanent and isolated architectural 
element from all buildings of the religious 
center and its annexes in the west. There is a 
space no. 24 between this unit in the west 
and all buildings of religious center and its 
attachments in the east. A room was found 
in the west (plate 1.10b and 1.11a) and a 
square shaped space was found here, Its 
walls are extended towards west, south and, 
north. Following is the description of these 
exposed walls: 

1.Wall of Locus no. 185 it is the southern 
wall of the room and is oriented from east to 
west and joined with  the two walls of  Locus 
186  and Locus 190.  The length is 310 cm, 
width 80 cm and the exposed height 314 cm. 
It was built with well cut and well shaped 
stone blocks, than the space between was 
filled with random stones of no regular shape 
and size. This wall was composed of 21 
courses each courses was of 11 cm high with 
other courses of a height of about 11 cm each. 

Some of the courses reached to the height of 
17 cm. The stone blocks well shaped and 
well cut reached to height of about 17 cm. 
The stones used in the wall are about 15-40 
cm long. These are red sand stones and sands 
tone calcareous type of rocks while some 
rocks are of black color.  This wall was 
probably extended towards west in the area 
not yet excavated in square C13. It is noted 
during the excavations of the area that this 
wall was used at least during three settlement 
phases.

2. Wall locus 186 oriented from south to 
north and is 5 meter long, 80 cm wide and 3 
meter high. It further extendedinsquaeD14 
whereas yet no excavation was carried out. 
Than it goes to north west of the space 24 
(square E11, E12) and here  it is called wall 
of locus 166. In the north is located an 
entrance of 90 cm width and 90 cm high. 
This wall consisted of 17 courses. The lower 
courses are different than the upper one. The 
thickness of lower courses varies between 12 
- 15cm but the upper courses are of 20 cm 
thickness. At the entrance of eastern wall 
Locus 194 a huge stone block 120 cm long, 
37 wide and 40 cm high is located which was 
probably part of architectural element or was 
part of the stairs at the entrance of the door.

It is noted that the stones used in this wall are 
irregularly placed some are 30 cm long and 
others are equal to the width of the wall, the 
purpose was probably to make the wall 
strong. There were no courses in under the 
surface in the eastern wall. The style and 
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method of construction of this wall involved 
three residential phases.

3. Wall of locus 187 extended from east to 
west and joined with the wall of locus 186. It 
is 280 cm long, 70 cm wide and 290 cm high. 
This wall was not used in the first phase in 
the space but its use started in phase two 
when it was built over mud floor and was 
built with four courses of big stone blocks 
consisting of 35-40 cm long stone blocks, 
nothing left of this wall except 80 cm high 
courses. It represented phase two near the 
western entrance locus 195.  In the third 
phase this wall was used for the eastern 
entrance locus 186.  Only five courses of 
stones are left in bad condition due its 
proximity with the outside floor and affect of 
natural factors.

4. Wall of locus 190 oriented from north to 
south and is 3 m long, 90 cm wide and 225 
cm high. It was built with rows of stones in 
three different phases of construction from 
old to new.  In two phases are represented 
under the floor of entrance locus 195, and 
other phase over the upper area of the entrance 
where used stones were reused in the third 
phase The fallen parts of wall here  suggested 
that red sandstones, calcareous and basalt 
rocks were  used in the wall. 

5. Wall of Locus 166 is 820 cm long and 80 
cm wide. It is divided into two sections, the 
northern wall remains consisted of 310 cm 
and southern part is 510 cm long oriented 
from north to south. It is extension of wall 

locus no.186 in square D13. Here 9 courses 
of 150 cm high wall are located each course 
varies between 11-15 cm most of the stone 
blocks are of red sand stone and very few 
volcanic rocks. The stone blocks are of 10 to 
50 cm long and the space filled with mud is 
2-4 cm. The rocks are badly affected by 
earthquake which hit the site. This wall is 
ended in the western a part of a courtyard 
(space 24). It represented phase three of the 
site. In the northern area of the wall foundation 
stones were found. It was used in making 
new rooms and to support the wall of the 
façade.

6. Atthe northern side of locus 166 appeared 
wall locus no 207 and it began from the 
northwestern corner l of locus no. 166 and  
extended towards  west  and  went  on o 
square E10 to about 3 meters. It has also 
extension in Square D10 where excavation as 
yet not started. The wall was built with small 
stones and small courses varying between 
8-10 cm later ten courses are observed of 70 
cm height. The stones were small but placed 
in proper order.

Chronology of layers 9 analysis of 
layers)
In the excavations of unit 10 during this 
season clear chronology of layers could be 
seen except the interior annexes of religious 
center or very huge outside wall and also in 
front of the wall of southern façade. Also 
located architectural components associated 
with continuity of layers exposed in this 
season. All settlement phases are noted on 

the site and at least five settlement periods 
are observed. The deep history of the site is 
quite long. However, we have taken samples 
of animal bones for C14 dating.

The analysis of chronology of layers 
documented during this7th seasons’ 
excavations and to know the interior and 
exterior annexations for religous center are 
described as under:

Chronology of layers outside 
annexes of the temple:
The horizontal section of the annexes of 
external units we did not reach to the virgin 
soil. However, we can follow the layers from 
bottom (oldest) to top (recent) such as (plate 
1.3, 1.8, 1.9a and 1.11b).

1. Hard mud floor locus 104.

2. Mud floor is consisted of mud layer 
mixed with small stones and pottery 
shreds. This layer is extended to the open 
yard 150 cm wide and run all along the 
wall locus 3.

3. Layer of Debris is in parallel to the mud 
layer mentioned earlier goes towards   
west. The debris included small stones, 
pottery shreds and various artifacts. This 
layer is covered by the gap (space 24) 
from north to south

4. Mud floor locus no. 97 consisted of hard 
mud floor and is located under the 
foundations of wall locus 103 and 
continued to cover the area of passage 24.

5. The Layer of Debris is a layer of hard 
debris mixed with small stones and large 
quantities of pottery shreds, ashes and 
coal. Here we also found large number of 
goat and camel bones in addition to stone 
pots and objects of pottery and stones. 
This layer covered most part of the open 
space 24 and gradually decreases in 
height towards west.  

6. Hard mud layer locus no.92 runs along 
the foundation of wall locus 31. It is 
medium high with 15 cm width. This 
layer continued and covered space 24 and 
run along the wall of locus 31 and entered 
in the southern unit and covered this floor 
and what  remains of the wall locus 
103and reached to the wall of locus 84.

7. Layer of Debris: This layer consisted of 
the remains of the used mud and that was 
used in the construction of the building 
in between the stone blocks to adhere 
and stick them and the corresponding 
courses in addition to fill the space 
between the two walls and also leftover 
from the roof. This is the mail pile of 
debris of the site. It was collected there 
due to the fall of the walls and roof. It 
consisted of the stones of various sizes 
which were used in the buildings some of 
these stones are well shaped and polished. 
Some stones are small and irregular and 
were used in filling the empty spaces in 
the walls. The height of this debris 
reached to some places about 100 cm. 
This layer represented settlement phase 
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4. Above this layer is a hard mud layer 
and appeared in space no. 24 and west of 
the squares F13, F12, F11; D10, D11, 
D12, D13.

8. Red Debris Layer consisted of red sand 
stones of various sizes it is red in color 
due to the color of the red stones and its 
powder created by rain, water, air and 
climatic factors in the long span of time. 
Also due to the natural factors such earth 
quakes, heavy rainfall and any other 
reason. It covers most of the squares of 
unit ten with the exception of square F13, 
F14 and G14which could be due to high 
deposit of debris of mud and stones. The 
red layer in some places is one meter and 
increases at other places. This layer also 
contains in it pottery shreds, pieces of 
water tank and pottery shreds.

9. Layer of stone floor consisting of a layer 
composed of small stone blocks which 
we believe was the result of destruction 
of Hejaz Railway line in 901 AD. It is 
evident that Dadan was the place for 
storing rocks for the construction of 
railway line and all the site from north to 
south was used for the purpose. It 
appeared in the digging of unit ten. This 
layer appeared to be one meter high and 
was even more in other places particularly 
the area around the squares bearing 
symbol F.E fencing of the Dadan site in 
the first area and particularly in the 
excavated unit of this season. The 
thickness reduces of his layer towards 

east until it reached to the eastern part of 
square no Fin the tenth unit. The stone 
layer gradually reduces in thickness 
towards west bearing symbol E in the 
excavated area of his season. 

It is to be mention here that the small red 
sandstones used were of different size and 
colors which was probably due to the changes 
in the construction of railway line. These 
were good stone blocks very well cut and 
shaped used in the best buildings of the 
station. On some stones there were incomplete 
inscriptions in addition to some stone objects 
such as grinding stones and some black small 
rocks.

Chronology of layers inside annexes 
of the temple:
Continued to work on the horizontal section 
of the space found between western façade 
(wall locus no.85) of northern architectural 
unit and between  three  western walls of this 
unit (plate 1.4 and 1.6b) and found in this 
section number of floors and civilization 
layers from base to top of the digging area.

1. Floor of hard soil stick nicely it is the  
western entrance for this architectural 
unit  located in the middle of the wall 
(locus 150) and above this floor is a stair 
at  the entrance. This floor is the same as 
we located in the exposed architectural 
unit of season six.

2. A layer of mixed debris of pottery shreds 
and animal bones and ashes.

3. Floor of hard mud mixed potter shreds 
and bones and in the northeastern part in 
this space a bonze coin was located over 
this floor.

4. Layer of debris mixed with pottery 
shreds, bones and ashes and over it was 
located he top of wall locus 150.

5. Hard muddy floor found over the wall 
locus 150and is broken in the east at the 
foundation of wall locus no. 85. Here 
several pottery shreds and animal bones 
are located.

6. Layer of debris mixed with potter shreds 
and animal bones.

7. Hardmuddy floor at the foundation of 
wall locus 84.Itgrtadullay dipped at the 
west towards wall of locus 90.

8. Layer of muddy floor including stone 
blocks of big and small size, animal 
bones and pottery shreds.

9. A hard muddy floor under locus no. 90 it 
covers he space between wall locus  85 
in the east and new wall of locus 88 in 
the west.

10. A layer of mud debris mixed with small 
and big stones, ashes and animal bones.  
Above this floor layer is another floor of 
the fifth settlement phase on the site.

11- Floor level mixed with mud, debris and 

other surface material of the last phase of 
settlement on this site.

12-Layer of stones on the surface composed 
of latest phase material created during 
the making of railway station.

Test Sounding:
The excavation was completed with the test 
sounding began in  the 6th season in square 
(G8, plate 1.7b)  in the space located between 
the wall of locus 150 and the extended wall 
of locus 85.  Last year we reached to the 
depth of 6 meters at this place (797.51above 
sea level). We tried to reach the virgin soil on 
this site.  Due to the danger we did not 
completed digging on this site in last6th 
season.  In the 7th season we excavated area 
around this part but could not reached to the 
virgin soil. But after reaching at the depth of 
122 cm below the level of last season stopped 
digging at 769.29 above sea level. We could 
not reach to the foundations of eastern wall 
which was the limitation of digging in the 
east and thus we did not reach to the virgin 
soil. After reaching to the two floors we 
reached to the third floor but did not located 
to the foundation wall and the virgin soil. We 
stopped going down further due to the danger 
by further digging. At the base or end of this 
digging reaching to the level at the height  of 
25 cm there was  nothing like  stones, pottery  
shreds  or bones. Appeared at the end or base 
of this layer we found a layer of sand but was 
different than the upper level in it we found 
pottery shreds and animal bones than we 
reached to second floor and continued further 
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digging reaching to layer three. The distance 
between the above two layers was filled with 
mud and sand   with and a few pottery shreds. 
We took samples for C14 dating that may 
help us to know the dating of first settlement 
on the site while the analysis of shreds will 
give us further dating and cultural components 
of the first settlement on the site.

Artifacts:
During the 7th season excavations at the site 
of Dadan a variety of artifacts are located 
such as stone objects consisting of incense 
burners, remains of water tanks, stone bowls, 
alters, stone statue sand architectural 
elements.

1.	 Stone burners are located during this 7th 
season of excavations. Large number of 
incense burners carved in sand stones 
were the dominant artifacts2. Most of the 
objects located in this season are 
incomplete or broken. These can be 
classified according to shapes as under:

1-1	Cube stone Incense burners.3 These are 
small in size carved in the sandstone 
rocks and are of various colors. Most of 
these are made of red sandstones. Their 
depth is less varying between1-5 cm 
some are of 2.5 cm depth. Some of the 
burners have four small legs. Most of 

2 On incense burner see Al Ghazzi Abdulaziz bin 
Saud “ Darasa Athariya on Burners for the 4th 
season of excavations at Dedan.

3 On cube stone burners see Al-Ghazzi Abdulaziz 
bin Saud..”AlMajamir cube stone in the Kingdom 
of Saudi Arabia, Riyadh 2009.

these  incense burners are well made and 
polished.

- Part of a cube stone burner made of sand 
stone (no.2 locus 4). It is 9.5 m long, 7 
cm wide and 6 cm high. The remaining 
part is rectangular shaped and is half 
portion of it.  The container is like a pit 
with rim and the body falls gradually in a 
straight line from top to the base. The 
thickness is irregular while the base is3 
cm thick. There are circular spots on the 
body.

- Sandstone burner of red color is square 
shaped cube stone (no. 7 locus 7)

 It is small in size 8.5 cm long. 8.5 cm 
wide and 3 cm high. On the top is the pit 
for fie part of which is missing. Its sides 
are flat and polished. Depth of the pit is 1 
cm only and inside area is 6cmx6cm 
(plate 1.13a).

- Incense burner of red stone is like square 
shaped cube (no. 12 Locus 161). I is 15 
cm long, 14 cm wide and 6 cm high. Part 
of the rim is broken while the pit is small 
with spots on the body Sides are complete 
but a little part is missing. The base is flat 
and very well carved and interior part is 
13cmx 14 cm (plate 1.13b).

- Cube stone burner made of yellow 
sediment and is yellow in color (no.28, 
locus 174). It is 16 cm long, 15 cm wide 
and 13.5 cm high with a pit of 2 cm 

depth. The rim is well made, interior is 
flat, where circular spots are marked for 
decoration and outside body is flat and 
polished.

- Some part of it is missing. It has four 
legs, two of it are missing, the height of 
the legs is 2.5 cm. There is an inscription 
on the sides that can be read as “ n m y r 
“.  It has 3 cm deep pit and become black 
due to use.  The legs are 6 cm high and 
circular rim is 1 cm wide, 7 cm long and 
6 cm wide and 6 cm high..

- Cube Sand stone incense burner (no. 
177, locus 189) the side pit is missing, 
the body is soft and polished. It legs are 
6.5x6 cm. It has four legs part of which 
are missing and measuring 7 cm long, 7 
cm wide and 5.5 cm high (plate 1.13d).

1-2	Incense burner with handles: The 
incense burners with handles in the 
rounded bodies and with little depth are 
very few. It has cylindrical shaped handle 
in the form of a hand. Its example is as 
under:

- Part of a burner made of red sand stone 
(no.1, Locus 1). It is 11 cm long, 9 cm 
wide and 5.5 cm high. The handle is 
cylindrical shaped wider at the joint  of  
the body. The depth of the burner is very 
little.  The remaining  part  of the burned  
incense burner is oval shaped with 4.5 
diameter, 1.5 cm deep . The handle is 7 
cm long and 5.5 cm wide (plate 1.13e).

3.1 – Offering incense burners : It is a  big 
incense burner and was  probably fixed 
in the earth It was placed in the temple 
near the altar and at the entrances of 
palaces. Such type of incense burners 
had cylindrical or  rectangular shaped 
bodies and  in the upper part was the 
depression  to put the incense. On some 
there were inscriptions of figures of 
animals. 

- Part of a pit of sand stone incense burner 
(no.76, locus 53) .It is 14.5 cm long, 8.5 
cm high and its body was polished. There 
are signs of retouching and repairing on 
the body. A lihynaite inscription is 
engraved in bas relief in two rows but 
only three letters are preserved. The pit is 
more prominent than the body.  It could 
be cylindrical in shape if could be 
preserved fully. The width of the rim is 
2.5 cm, the height of the dip is 5.5 cm 
and depth 0.8 cm. The height of the 
cylindrical shaped body is 2.5 cm (plate 
1.14a).

2.Pottery incense burners:
The pottery incense burners located during 
this season were mostly cub shaped and the 
depth of the pit was less in which burned 
signs are visible. These consisted of four legs 
were made of red, light red  or brown paste 
mixed with lime and sand while in some 
cases pieces of bones were also used. These 
are decorated with geometrical patterns such 
as vertical and horizontal lines creating a 
rectangular shape design on the body. These 
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were made on high temperature by hand also 
on some markings of finger are visible. The 
upper part is covered with a past of cream 
paste. Examples of such incense burners are 
as under:

- Part of an incense burner made of ceramic 
(no.48, locus 97) it is like a triangle made 
of red ware mixed with lime and sand at 
high temperature. It is hand made with 
creamy upper level. The body is 
decorated with deeply engraved zigzag 
lines horizontally and vertically and 
some perpendicular. The square shaped 
designs have circular marks on the four 
corners. The pit  of the burner is thick 
and burned. The base is also thick. The 
length of the  available part of  incense 
burner is 4.5 cm, width 3.5 cm and height 
6.5 cm (plate 1.14b).

- Part of ceramic incense burner *no.48, 
locus 97) has a flat rim, red paste, coarse 
and mixed with lime and sand and heated 
on high temperature. It is handmade, 
creamy body, decorated with horizontal 
and vertical lines inside these are deeply 
engraved circles. The squares are dotted 
on the four corners. The pit of the burner 
is thick and burned. The base is thick 
only a leg is visible. The length of the 
part of burner is 4.5 cm, 3.5 m wide and 
6.5 cm high (plate 1.14b). 

- Pottery burner with rough dough and red 
paste found in building (no. 88 locus 
112). The paste included lime, sand and 

bones. Upper surfaces is creamy paste 
and hand made. It has four legs but only 
two are preserved, rim is flat with depth 
of the pit 1.5 cm. It is 9 cm long, 9 cm 
wide and 6.7 cm high (plate 1.14c).

- Cube shaped pottery incense burner with 
four legs (no.237, locus 175) one of 
which is missing with burned pit and the 
most of the rim. There are signs of 
restoration and the body the paste is 
creamy and polished before fire and has 
complete creamy past on the body. Red 
and coarse paste mixed with sand, bones 
and small granules. It is 7 cm long, 7 cm 
wide and 6 cm high (plate 1.14d).

3.	 Offering Materials several offering 
objects made of lime stone, basalt and 
steatite soap are located as under:

- Part of a circular shaped offering object 
made of steatite soap (no 41, locus 95) 
only half of it is preserved which 
apparently seems to be one third of the 
pot. Circular and gradually narrows 
downward and is painted and polished.  
The base is also circular and body 
decorated with lines. The thickness of 
the base is 1-4 cm height part 8 cm .The 
broken object consisted of two parts. The 
diameter is 34 cm (plate 1.14e).

- Part of a water cistern made of limestone 
(no. 221, locus 174) with a rim slightly 
curved outside and body circular. The 
interior part is close to the body about 1.3 
cm thick. The base is flat soft and 

polished. The outside base is also soft 
and polished and contains signs of 
working with nail to create decorations. 
The dimeter is 15 cm, height 4 cm (plate 
1.14 d).

4.	 Altars and basins
Some small slaughters are located along with 
some basins of different size but two of these 
are large which are carved in sandstone. The 
important examples are as under:

- Slaughter made of red sandstone (no.235 
Locus 192) sides are broken in  straight 
line but are  very well shaped.  It was 
carved on the top in the less deep 
rectangular container. The rim and the 
container are flat. At the back of the 
container is a small rectangular incense 
burner 7 cm long and 6.5 cm wide with 3 
cm depth in the middle.  Part of the 
burner is  missing  and in front is the cube 
shaped  slaughtering stone look head of 
an animal in it is a small narrow hole  on 
the floor of the container is a narrow pipe 
like hole of wider neck  and simple base. 
It is 22cm long, 13 cm wide and 8 cm 
high (plate 1.15b).

- Slaughter stone of sandstone, big in size 
and rectangular in shape. (no.36, locus 
34). It is 90 cm long, 23 cm wide and 37 
cm high with a rectangular tube 6 cm 
deep, 10 cm wide and two parallel outlets  
of 7 cm wide width

The funnel dips gradually .On the sides there 

are marks of engraving and polishing 
(Plate 1.15c).

5.	 Stone bowls
The stone bowls could be divided into three 
types according to their manufacturing 
material and these are:

5-1 Carved in sand stone and consisted of 
containers, only parts of these objects are 
located:

- Part of rim and base  of the container 
made of sand stone (no.13, locus 168) 
Thickness of  the rim is 4.5 cm, cylindrical 
body and straight ,inside  body is flat 
with making signs on body. Base is 
thicker than the body and is slightly 
raised with 4 cm thickness.  The base is  
circular and deep as it was used  for  
grinding  its depth is 3 cm, diameter of 
the rim 46cm and 11 cm height (plate 
1.15d).

- Part of sandstone container (no.134, 
locus 60) rectangular in shape flat rim 
and so is the base. Engraving marks are 
found on the sides, these are irregular the 
length of the remaining container is 29 
cm, 18 cm width and 11 cm high (plate 
1.15e).

5-2 Carved plates of marble (alabaster)
Piece of a rim and body of the plate of two 
colors white and creamy (no.34, locus 30) 
diameter  of the rim is 11 cm and body is 
raised outside with  a thickness  of 1.4 cm, 
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the interior and outside body is polished . It 
was a plate of low depth, we can say according 
to the outer body shape (plate 1.15f).

- Shred of the rim and body of a marble 
plate (no.17, locus 172). The rim is flat 
and turned out side by 1.5 cm width. It is 
a circular plate with interior and exterior 
polished body. It is a shred of half plate. 
Diameter of the neck is 10 cm, height 1.5 
cm (plate 1.16a).

5.3 Carved objects of steatite soap stone
Part of a steatite soap bowl only part of the 
body and base are preserved (no.23, locus 
172). The body is inclined outside and the 
remaining part of the base is flat. On the 
surface are slightly deep engraved lines. The 
diameter of the bowl is 16 cm and the height 
of the remaining part of the bowl is 6 cm 
((plate 1.6a-b).

- Part of the base of a steatite soap bowl 
(no.171, locus 181). It is triangular shape 
and is broken at the joint of the body, 
interior of which is flat and polished. 
There long and small line over the body, 
the surface of the base is polished and 
flat (plate 1.6c).

6.	 Grinding Objects:
These type of objects are located in large 
number as compared to other artifacts on the 
site in this season. The grinders located are of 
different size and shapes in addition to the 
grinding handles which were either circular 
of rectangular. Following are the examples:

6-1 Grinders
Grinders made of black basalt stones (no 11, 
locus 163). A rectangular part of it with flat 
surface and circular body with 17 cm 
diameter. Flat bade and body is missing, the 
sides are polished and the remaining shred of 
grinder is 34 cm long, 17 cm wide and10 cm 
high plate 1.16d).

- part of a steatite stone grinder (no.146, 
locus 142) its color has become brown 
yellow, one side is preserved  and is 3 cm 
higher from the surface of the grinder. 
The base is simple and flat and the sides 
are rough and coarse, while the surface is 
well polished and curved. It is 18 cm 
long, 16 cm wide  and 7 cm high (plate 
1.16e)

- Part of a thick cylindrical grinder but the 
remaining part is triangular (no.187, 
locus 97),  the rim is flat and interior 
body inclined in the middle , the body 
from outside is decorated with engraved 
lines may be nails, the base is simple and 
in the middle is a small hole. The diameter 
of the  base  is 27 cm and that of the neck 
is 32 cm and the height is 10.5 cm (*plate 
1.17a).

6-2 Grinding Stones
- Stone grinder with rectangular handle 

(no.71, locus 51) whose two sides are flat 
but the head is cylindrical on the side is a 
rectangular bulge on the handle. On the 
grinder are signs of engraving, the body 
in general is rough and coarse and is 

similar to the handle of the incense 
burners. It is 19 cm long and handle is 13 
c, width 7 cm and width  of the head  is 8 
cm and 4.5 cm high (plate 1.17b).

- Grinder or handle of the burner made of 
sandstone and is cylindrical shaped 
(no.138, locus162). Length of the 
remaining part is 16 cm, width 6.5cm 
and height 4.5 cm (plate 1.17 c).

- Granite stone grinder cube shaped 
(no.139, locus 4) its surface is soft and 
polished. It is 6.5cm long, 5.5 cm wide 
and 4.5 cm high (plate 1.17 d).

7  Figurines 
Large number of small figures are located 
and it is difficult to identify as  these  are  
covered with burned  clay but most  of the 
figures are that  of  animals such as camel and 
some human figurines also.

7-1 Animal figures are consisted of camel, 
horses, Camels, cows, birds and snakes.

7-1 The Camel
Part of a ceramic camel figurine (no.106, 
locus 98) with raised tail at the back. The 
artist emphasized on the two openings one 
for the penis and other on the back of the 
camel. Red and brown paste mixed with sand 
and lime, one the  body green/creamy layer 
but lower part  is  red creamy paste but part of 
the side of object is red creamy , handmade 
on  medium to high heat. It is 7 cm long, 4.5 
cm high and3.3cm wide (plate 1.18e).

- Head and neck of camel made of pottery 
(no.231, locus 192). The head is long , 
ears are added on its sides, the eyes like 
two circular spots neck is  long and face 
is straight in horizontal condition. The 
artist tried to represent the camel in 
motion, the long stretched legs is the 
evidence of camel in motion. Brown 
paste coarse mixed with sand and lime. 
One the body surface is creamy paste 
done by hand on high temperature. It is 
5.2cm long, 1.6 cm wide and1.6 cm high 
(Plate 1.18a).

- Part of a pottery made camel figurine 
(no.222, locus 174). Its head and legs are 
missing and part of the back also, the tail 
is raised backward. The artist emphasized 
on the making of two sexual organs. 
Handmade, red and soft paste mixed with 
lime and sand and body has creamy 
surface but on the right side is a dark red 
color parch probably created during fire. 
It is 7 cm long, 3.5 cm wide and 4 cm 
high.

7-1 b – Horses
A part of neck, body and two legs of the horse 
(no. 241, locus 175) are located made with 
brown past mixed with lime, sand and bones. 
The body is polished and found on the body 
and the back that consisted of deep parallel 
lines and circles in between. It is 5.5 cm long, 
4 cm wide and 3 cm high (plate 1.18b). 

- Head of the horse made red ware (no.107, 
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locus 98) rough paste  mixed with sand 
and lime on high temperature . Crescent 
shape figure in between the two ears, 
eyes are circular and straight mouth with 
a hole in the mouth. On both sides of the 
head are decorations of strips or ribbons 
attached to the ears. On the left eye is a 
hole, part of it is broken. It is 3.5 cm long, 
2 cm wide and 4.4 cm high (plate 1.18c).

-  Part of animal figurine look like a horse 
(no.254, locus 193) part of the head, legs 
and back part of the body are missing. 
The neck is wide and has deep circles 
carved on both sides. The chest is flat and 
straight and attached to the two front legs 
.Red paste, rough and coarse mixed with 
sand and bones, handmade on high 
temperature. Creamy texture on body, 
legs and chest while red paste on the 
body. It is 9.8 cm long, 4.7 cm wide and 
7.9 cm high.

7.1 c Cows:
- Head of the cow made of pottery (n0.78 
locus 6) about triangular shape, the two horns 
and part of the head are missing neck is 
straight on the head. Brown paste            medium 
coarse mixed with stones and lime and is 
handmade. It is 3 cm long, 2.7 cm wide and 
2.5 cm high (plate 1.18 d).

7-1 d Birds
Head of bird made of pottery (no.19, locus 
169) long neck cylindrical shape and 
prominent broken mouth, circular eyes and 
on the throat are two blackish brown parallel 

lines and at the sides are two parallel lines. 
Body has white texture, light  red paste, 
medium coarse mixed with sand and lime, 
handmade on high temperature. 6 cm long,2.5 
cm  wide and thickness of the neck 2.7 cm 
(plate 1.18e).   

7.2  Human Figurines:
 Piece of a bowl made of red ware, rough and 
coarse ( no. 192, locus 97) added on it a  
human figure. Red paste, rough surface, 
mixed with lime and sand. The surface of the 
remaining part is polished at high temperature. 
A human face is  carved on the surface with 
prominent details. Rectangular face, hair 
falling on the face,wide face and deep 
engraved eyes. Long nose, straight mouth, 
lips prominent, ears rounded and face 
prominent at the right of the ear is deep line. 
The body of the bowl is long 6 cm and width 
4cm and thickness 2cm (plate 1.19a).

Upper pat r of the ceramic figurines 
(No. 130, locus 118)head is  lost arms are 
placed on eh chest, medium paste mixed with 
lime, polished surface polished made on high 
heat, on the chest and the arms there are black 
spots. It is 5 cm long, 7.5cm wide and 2 cm 
thick.

- Human figurine made of pottery (no. 
247, locus 205) complete body, nose is 
missing due to pressure of the paste, left 
arm is raised and right one is missing 
which was probably extended to front. 
The legs are also missing. Red paste, 
medium coarse, added sand and lime and 

hand made on low heat. Complete 
creamy paste and is 7 cm long, 4cm wide 
and 1.7 cm thick ( plate 1.19c).

8- Minerals 
Some mineral objects are located among 
those are two bronze knives, one of it is  
located inside  the annexes of religious 
building,  and other in the open room  an 
architectural unit in the western religious 
component. We think I is the work of the 
second period, the process of dating is 
underway.

- First bronze handle (n0.200, locus 50) 
cylindrical shape has high copper content 
as its light color is still well preserved. 
On it the figure of the king is visible with 
eyes and a crown on the head .On the 
body a figure with two eyes and the beard 
besides it is a word but not clear. 
Diameter2.1 cm, 0.3 cm thick (plate 
1.19d)

9- Shells
Several sea shells are located in the 
excavations during this season of different 
size and designs which were used for women 
decoration. Some of these are carved and 
decorated with designs on the body created 
by deeply engraved lines. These finds 
suggested that the people of Dadan were 
involved in sea activities or these were 
offering for their deities and are religious 
symbol. On one of the piece we found an 
inscription inscribed the offering for god 
“dhu ghaasb”.

-A large shell was found and is the most 
prominent shell located on the site (no.232, 
locus 192) the remaining part of it look  like 
an eye, is surface was shining and beautiful, 
interior surface was polished  with creamy 
color. This shell was possibly an offering to 
the deity. It is 15 cm long and 10 cm wide 
(plate 1.19e).

10-  inscriptions
On several stone blocks Lihyanite inscriptions 
are carved. Very few open inscription are 
located during this season with the exception 
of those engraved on  the shreds or blocks of 
stones. This was due to the excavations 
carried outside the temple maim building. As 
yet the inscriptions are under study.

- Part of an inscription on a block of stone, 
rectangular in shape (no.66, locus 41). 
On the polished side of the rock a word 
”dhal” is inscribed inside a square. The 
letter is 20 cm high probably is the 
symbol of god Dhu Gaaba. The length of 
the rock is 50 cm,21 cm width and 26 cm 
high (plate 1.19c).

- Part of a Lihyanite inscription 
inscribed on a sand stone rock 
(no.4,locus 41), rectangular shaped 
and 34 cm long, 22 cm wide and 11cm 
high. The inscription is deeply carved 
on the polished side of the rock. It 
contains two large letters “dha, Gh) it 
was the upper part of probably a statue 
of god Dhu Gaabah. Besides it is 
located an altar (n0.3) in the layer of 
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debris (plate 1.20a). The inscription 
writes dha -  gha ( b -t).

-  Part of a Lihyanite inscription inscribed 
on a sand stone rock (no.29, locus 21). 
Engraved on the flat surface, deeply 
carved in a rectangular outline but only 
letters (r and b) are visible. It seems that 
these letters are from the second lower 
line on the rock but except letter “ra” no 
other words are readable. The length of 
the rock is 10cm, width 6.5 cm (plate 
1.20b).

- Part of a Lihyanite inscription carved on 
a red sand stone rock (no.58, locus 37), 
rectangular shaped and 8 cm long, 12 cm 
high and 4.5 cm thick, Inscription carved 
on the flat surface inside squares and 
surrounded by prominent outlines. Only 
two letter from two lines are preserved. 
The first letter on the upper line is “Kha” 
or ‘K’ in English and  on the lower line is 
letter “Ha” or H in English, lower part of 
the rock is flat (plate 1.20c). 

- Inscription on the part of the neck of a 
pottery jar (no. 77, locus 55), small rim 
curved outside. Red paste, coarse mixed 
with lime and sand, on the surface creamy 
lining made on medium heat. On the rim 
is located a Lihyanite inscription deeply 
engraved before heating. It is the name 
of a god “dhaghiba”. The width of the 
neck is 4 cm, diameter 37 cm and the 
length of the remaining part is 8 cm and 
height 5cm (plate 1.20b).

- Part of an unclear inscription on a red 
stone block (no.89, locus 115) carved on a 
flat and polished surface, little deep,. 
Length of the stone blocks is 20 cm, width 
12 cm and height 13 cm (plate 1.20e).

- Inscription of a stone block (no. 148, 
locus 149), rectangular shaped 30 cm 
long, 15.5 cm wide and 11 cm high. It is 
carved on the side of the rock by deep 
engraving and incision in the rock. It is a 
line in Dadanite script “ b n ya / d. s, n  
“(plate 1.20f).

11. The Shreds
The prominent artifacts located during the 
excavations of this year are the pottery 
shreds. Several pottery shreds of different 
design, shapes, colors and texture decoration 
and paste are located. They show different 
material, heating and paste lining. However, 
as expected, most of the shreds are local 
made. In addition to local pottery some are 
found similar to those from Tayma and 
Qarriya (Madain), some are from Greek type, 
early Nabataean and early Roman pottery 
was also located at Dadan. There is no doubt 
the pottery from outside Dedan suggested 
that there were cultural and commercial 
contacts between those civilizations and 
people from the Arabian Peninsula.

1.	 About the local pottery known as Al-Ula 
shreds and other from northern  Arabian 
Peninsula please see:

 Parr,P.J. Aspects of the Archaeology of 
North-West Arabia in the First 

Millennium B.C. in :L. arabia  
Preislamique et Son Environment 
Historique et Cultural (Universitedes 
Science Humaainesde Straaaasbourgh. 
Travaux du Centre de Recherche sur le 
P{roche-Orient et al Greece Antiques, 
no.10,1987 p.54f.

2.	 Al-Ghazi Abdulaziz bin Saud, Tarikh wa 
Taseel Fukhar al Ula Atlal no. 15, 1420 
AH/ 2000 AD p.189-2000. Al-Zahrani, 
Awadh bin Ali “tal al-Katheebfi al-Ula”.  
P.hd thesis unpublished;, Department  of 
Archaeology,  King Saud University 
1426 AH; Al-Ghazi Abdulaziz bin Saud-
Tashkhis wa TarikhFukhar north-west o 
theKingdom of Saudi Arabia, al-
Mazkhouf bil Alwaan fi Dhu al-
Iktihsafal-Haditah, fi silsila madawaat 
al-Liqa al-Ilmi and Sanawi la Jamia al 
Tarikh wa Athar bi daol  al MajlisTawan 
la daol al Khaleej and Arabia 6- al-
Kuwait 11426 AH – 2005 AD page 105-
155. Al-ShariMohammad bin Muadaa, 
FukharDdan  Khil;ala al-Mosmain al 
Khamis 1429 and sadis 1430, Dirasa 
Thaliliya… Ph.d Thesis , un published 
King Saudi University 2011 AD.

11-1 Local Pottery 
The local pottery could be distinguished by a 
variety of paste, its shape, size and the use of 
the pottery object. There are shreds made of 
mixed paste, rough and coarse red and brown 
texture mixed with sand and lime. Some 
shreds are found with mixed paste of medium 
texture in brown or red color mixed with 

sand, lime and bones. The local pottery some 
time consisted of light brown or light red 
color mixed with sand and lime, while some 
shreds contains only red color and some other 
shreds are of grey color also.

There is a variety of making local pottery 
most of the objects are small or of medium 
sized, while big jars formed the shape of a 
container, are of without polish or decorations, 
hardly handmade and there is a difference in 
shaping the surface of these objects that could 
be polished or glazed on high temperature, 
very few are made on low heat. During this 
season very few decorated or painted wares 
are located.

-Part of the body and base of a pottery bowl 
(no. 43, locus 99), red paste,  medium texture, 
mixed with lime  and sand, inside surface is 
polished and has creamy lining ,decorated 
with straight lines , three of which are reddish 
brown in color in the beginning and end are 
circular motifs black and brown and on the 
edge  are straight circular black lines. On the 
surface has shining lining before heating. 
Base is simple and has signs of cutting by 
thread made on high heat. Thickness of the 
base 0.6 cm and body 0.8 cm (plate 1.21a). 

-Part of a pottery bowl square or rectangular 
shape (no.163, locus 60). Straight body and 
slightly curved outside, rim flat, red ware 
coarse and rough added lime, sand and bones, 
handmade ,medium heat, the upper part of 
the rim is completely burned , the body and 
base are partially burned and  incomplete. It 
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could be due to the location of fern and the 
way objects are burned.  The interior body 
has marks of hand, and red painted. The outer 
surface has creamy lining some part of it is 
reddish. Base is flat with creamy lining and 
grey color. Length of the available object 
is10.7 cm. 11cm high and 1.8 cm thickness 
(plate 1.21b).

- Shred of the body of pottery Jar (no.246, 
locus 205) brown soft paste, medium 
coarse mixed with sand and lime.  Interior 
of the body is polished, and outer surface 
has creamy lining. The outer surface is 
decorated with circular motifs. From the 
circles straight lines are radiating. Made 
on low heat, surface is black with the 
signs of ashes and burning of object. It is 
12 cm long, 8 cm wide and 1.6 cm thick 
(plate 1.21c).

- Part of a pottery handle (no.239, locus 
273) made of three parts and joined 
together to make a wider handle On the 
outside surface are three outlets and 
inside surface are circular motifs. The 
handle is made of mixed black sand and 
white lime Handmade on high 
temperature surface is flat and polished 
with black lining. It is 6.3 cm long, 3.8 
cm wide and 1.5 cm thick (Plate 1.21d).

- Part of the body of pottery bowl (no.209, 
locus 205. Red coarse ware mixed with 
sand and lime. The body was polished 
before burning, a hand is depicted on the 
outer surface and decorated with two 

parallel lines that run all along the body 
as it was surrounded the body. Between 
the lines were small circles and make a 
triangular design on the body. Low 
temperature and the body color is black 
which was due to the burning in open 
fern. It is 8 cm long, 4cm wide and1.5 cm 
thick (plate 1.21f).

11-2  Qarriyat Pottery (Midianite 
pottery)
 These are the shreds like Qarriyat (Madain) 
pottery and consisted of two shreds found in 
the excavations of 3rd phase. These are white 
paste, one mixed with sand and other with 
small red sand granules. The upper surface is 
lined with red and black designs slightly 
indicating brown color.

-Shred of the body of a jar (no.190, locus 96) 
medium paste added in it sand, and red 
granules on the outer surface, has creamy 
lining and is decorated with horizontal and 
vertical lines  resulted  in the shape of squares 
mixed one in the other forming black and red 
designs . 4.5 long, 4 cm wide and 0.7 cm high 
(plate 1.21f).

11-3  Nabataean Pottery
The Nabataean pottery shreds consisted of 
small bowls, glasses, water pots and  are 
usually in  red or light brown color. Paste is 
medium or soft added with sand or sand and 
lime. Very nicely polished or painted and 
lined before heating or painted with red color. 
Nabataean pottery is usually very well 
burned. All the pottery shreds are found in 

the late period. Some of these are described 
as under:

- Part of the body and the base of a pottery 
bowl of Nabataean era (no.189, locus 
96). Brown soft paste and outer surface 
very well polished , lined by red paste, 
the base is flat but turned slightly at the 
edge. High heat (plate 1.22a). 

- Part of the body and base of a Nabataean 
glass (no. 102, locus 92) Light brown 
paste inclined to red color and mixed 
with sand and lime . On the outer surface 
was polished before heating. Very well 
polished and shining. The base is flat and 
interior is polished. The diameter of the 
base is  8 cm (plate 1.22c).  

- Part of the rim of a pottery bowl dated 
early Nabataean (no. 25, locus 172). Rim 
is inclined inside and face circular. Red 
ware inclined to  light brown color, high 
temperature, interior body is polished 
and . On the outer surface is creamy 
lining (plate 1.22d) and shinning.

11-4  Greek Pottery
During this season two types of Greek pottery 
was located and these are:

1. Some of the shreds painted with black 
color and known as Attaiki shreds known 
for its softness and shining paste in 
addition to new treatment of its surface 
on high heat.

2– Shreds of the body of a bowl of Greek 
ware (no.105, locus 98).  Red paste, soft 
and shining surface, made on high heat 
on the body surface is black, polished 
and shinning. 6.5 cm long, 5 cm wide 
(plate 1.22a).

- Part of a Greek lamp (no.244, locus175) 
red paste, flat and soft shining surface, 
black lining, part of the object is complete 
and part broken. Thickness of the base 
0.5 cm, plane and soft handmade, base 
prominent and flat, circular opening but 
interior is square shaped. 6cmlong, 2.1 
cm wide and 3 cm high (plate 1.22f).

2- Red ware shreds this type of pottery is 
not found except two pieces consisting 
of handle and pat of another handle with 
a stamp mark on it.

- Handle and part of the neck of the jar 
made of red Greek color (no.98, locus 
98) medium paste, soft and smooth, 
creamy color lining on the body, 
handmade, high heat and on the surface  
of the handle is a  rectangular seal with 
Latin letters NKA 000. It is 7 cm long 
and 4 cm wide (plate 1.23a).

- Part of the handle of a bowl of Greek 
pottery (no.49, locus 98) with light 
brown paste, medium soft added in it soft 
sand, surface flat and shinning and has 
creamy lining, handmade on high heat on 
the handle is a seal but most part of it is 
missing (plate 1.23b).
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11-5   Roman Pottery 
Shred of a Roman pottery (no. 101, locus 
92). Red paste, flat and soft mixed with sand 
and on the surface is red lining, also on it is 
decoration made of high heat. (plate 1.23c).

12- Bone
Large quantities of broken pieces of bones 
found in almost all squares of the ten 
excavations. The camel bones consisted of 
chest and legs, while other bones of animals 
are goats, sheep their bones also include 
mostly leg, chest and vertebra of backbone. 
These are more common in the third phase of 
settlement in square F12 in front of wall locus 
31.  These samples can give us proper dating. 
Most of the bones are located in the temple 
area where these animals were slaughtered as 
offerings to the deities by the worshippers.

13- Coal
The samples of wooden coal were taken for 
C14 dating from different layers in various 
squares. These will help us to know the dating 
and develop chronology for the site.

RESULTS
Following the architectural loci and their 
relations to various layers and the various 
types of pottery shreds from various squares 
and locations on the site, we can recognize   
five main phases of settlements on the site. 
Although there is a difficulty in the dating of 
architectural components and loci in this 
season, we can develop different phases of 
settlement from the oldest to the latest 
periods.

First Phase
We do not know the beginning, and a yet 
because we could not reach to the virgins oil. 
This phase is represented by the loci of the 
architecture components located during this 
season, in the wall locus no.150 and the 
western wall of the architectural unit and the 
wall parallel to it as we did not reach to the 
foundation of these buildings.  Several layers 
of 4th settlement phase are discovered in front 
of wall locus 31 and probably the wall locus 
27 was oriented towards south to join with 
the wall of locus 3. The wall of locus 27 with 
the wall of locus 103 dated back to the same 
phase.

Wall of Locus 27 is connected in the east by 
walls oriented from east to west represented 
phase 4 (with wall of locus 31). There is a 
space surrounded by locus 8.

2. Wall locus no. 103 it is the extension 
from the west to east under the mud floor 
(locus no.92) and the layer of debris 
locus 97.  It is 250 cm long and 98 cm 
wide and contains four layers. This wall 
runs towards west (locus no.171).  This 
wall joins with the wall of locus 173 that 
goes from south to north.

3. Wall locus no.31 built in front of wall 
locus 27 and goes towards west facing 
southern architectural unit of the 
settlement phase 4. Wall 31 goes from 
north to south. This wall has a different 
construction style and will bediscussed 
in detail.  From wall 31 only six layers 

are left, build over the foundations of the 
wall hidden under the mud floor. The 
foundations of the wall was laid by stone 
blocks laid horizontally in the northern 
part of the wall. Here appeared by chance 
the foundations of the southern part of 
the wall, but it was build like this and the 
base of the foundations was flat to build 
wall on it.

The first courses of stones were of different 
size, some big and some small. The big stone 
blocks were placed and in between the 
medium stones (15 cm) build on a flat surface 
and the courses were always visible. Each of 
the stone block was placed in proper order so 
in the second course all the stones were 
placed in flat order and systematically in spite 
of the fact that the size of the stones blocks 
were different but on flat regular place these 
were nicely fit and made the surface smooth 
and flat. 

The height of the third course became equal 
to the first course which was made of stones 
of different length reaching some of the rocks 
150 cm long and others medium size to about 
60cm. The fourth course is similar to that of 
second course   in the type of rocks and 
decoration of palm deeply engraved on the 
face of a large rock.

The height of the fifth course is medium but 
smaller than the first and third courses. These 
rocks are flat and polished from down to the 
surface of the course.
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Targets of Excavations:
1.	 To continue the previous excavations 

conducted in the fifth season and to 
confirm the continuity of the street 
oriented towards north.

2.	 To follow the discovered antiquities of 
al-Mabbiyat site and to write the history 
spread on 500 years of Islamic era as it is 
one of the most important Islamic sites in 
the northwest of the Kingdom in general 
and Wadi al Qura in particular as well the 
to study  Islamic pilgrimage rout. 

3.	 To develop connection between 
architectural components located in 
different squares during the previous 
seasons with the architectural elements 
found in this season.

4.	 To find the chronology of residential 
phases and top trace the time of their 
continuity as we did in the previous 
seasons.

5.	 To discover more cultural material, 
register, analysis and document it.

Prelude
The town of Qarah (Al-Mabbiyat) is located 
in the district of al-Ula at 37,55,58 E 
Longitude and 26,36,29 N Latitude in the 
south of the new town of al-Ula at about 20 

Scientific Report on the Excavations at al-Mabbiyat (Qarha)
Sixth Season 1430 AH/ 2009 AD

Abdulazi al-Ghazzi, Abdullah al-Umair, Abdul Nasir al-Zahrani, Abdullah al-Haddad, 
Mohsin Saleh, Atif al-Sultan, Ibrahim Mishby, Abdulaziz al-Shadoukhi, Fahaid al-Rashidi, 

Rada al-Shamari, Saeed al-Ahmari, Fahad al-Dhafiri

kilometer in its south if the new residential 
quarter of Mughayra. The land here is higher 
due to watercourse of the wadi oriented 
towards east. In the middle of the wadiis a 
village famous in the Arabian Peninsula for 
its political, economic, agricultural and 
religious entities. Through this wadi passed 
the trade route for incense in pre-Islamic era. 
While the Syrian Pilgrimage route during the 
Islamic period passed through this wadi.1

On the surface of the site are scattered mud 
walls and the foundations of houses built 
with stones, in addition to large quantities of 
pottery shreds of various types and colors, 
stone objects, tiles and different objects 
related to the early Islamic period, as it was 
the station for the pilgrimage and trade 
caravans connecting with the surrounding 
areas and major parts of the Arabian 
Peninsula.

Selection of excavation site:
The team under the director Dr. Abdullah al-
Umair selected asite for excavation for this 
season 2009AD/1420AH in the area located 
north of the excavation site of fifth season 
and selected four squares to dig in Unit six. 
Each square measuring 10x10m or 400 

1 Al-Muaiqal ,Khali letal,  Report on the excavation 
on the site of al-Mabbayat second season 
1426AH/2005AD, Atlal21 p.28.

square meters, these squares are associated 
with the grid of the site under no. A5 –A6 – 
B5 – B6.

Working Line
The excavation began in the selected squares 
on Monday 3/4/2430 AH and according to 
the plan of the squares of the site being each 
square 10x10 m with a space “bulk” left 
between each square of about one meter. 
Removed the debris from the upper surface 
of each square and collected objects from the 
surface such as pottery shreds, glass pieces, 
stones objects etc. After removal of the 
objects and cleaning surface materials 
appeared the layer of originalsoil (55 cm tick)
flat and hard due to the impact of rain. It was 
devoid of any artifacts. When the architectural 
elements shall appear and other artifacts we 
shall discuss each square in details. In the 
squares, there was large quantities of debris 
of the fallen building materials, mud bricks 
and gypsum plaster etc. This layer in most 
cases was 0.7 cm to 1.15 cm thick and under 
this appeared red soil layer above it was a 
hard soil mixed with bones suggesting a 
living place. Here, also appeared a layer of 
burned area spread in all the excavated during 
this season. This layer was 15 cm thick and 
reached to 45 cm some times.

Description of artifacts and objects 
(plate 2.1b)
During his year’s excavations a number of 
architectural components and hundreds of 
pottery shreds and objects of different types 
are located. These artifacts vary in 

decorations, colors, metals, wooden objects 
and stone artifacts, glass pieces and small 
piece of cloth in addition to coins and stone 
inscriptions are found.

Here is the description of these finds:

Firstly : Architectural elements
During the excavations a number of 
architectural loci such as walls and its 
associates, some part and complete 
architectural units and some units from the 
last year were completed.Also remains of 
some new buildings were noted. Here is the 
complete detail of each architectural unit and 
their connection with the units of previous 
season’s al-Mabbiyat excavations: 

1-Description of square A5 (plate 2.2a)
It is a square shaped unit measuring (10m 
x10m) and is a inclined surface of the Tel 
towards west.  The digging started in an area 
of (9x9m), an area of 0.5 meter was left in all 
sides as bulk. Then the area of the western 
bulk was removed to develop connection 
between the excavation of this year with that 
of the third season, thus the area for excavation 
became 10x9 m.

Digging continued until we reached the depth 
of 65-100 cm in the area 9 and depth in corner 
2 reached to 100-135 cm in the locus 5, 16, 
27 and reached to the depth of150 cm in locus 
17, depth 200 cm in locus 3. Then we dug in 
locus 21  a to about 50 cm and here we found 
new loci in continuation with the sandy area 
of red color, the virgin soil and was devoid  
of any artifacts or shreds  etc.
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The excavation work ended and several locus 
in the walls representing 52z, 55z, 56z, 59z, 
60z, 71z, 72z, 73z, 79z, 101z, 153z, 280z, 
283z, and 289z)are documented. It is a wall 
that divided the square into several loci (h3, 
h5, h8, h9, h16, h17, h21, h27, h34, in 
addition other architectural elements such as 
244z, 245z, 256z, 286z, 287z.  

Following is the detailed description of these 
locus and elements: 

Description of Loci:
 In each square certain places are exposed we 
numbered all these loci according to their 
appearance:

1-Locus 52, 55, 73 are part of the wall 
oriented from east to west at about 10 
meters which is  55 meter thick in the 
western part and 45 cm thick in the eastern 
part. It was build with sand stones directly 
on the floor.The wall appeared in excavation 
was 35 cm long, 18 cm wide and 10 cm high 
and was plastered with gypsum. This wall 
divided by a space in the north 3,34 and 
southern space 5,9,21,27 and formed the 
western part of the extended wall exposed in 
the previous season than it formed the 
extension of two locus124 and127 in square 
B5in this season.

1.	 Locus 280: wall made of mud measuring 
35x18x10 cm extended from the  northern 
bulk southward  and joined locus of wall 
73 3.50 m long , 40 cm wide and 1.30 m 
high .

2.	 Locus 283:  A wall built with mud 
extended from the bulk of northern square 
at the northern corner and the north 
eastern until it teaches wall of Locus 
73inparallel form oflocus280. The length 
of the wall 3.90 m, thickness 50 cm and 
height 43 cm.

3.	 Locus 285: a collection of stone located 
in the northern part of the space not well 
organized (extended betweenLocus 280 
andlocus 283) the foundations of the wall 
consisted of one or two rows of stones 
1.42mlongand43cm thickness.

4.	 Locus 289: It is the left arm of the door 52 
cm long, 38 cm thick and 47 cm high 
joined with the wall locus 52 and extended 
at thenorth while right part of the door is 
hidden in the right bulk.

5.	 Locus 65 : A wall built with mud bricks 
extended from east to west about 3.65 m, 
56 cm thick  located between space 9and 
16 and is plastered with gypsum layer of 
1.5 cm In the middle of the wall is an 
entrance (Locus 101) connected thesapce9 
and 16and 83 cm wide,58 cm thick and 
58 cm high wall. In the southern side of 
the wall are two small windows, each of 
which measuring 38 cm deep and 32 cm 
high covered by 2 cm thick gypsum layer.

6.	 Locus 56 : A wall built with mud bricks 
oriented from north to south 6.80 m long 
ad 50 cm thick. In the north is space(Locus 
55) and than in the south is the 
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southwestern corner of the square and 
connected with the open wall in previous 
season. This wall divided the two eastern 
spaces 16,9 at the western spaces 8,5 on 
other side. 

7.	 Locus 60:  Wall built with mud bricks 
located between spaces 8,5 and is southern 
and northern facades plastered with 
gypsum layer of 2cm thick. The wall 
extended from east to the point of meeting 
with locus 56 in the west and is 1.35 long 
and 50 cm thick and created a problem 
for opening the right door discovered in 
the last season.

8.	 Locus 59: Wall build with mud bricks and 
is parallel to the wall of locus 56 in the 
east side it extended towards north and 
extended from north to the meeting point 
of locus 73 in the south thus covered the 
interior bulk of southern square. It is 6.10 
mlong, 50cm thick and this wall divided 
eastern space27, 17 and western spaces 
16,9.

9.	 Loci 69, 71 consisted of a wall built with 
mud bricks and covered by 2 cm gypsum 
plaster. It is parallel to locus 59 towards 
east extended towards north at the meeting 
point of locus 73in the south until southern 
bulk at a length of 5.10m, 48 cm thick 
than it turn to meet in the corner of Locus 
23in square A6and reached to the  
southern door locus 72connected with  
space  21,17. The entrance is 110 cm high 
and 48 cm wide.

10.	Locus 110 :Wall built with mud bricks 
and divided the space 17,27extenting 
from  east to west  and than in between 
the walls  of locus 69,59 and run parallel o 
wall of locus 73, 1.35 m long 29cm thick 
and 30 cm high . The facade is plastered 
with 1 cm thick gypsum layer.

11.	Locus 244: I is a gypsum layer 4 cm thick 
located in the north western corner at 
space 21, wasprobably partofthe floor of 
living room or part of water reservoir or 
plat form. It is a irregular shaped area98 
cm long in the north and 79 cm in the 
south, 68 cm in the west and 73 cm in the 
east.

12.	Locus 245:part  of a stone, irregular 
shapedlocatedin space 21. It is 67 cm long 
and 54 cm wide was probably a grinding 
stone or cover of a large object.

13.	Locus 256: A pile of gypsum between the 
two empty spaces 3and 34. It is 1.60 m 
long, 110 m wide and 61 cm high. In the 
southern part there are irregular shaped 
tiles may have any relationship with 
nearby locus 79 in the south.

14.	Locus 287: It is a circular oven half of 
which is missing in the middle is locus 
55of space 3 and is attached with it.

Description of Architectural units:
The archaeological Tel excavated in the 
previous fifth season part of which we opened 
this year and excavated the remaining part of 
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this Tel. Started work from the top of the Tel 
which gradually descended towards west 
covering an area of (10x10 sq.m) and mixed 
up with other areas and a group of locus.The 
description of various architectural elements 
is as under:

First Unit:
The pit no 5 exposed in this season the 
major part of which was excavated in the 
third season is located north of Locus 52 and 
in the east is locus 56 and locus 60 in the 
south. It is a rectangular room measuring 
2.45 m long, 1.93 m wide excavated in the 
third season. In its corner is space 8 across 
the entrance located in the middle of the 
southern wall 97cm wide fixedin the floor of 
tiles measuring 3.5x20 cm and 19 cm long.  
It is not arranged in proper order.  The walls 
are built with mud and bones mixture and 
are 10-15 cm thick and covered with a 1.5 
cm layer of gypsum.

Second Unit:
It is area 8 discovered in this seasons, 
triangular in shape and 90 cm long. The 
major part of which was excavated in the 3rd 
season and is located in the north of Locus 60 
and east of Locus 56 while in the south is the 
door located in season three also in the third 
season was located a rectangular shaped 
room extended from north to south measuring 
2.83 m long and 2.35 m wide in the northern 
wall is a door leading to the first unit – as 
mentioned earlier –in the southern wall is a 
door leading to the open courtyard which was 
located in the 3rd season. The floor of the 

large room was made of square and triangular 
shaped tiles like tiles found in the first unit in 
the shape and method of placing these on the 
floor. The rectangular tiles measure 3.5cm x 
10x20. The walls are plastered with 1.5 cm 
thing gypsumlayer.

Third Unit:
It consisted of area 9, 16 rectangular in shape 
oriented form north to south  6.27 m long and 
3.15 m wide and reached to north in Locus 55 
and  south of bulk  from east  locus 59  and in 
west  Locus 5. It is divided by a wall having 
two doors (locus 56) into two parts, the 
northern part is a store room 80 cm wide and 
3.12m long and reached the door (locus 101)
of 83 cm high. On the two sides are two holes 
measuring 30 cm wide and16 cm high and 20 
cm deep, aplace probably to put household 
objects like lamp or other objects. The 
southern part of the unit represented a main 
sitting room. It is 5 m long and its entrance is 
located in the southern wall still hidden in the 
southern bulk (plate 2.2b).

The walls of this unit were built with mud 
bricks and plastered with 1.2 cm thick 
gypsum plaster. The floor plastered with 
gypsum while the floor of the main sitting 
room consisted of square and rectangular 
shaped tiles plastered with gypsum.

Fourth Unit:
It consisted of two spaces 17, 27 composed 
of rectangular area 4.90 m long 1.25 m wide 
and connected in the north with Locus 73 and 
south of the bulk, and in the east locus 69, 

and west locus 59. The unit divided the two 
places with a wall in between (locus 120). 
The northern part measures (0.6m x 1.25m) It 
was probably a ware house or storage 
connected with the sitting hall, while the 
southern part measuring (1.25m x 3.97m) 
and apparently look like a kitchen due to the 
presence of piles of ashes and burned floor of 
the ferns which does not exist now.

The walls of room plastered with gypsum 
layer of 1-15 cm thickness, and the floor 
covered with gypsum part of which is broken 
measuring 75 cm long and 73 cm wide, It 
reached across the door in the eastern corner 
close to north eastern corner 72z measuring 
1.10 m. It is destroyed from inside and only 
part of which is visible.

Fifth Unit:
It is space 21 and is a  rectangular shaped 
areaextended from north to south about 4.65 
m long and 3.30 m wide oriented from north 
of locus 73 east of the bulk and locus 153. In 
the west is locus 69 and from south of the 
bulk is wall locus 23 in Square A6. The 
southern wall floor contains red floor 
representing virgin soil. In the middle of it is 
a rectangular irregular arranged stone Locus 
245, and in the northwestern corner is a 
gypsum mass locus 244, perhaps was part of 
the water tank and water reservoir like in 
units 3 and 4. 

Sixth Unit:
It is space 3, consisting of a triangular area of 
5.77 m a in the south, 2.96 m in the east, 5.94 

m in the north and 1.21 m in the west and 
goes in the east to locus 79 with locus 256 
and in the south locus 55. In the west, a wall 
was located during the 3rd season and in the 
south is northern bulk. The floor is covered 
with red and (virgin soil) and in the middle of 
the unit besides southern locus 55 the oven 
locus 287 most of which is destroyed. Besides 
the fern, a small storage is located in the west 
of the spacewhich was probably a kitchen.

Seventh Unit:
It is space 34 and consisted of rectangular 
area measuring 1.47m x3.52m. It’s floor 
covered with red soil like the floor of unit 6.  
It is limited to locus 283 in  the east, to 280 in 
the west and locus 73 in south and in the 
north with the northern bulk.  The unit is 
composed of a pile of stones near northern 
area locus 28. It was a storage or a small 
reservoir.

Description of Square A6 (plate 2.2c):
Located south of square A5 and in the 
southern extended area consisted of a square 
shaped area measuring 10x10m with the 
surface inclined towards east due to the 
impact of water that affected the southern 
part of the square.  The excavation started in 
an area of 9x9 m and left 50 cm area in all 
directions as bulk.

A. Description of Locus:
Group of loci consisting of walls and 
architectural components discovered in the 
excavation of square and numbered in 
sequence order according to their appearance.
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1.	 Locus 21: It is a wall located in the east 
of locus 12 in the northeastern corner of 
the square. It is1.33 m long, 50 cm thick 
and 1.23 m high built with mud bricks 
each measuring 18x10x25 cm.  This wall 
is the extension of the wall of locus 153 
from unit 5 in square A5.

2.	 Locus 22, 23 consisted of one wall built 
with mud bricks located in the south of 
locus 12 connected with eastern wall of 
locus 21 in the corner. It is 2.10 m long, 
47 cm thick and 12.23 m high in the east 
and 1 meter in the west. This wall divided 
the locus 12 and 14 also this wall 
represented western part of unit 5 of 
square A6.  There is an entrance in the 
middle of the wall 1.20 in the area 
connecting locus 12, 14 and extended 
towards unit 3. It is made of square 
shaped mud slabs measuring 21x21x35 
cm.  The entrance extended at the 
doorstep locus 167.

3.	 Locus 12:  A wall built with mud bricks 
extended towards from north to south at 
3.25 m thickness 50 cm and 1.35 m high 
divided the walls of locus 14, 24 and 
connected in the north with locus 22 and 
in the south with locus 30.

4.	 Locus 19:  It is an extended wall from 
north o south built with mud and is 5 m 
long, 50 cm wide and 11.50 m high 
located between locus 14 and 19 and 
reached to locus 20 and 23

5.	 Locus 20, 30:   A wall build with mud 
bricks and is 14 m long, 54 cm wide and 
54 cm high. The height varies between 
90 cm in the east and 85 cm in the west. 
Located between northern loci 24, 14, 19 
and southern locus 1, 10. It goes to the 
east through entrance 1`.20 to western 
locus 31 and eastern loci 6, 10. In the 
middle of the wall of southern part is a 
door measuring 80 cm.

6.	 Locus 6, 10: It is wall built with mud 
bricks andis4.30 m long, 35 cm thick and 
height vary between 67 cm in the north 
and 1.20 m in the south.  This wall 
divided the locus 31 in the west and locus 
and 10 in the east in the middle is a door 
measuring 80 cm.

7.	 Locus 11: A wall build with mud bricks 
2, 20 m long, 35 cm thick and 85 cm high 
and represented as southern wall locus 6 
and divided locus 25.

8.	 Locus 15: A wall made of mud bricks  
oriented from east to west , 2.20 m long, 
30 cm wide and 85 cm high dividing 
locus 5,10 and connected with eastern 
loci 25, 32 from the site of western loci 9, 
39 from the other side.

9.	 Locus 25, 32: It is a wall build with mud 
4.30 m long, 33 cm wide and 67 cm high 
oriented from north to south and then 
between locus 20 and eastern wall of the 
tank locus 25 discovered in the fifth 
season.  This wall further divided eastern 

locus 1 and western loci 6, 10. In the 
middle of the northern area is a eastern 
wall locus 10 and a door measuring 80cm 
in front of which is a doorstep.

B. Description of architectural units: 
During the excavation work in this square, a 
number of architectural units such kitchen, 
bathrooms, water tank and several rooms are 
located.

Unit 1:
It is locus no. 12 located in the northeastern 
corner of the trench and is like a triangle 2.80 
m long width of the base 60 cm. In the north 
is a bulk and in the opposite two sides are 
walls, one eastern locus 21 and other southern 
locus 22. The floor of the unit is made of 
mud. This unit completed the excavation in 
unit 5 of square A5 located in the southern 
wall.

Unit 2:
It constitute locus 24 located in the east of 
Square, it is  5 m long and 70 cm wide 
surrounded  by three  walls, northern locus 
22, western locus 12andsouthernlocus 30.  In 
the eastis the bulk between square 6a and 
square 6b. Thelength of southern area is 2 m 
and northern area 70 cm and floor of the locus 
116 is located 95 cm deep covered with 
square shaped tiles each measuring 24x24 
cm.

Unit 3: 
Locus 14 and 29 constitutes rectangular area 
oriented from north to south about 4.56 m 

long and 3.30 m wide surrounded by four 
walls –northern locus 22, 23; southern locus 
20; eastern locus 12 and western locus 19. 
The floor is troddenand door located in the 
middle of the northern wall measuring 1.20 
m. The north-eastern corner of the unit is 
rectangular like a water tank (locus 29) 2, 20 
m long and 1.30 m wide located near the wall 
of unit locus 12. In the north, south and west 
the walls were buildwith mud and are 25 cm 
thick, and 36 cm high plastered by gypsum. 
This area was probably a water tank r the 
base of large jar for storing grains plastered 
with gypsum. Further excavations in the 
trodden floor covered by red tiles located 
near northeastern corner locus 167 was 
probably a platform to put water pots.  A 
circular hole of 90 cm diameter is located 
near the northern wall in the northwestern 
corner locus 23 was probably moth of a well, 
opening of a storage and a room.

Unit 4:
It is locus 19 consisted or a rectangular 
shaped area located in the north western of 
square 4.10 m long and 2.45 m wide with a 
bulk in the north and locus 19 in the east and 
locus 20  and space 31 and some walls of the 
3rd season in the south.  In the middle of the 
unit is a square shaped locus 47 measuring 
65x65cm and 60 cm high built with mud 
bricks and plastered with gypsum Locus 109 
at the depth of 1.15 m the floor is made of 
square shaped tiles measuring 24 cm. In the 
northeastern corner of the unit are the meeting 
point of the walls locus 19, 20 but fallen on 
the floor and after digging it was found  that 
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it was 25 cm long and 15 cm wide and the 
wall was plastered with gypsum locus 171. 
The room was inspecting room or water area 
that leads to open courtyard, square shaped 
locus 47. There was a wooden bridge between 
the roofed walls.

Unit 5:
It is a spot 31 a rectangular shaped area 4.5 m 
long and 1 m wide located in the west of the 
square extended to spots 6, 10 in the east of 
wall of locus 9, 33 and west of the wall 
discovered in the 3rd season.  The unit ended 
at the north and south doors. This northern 
door connected with unit four (courtyard) 
and southern door leads to the bathroom 
(locus 25). The size of both doors is 80 cm.  
The area seems to be a narrow passage 
between bathroom and the courtyard 
(locus19) and kitchen (locus 6) and a room 
(locus10).

Unit 6:
It is spot 10 rectangular shaped area extended 
from east to west and 2.4mlong and 1.82 m 
wide located in the western part of the square 
surrounded by four wall, eastern locus 32, 
western locus 33 and northern locus 20, 
southern locus 15 and the unit with an 
entrance 85 cm located in the eastern wall 
has a foot step.  The footstep is 80 cm high 
and goes down with two more footsteps while 
in the northwestern corner is place for water 
storage.

Unit 7:
I is spot 6 consisting of a rectangular shaped 

area 1.80 m long, 1`,50 m wide and located in 
the west of  the west of the square surrounded 
by four walls, northern locus 15, southern 
locus 11, eastern locus,  25 and western locus 
9. To reach here is via a door located in the 
middle of western wall measuring 85 cm. 
Gypsum tiles cover the floor. A t the junction 
of eastern wall is a raised area 60 cm high 
covered by two rows of tiles locus 18, 19 
each has a diameter of 45 cm. It was a kitchen 
as there are two ferns in it.

Unit 8:
It is spot locus 25 located in the southwest of 
the square and is a rectangular area oriented 
from east to west at a length of 3.30 m and 
1.15 m width and is away from east of the 
part of street exposed in the fifth season and 
in the north locus 11, in the west and south 
two walls were exposed in the 4th season. The 
entrance to the square is located in the west 
of northern wall connecting the passage 
already discussed in unit five Locus 31. At 
the entrance is footstep built with stone  slabs 
plastered  with gypsum of 3 cm thickness. 
The platform is raised to 10 cm and 15 cm 
attached with the walls of the unit reaching 
75 cm high and in the eastern part of the unit 
is an opening to outside area with a lid for 
water outlet. It was a bath room.

Unit 9.
Locus 1locatedin he south of square and 
consisted of an irregular area oriented from 
north to south about 6m long and 4.30 m 
wide area and connected in the north to locus 
30, 166 and in the east to the exposed wall in 

the fifth season. In the west locus 25, 
32opened in the south at the hard road located 
in fifth season.  The eastern part of the unit 
connected with the street. In the northwestern 
corner of the unit is a small door in the east of 
water tank located in the north western corner 
of spot 14 (spot 29) that is space 14- unit 3 
had two doors.

The south western corner of the unit was 
connected with locus 25 consisted of three 
walls locus 135, 251, 243 built with stones of 
18 cm thickness in the eastern and western 
walls 45 cm and in northern wall and height 
vary between 30-60 cm. Then eastern wall 
extended to locus 251 towards north locus 
247 and 1, 80 cm long.  The structure is like 
a tank or small room 1.44 m long and 1.10 m 
wide while the floor is covered be debris and 
covered by red soil like the floor of the street.

To confirm if there were residential layers we 
dug deep in each unit close to the street and 
also in the south eastern part of the unit at the 
point of connection with the street and walls 
attached to eastern wall we excavated a 
rectangular area 1x 15 m o find was under the 
floor and under unit we found red soil devoid 
of any artifacts that is it was a virgin soil.

3- Description of the Square B5 
(plate 2.2d):
I is a square shaped flat. 9m x9m area was 
excavated and left 0.5 m area measuring 
10x10m and left 0.5 m area as bulk all around 
the square, continued digging until reached 
to 128-159 cm depth in all directions of all 

loci (4, 15, 22, 23, 26) with the exception of 
spot 23 wherea gypsum covered area found 
at a depth of 70 cm.  The floor consisted of 
several loci of red tiles and some burned 
areas.

Description of loci:
At the end of excavation in the square 
appeared several architectural locus such as 
123z, 124z, 125z, 127z, 129z, 134z, 137z, 
140z, 182z, 277z, 278zs.  These are the loci 
of walls dividing the square in to several loci 
such as 4h,15h, 22h, 23h, 26h, in addition to 
other locus  found in other architectural 
elements and these are 182z, 159z, 23z, 177z 
and 266z.

1.	 Two locus 124 and 127 consisted of a 
wall extended to the east of the square 
until the western bulk. It divided the two 
northern locus 15, 26 and southern locus 
22,4,23.The length of the wall is 9.25 m, 
40 cm thick and height vary between 
1.10 at locus 124 and 1,45 at locus 127.
The wall is divided into two types, the 
big type extended from the eastern bulk 
until locus 125, 134 to about 7.5 meters 
and ended at west of door measuring 
10.1m joined the locus 26, 4 but this door 
was closed by mud  bricks. The wall was 
builtwith stones of three courses 
asattachment with locus 26 in addition to 
a platform made by mud (locus 159). The 
foundation of eastern wall (locus 124) 
was built with three courses of stones to 
a height of 40cm than the construction 
was completed by mud blocks 
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(35x23x10cm) and over it a gypsum 
plaster of 2cm thickness was laid.  The 
western part of the wall (locus 127) 
extended from the meeting points of two 
loci 125, 134 until the west ern bulk to 
1.40 m. The western side of the wall 
buried inside the bulk. This part of the 
wall divided loci 15 and 23. The 
foundations of this wall were by stones 
and completed by mud.

2.	 Locus 123 is a wall extended from 
southern bulk towards north to 1.50 long, 
45 cm wide and 1.40 m high and was 
completely build with mud blocks 
measuring (35x18x10 cm) and plastered 
by gypsum.  The wall begins from east of 
estern bulk of the Square, most of its part 
is buried under the bulk, from the west It 
extended to the  west of locus 22 and  
goes onward inside southern bulk and 
part of it to Square 6b (locus 37) than it 
joined in the north with locus 124 and 
reached until locus 129.

3.	 Locus 140 is a wall made of mud bricks 
begins from the southern bulk of the 
Square and oriented towards north until 
reached to Locus 124. It is  2.70m long, 
50 cm thick and 22 cm high and divided 
the area 22, 4. The foundation was build 
with mud and one row of stones 13 cm 
high above which is a layer of 9 cm mud. 
The northern part of the wall is not visible 
as  is buried in the southern bulk.

4.	  Locus 125, 134 located in the western 

side of Square near western bulk and is a 
wall 7.90 m long divided into two types 
– Southern (locus 134) extended from 
western bulk untilitjoined locus 124 and 
127. It is 4.40 m long and located between 
loci 23 and 4.  The walls are40 cm wide 
and43 cm high on a foundation of stones 
22 cm high it was then plastered with 
mud. The southern side  of the wall is not 
visible as it is buried under the southern 
bulk the other part is connected  with 
locus 6b and northern part (locus 125) 
isextended  to join locus 124 and 127 
further it goes towards  north to 3.60 m. 
It is 1.65m high, 45 cm wide and divided 
locus 15, 16. This wall is composed of 6 
courses of mud bricks and 73 cm high, 
over it is a row of stones 10 cm high, the 
rest of the 82 cm wall is completed by 
mud bricks and plastered by 2 cm thick 
gypsum layer.

5.	 Locus 129 is a wall located in the east of 
locus 26 attached with eastern bulk.  The 
wall is build with mud bricks like 
previous loci 3.65 m long, 1.10 m high 
and 50 cm wide reached in the south 
words locus24 and in the north locus 
137.

6.	 Locus 137 is a wall extended from the 
eastern bulk of the square westward west 
reaching locus 15 formed an angle 
(corner) with locus 26. This wall divided 
the space 15 26, 15 and is 6 m long, 54 
cm thick and 75cm high, the foundations 
of it are laid by  stone courses reaching a 

height of 33 cm. Finally he wall is 
plastered with mud.

7.	 Locus 278 is a wall in the north eastern 
corner of the square. It extended from the 
eastern bulk towards west to about 1.15 
m and is 55 cm high,56 cm wide. The 
foundations are laid by a row of 10 cm 
high stones. The wall is completed by 
mud bricks and extended towards a water 
reservoir or tank (Locus 177).

8.	 Locus 277 isa wall locatedin the north 
eastern corner of the square. It begins 
from the north of the corner while part of 
it is buried under the two bulks in the 
north and extended southward reaching 
locus 278. It becomes the façade of what 
seems to be a water tank in the west 
(locus 177). The wall was build with 
mud bricks and is 56 cm wide, 2.60 m 
long and 46 cm high.

9.	 Locus 132, a wall 70 cm long, 60 cm 
wide and 26 cm high located in the space 
22 and joined with western wall locus 
124, build with square and rectangular 
shaped blocks.

10.	 Locus 182 support for the wall in the 
northwestern corner of the square   space 
15 has square shaped base 50x50 cm, 15 
cm high build with square shaped stone 
blocks.

11.	 Locus 177 is an architectural element 
probably was a water tank 2.60 m long 

and 86 cm wide located in the north 
eastern corner penetrating northern 
bulk. It is located in the east of locus 277 
and in south locus 278 and made of a row 
of mud bricks 10 cm wide. The northern 
area is buried under northern bulk.

12.	 12-Locus 159 located in the northwestern 
corner of space 26 at western locus 124, it 
is an architectural element attached with 
the wall to close the door of  Locus 26. It 
looks like a raised area or mud platform 
(locus 159)53 cm long, 43 cm wide and 
15 cm high over it is mud deposits 
making a shape like a chair of toilet .

13.	 13-Lous 266 is a fallen stone located in 
the north western corner of the square 
and was probably a cover for the well or it 
was room for investigation.

B– Description of architectural units:
During this year’s excavations five 
architectural units, some complete and some 
partially complete, component of residential 
units were located. Some incomplete sites of 
last year were also completed n this 
excavation.Previous years squares elements 
of which were penetrated in neighboring 
squares were also cleaned this year such as 
three southern rooms with square 6b, 
rectangular sitting hall extended in the square 
from east to west and part of the courtyard 
were taken into consideration in this season.

First Unit:
It is space 22 located in south eastern corner 
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of the square, the major part of which is 
located in the square and rest of it entered in 
southern bulk and square 6b extended to 
north in locus 124 moved towards  east in 
locus 123 and in west locus 140 and in the 
south in southern bulk. Locus 112 is located 
in the east of square 6band represented 
southern wall of the unit. All together these 
formed a unit oriented from east to west by 
3.94 m and from north to south 2.30m Locus 
144 – consisted of different types of tiles, 
square , triangular and rectangular shaped 
made of gypsum and used in the middle of 
the northern wall to support  Locus 132 
attached with the wall  was probably a 
wooden bridge extended from the pillar  to 
the southern wall (locus 112) bearing a roof. 
The entrance is located in southern wall 
(space 2 in square 6b).

Unit Two
It is space 24 located in the east of the square 
measuring 5 m long and 70 cm wide 
surrounded by three walls northern locus 22, 
western locus 12 and southern locus 30. In 
the east, it joins the eastern bulk between 
square 6a and square 6b.  The length of 
southern area is 2 m, northern 70 cm and the 
floor locus 116 is located 95 cm deep covered 
with burned mud tiles in the form of a square 
24cm x 24 cm.

Unit Three
It represented spot 14 and 29 consisted of a 
rectangular area extended from north to south 
at 4.56 m long from north to south and 3.30 
m wide surrounded by four walls northern 

locus 22,23, southern locus 20, eastern locus 
12 and western 19. The floor is hard across 
the door located in the middle of the northern 
wall measuring 1.20 m. In the southeastern 
corner of the unit is a rectangular area like a 
tank (space 29) it is 2.20 m long and 11.30 m 
wide located in the east of the wall of unit 
locus 12. In the north, south and west are 
walls built with mud bricks of 25 cm thick 
and 36 cm high and plastered with gypsum. It 
could be a water tank or the base of a large jar 
to store for grain. During the excavation a 
hard soil covered with baked tiles was located 
near the north eastern corner locus 167 which 
was part of an elevated area. Also located a 
circular pit of 90 cm diameter besides the 
northern wall in the northern corner locus 23 
probably was the mouth of the well or 
opening of the room.

Unit Four
Space 19 is a rectangular shaped area located 
in the northwest of square 4.10 m long, 2.45 
m wide and ended at bulk in the north, locus 
19 in the east, Locus 20 and space 31 and 
some walls located in the 3rd season in the 
south. The neighboring courtyard exposed in 
the 3rd season situated in the west.  In the 
middle of the unit is a square shaped buttress 
locus 47 measuring 65x65 cm and 60 cm 
high built with mud bricks and plastered with 
gypsum. Locus 109  located at a depth of 
1.15 m made of square shaped tiles 24  sq.cm 
while in the north eastern corner of the square  
the wo walls are joined locus 19, 20 have 
fallen down and on excavation It was found 
that it covered an area 25 cm long and 15 cm 

wide. The wall built with mud bricks and 
covered with gypsum locus 171.  The use of 
square in general seems to be an open 
courtyard Locus 47 and hold a wooden bridge 
between the two walls and as covered with a 
roof.

Unit Five
Composed of space 10 is a rectangular shaped 
area extended from east to west 4.5 m long 
and 1 m wide located in the west of the square 
in the area 6, 10 and east of locus of 9, 33 and 
was discovered in the 3rd season.  The unit 
ended in the north and south between …
northern and southern areas of the courtyard 
and the southern door of the bathroom space 
25. The door measures 80 cm. I is located in 
between the passage and joins bath and 
courtyard (space 19), kitchen (space 6) and 
the living room (space 10).

Unit six
Area 10 a rectangular space extendedfrom 
eastto west 2.4 m long and 1.82m wide 
located in the west of the square surrounded 
four walls – eastern locus 85, western locus 
33, northern locus 20 and southern locus 15.  
There is a door measuring 85 cm located in 
the eastern wall and is an entrance with 
footstep made of stones elevatedroom the 
ground floor by 80cm and thefloor is hard. 
There are two footsteps at the door and in the 
north western corner of the unit is an opening 
for water outlet.

Unit Seven is  area 6 a rectangular space 
1.80 m long   and 1.50 m wide located in the 

western side of the square surrounded by four 
walls – northern and southern wall locus 11, 
eastern locus 25 and western 9ocus 9.  The 
door is located in the middle of western wall 
measuring 85 cm. The floor is muddy 
plastered with gypsum.  At extension of 
eastern wall there is an elevated area about 
60 cm above the floor and has two ferns locus 
18, 34 the diameter of each is 45 cm. It was 
probably a kitchen due to the presence of two 
ferns in it.

Unit Eight is an area 25 located in the 
south western part of the square and consisted 
of a rectangular area extended from east to 
west 3.30 m long and 1.15 m wide towards 
the street exposed in the fifth season. It joinsin 
the north with locus 11 and in the west and 
south with walls exposed in fourth season. 
The entrance is located in the western part of 
the northern wall joining the unit with the 
narrow passage mentioned in unit 5 area 31.
There is a footstep in front of the door built 
with mud bricks and plastered with gypsum 
layer of 3 cm thickness surrounded by an 
elevated area 10 cm high and 15 cm wide 
attached with the walls each 75 cm high. In 
the eastern area of the unit, there is an opening 
for water outlet to outside area at the street. It 
was probably a bathroom.

Unit Nine is space 1, located in the south 
of squareis an irregular area extended from 
north to south at about 6 m, spread in an area 
of 4.30 m, joined in the north with Locus 30, 
160, in the east with the wall exposed in the 
fifth season and in west with locus 25, 32. It 
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opened in the south at the street found in fifth 
season. The eastern part of the unit joined 
with the street. In the north west of the unit is 
a small door located in the southeastern of 
area 14 it means that space 14 in unit 3 had 
two doors.

The southwestern corner on the unit is 
attached with Locus 25 consisted of three 
walls locus 135, 251, 243  built  with mud 
bricks 18 cm thick , 45  cm eastern and 
western walls and varies in height between 
30-60 cm. then the wall extended  to the east 
locus 251 and to north locus 247 at a length 
of 1.80 cm. The shape of the area is like a 
water tank op small room 1.44 m long and 
1.10 m wide. The floor filled with debris and 
a layer of sand.

It was noted that there were various settlement 
layers under the floor in the unit facing the 
street and southeastern part of the unit 
particularly the meeting point of the unit with 
the street besides eastern wall.  A rectangular 
sounding was conducted in area about 1x5x1 
m area but except the sand, nothing was 
found that is it was the virgin soil.

3– Description of the Square (B5 
(plate 2.2e):
It covers a square shaped area measuring 10 
x 10 m, upper surface was flat in which we 
excavated an area of 9x9 m leaving 0.5 bulk 
on all sides. Digging continued until we 
reached a depth of 128-159 cm in all the areas 
(4, 156, 22, 23, 26), in area 23 appeared the 
floor covered with gypsum layer at a depth of 

70 cm. The floor of other areas was covered 
with burned mud bricks.

1.  Description of Locus
After the completion of excavations in the 
square a number of walls and architectural 
elements appeared (123z, 124z, 127z, 129z, 
134z, 137z, 140z, 182z, 277z, 278z) in 
addition to other loci representing a variety 
of architectural elements appeared (132z, 
182z, 159z, 177z, 1266z). 

Here is the description of each locus:

1-  Locus 124, 127 represent wall extended 
from east of the square o the western bulk 
divided northern areas 15, 26 and southern 
areas 22,4, 23 at locus 127.  The wall divided 
into two branches - The bigger part extended 
from eastern bulk to loci 125, 132 to a length 
of7.40 m and ended in the west ofa door 
measuring 10.1 m joining areas 26 and 4. 
This door was closed later with a wall made 
of mud bricks attached to locus 26 an elevated 
area build with mud 159.. The foundations of 
eastern wall laid by stones (locus 124) of 
three courses of 40 cm high the completed 
the construction by mud (35x23x10 cm) 
plastered with a 2 cm layer of gypsum. In 
between these the western wall is extended 
(locus 127) from the meeting point of loci 
125 and 134 until the western bulk 1.40 m 
long. The western part is hidden under the 
bulk that appeared again in locus 73 of square 
5a. This space of the wall divided area 15 and 
23 the foundations of the walls were buildwith 
stones28 cm high and the construction 
completed by mud.

– Locus 123is a wall extended from south 
to north to about 1.50 m, 45 cm thick and 
1.40 m high built with mudbricks each 
measuring (10cmx 18x 35) plastered with a 
layer of gypsum. The wall extended from 
east of eastern bulk of the square as major 
part of it is buried under the bulk. In the west 
of area 22 and in the south extended to 
southern bulk part of which appeared in 
square 6b (locus 37) further it joins with the 
northern locus 124 until it connected with 
northern wall locus 129.

3-Locus 140  a wall build with mud bricks 
begins from southern bulk  of the square 
extending north until it  reached locus 123 at 
a length of 2.70 m, 50 cm thick and 22 cm 
high dividing thearea4 and 22. The foundation 
built with mud of one row 13 cm high, over 
which a mud layer of 9 cm was added.  
Northern wall hidden under bulk and 
appeared in locus 136  of area 6b.

4 – Locus 125, 134 these two locus are 
located in the west of square near the western 
bulk these constitute a wall 7.90 m long and 
consisted of two types-  Southern (locus 134) 
extended from  southern bulk  until reaching 
to two loci (124, 127) dividing loci 4 and 23 
consisting of 40 cm thickness and 43 cm high 
walls. The foundations begins from the floor  
Its foundations are build with stones 22 cm 
high and completed with mud .The southern 
side of the wall is not visible as it is buried 
under the bulk but if  visible it could be 
connected with locus 170 of square  6b.  
Northern section (locus 125) extended from 

south and joined locus 124, 27 continued 
northward 3.60m with a height of 1.65m and 
45 cm thickness dividing area 15, 16. The 
wall was build on the floor with six courses 
of mud bricks 73 cm high and over it the wall 
was completed by 10 cm wide mud bricks. 
The rest of 82 cm high wall was build with 
stones  and gypsum mixture and plastered 
with 2 cm thick gypsum layer.

5-Locus 129 is a wall located east of area 26 
attached to eastern bulk. The wall was build 
with mud bricks like previous loci 3.65 cm long, 
1.10 m high and 50 cm thick located between 
southern locus 24 and northern locus 137.  

6-Locus 137is a wall extended from eastern 
bulk of the square towards west until it 
reaches locus 125 in the corner area 26. This 
wall divided locus 15, 26 and is 6 m long, 54 
cm thick and 75 cm wide. The foundations 
are made of stones to a height of 33 cm and 
completed the construction by mud bricks.

7-Locus 278 is a wall located in the north 
eastern corner of the square. It begins from 
eastern bulk towards west 1.15 long, 55 cm 
high and 56cm wide. Foundations are laid by 
a row of stones 10 cm high and hen completed 
the construction by mud bricks. The wall 
extended further towards water tank  (locus 
177).

8-locus 277  is a wall locatedin the  north 
eastern corner of the square begins from 
northern side of the corner part of it is hidden 
in the corner under two bulks eastern and 
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northern and extended southward until 
reaches locus 278.It’s façade  is similar to 
neighboring tank in the west (locus 177). The 
wall is build with mud bricks56 cm thick, 
2.60 m long and46 cm high.

9-Lous 132 is a square shaped buttress 70 
cm long, 60 cm wide and 26 cm high located 
in area 22 joined northern area locus 124 
built with square and rectangular shaped 
stones.

10-Locus 182 is abuttress located in the 
north western corner of the square andarea15 
composed of a square shaped base50x50cmand 
15 cm high build with stones. The upper area 
is circular10 cm high build with stones, 
triangular shaped body but upper area or 
mouth seems to be circular.

11-Locus 11 is an architectural element 
probably a water tank 2.60 m long and 86 cm 
wide. It is not clear as it entered in the 
northern bulk In the east it links with locus 
277and south with locus 278. The western 
part is a row of mud bricks with increased 
thickness by 10cm the northern part is hidden 
in the northern bulk. 

12-locus 159 located in the south western 
corner in area 26 at the western side of locus 
124. It is an architectural element apparently 
seems to be attached with the wall area 26, 
consisted of an elevated  area or platform 
(locus 159) 53cmlong,  43 cm  wide and15 
cm high above it are two spaces with 20  cm 
areainfontand30 cm at  the back and seems o 
be part  of a toilet  chair.

13-Locus 266 it is a fallen stone piece in 
the northwestern corner of the square 
probably was a lid for the well or inspection 
room.

B– Description of architectural units:
During this season’s excavations in the 
working square, five architectural 
components, some complete and some partly 
complete in the last season due to their 
penetration in the bulks and unexcavated 
squares are excavated completely. Three 
rooms in the south with square 6b, rectangular 
sitting hall extended in the square from east 
to west, partof the courtyard in the square 
from the east to west, part of the courtyard 
and buttresses in the north are excavated and 
described as under:

First Unit represented area 22 located in 
the southeastern corner of the square, the 
major part of it entered in the square and 
the rest of it entered in southern bulk and 
square 6b overlooking in the north locus 
124 joined in the east with locus 123, in the 
west locus 140, and in the south with 
southern bulk. Locus 112 in square 6b is 
southern wall of the unit. Collectively these 
represented an area from east to west 3.94 
made of from north to south 22.30m (locus 
144).  Used in it are a variety of stone tiles 
rectangular, square and triangular shaped 
plastered with gypsum.  In the middle of 
northern wall of the unit is a square shaped 
buttress locus 132 attached with the wall 
probably It hold the wooden bridge 
extended until southern wall Locus 112 

covered by a roof. The entrance was located 
in the southern wall.

Second Unit represented by area 4 
consisted of a rectangular space extended 
from north to south 3.30 m long and 2.92m 
wide. In the east it joined with locus 140, in 
the north with locus 124 and west locus 134 
and in south with the present bulk.  If we 
look at locus 163 square 6b it represented 
southern wall of the unit. The floor of the 
unit locus 124 was made of stone tiles 
plastered by gypsum. The entrance is located 
in thewestern part of northern unit locus 124. 
The entrance was common for this unit and 
unit 4,area 26.

Third Unit represented area 23 and is an 
incomplete unit in the square and look like a 
triangular space. In the east attached to locus1 
34, in the north locus 127 hidden in the 
western and southern area inside western and 
southern bulks.  It is possible that locus 21. 
153 in squares 5a and 6b represented locus of 
western wall andisparallel to the wall in 
eastern unit locus 134. It is further extended 
southward at unit second area 24 in square 
6a.The floor in this unit is of two levels 
….elevated level locus 189 and lower level  
of about 20 cm locus 187 both are flat and 
plastered with gypsum.

Fourth Unitconsisted of area 26  a 
rectangular space extended from east to west 
6.10 m long ad 2.55 m wide bordering in the 
north by locus 137, in the east locus 129,  in 
the south by locus 124 and in the west by 

locus 125.The floor of the unit is made of 
stone tiles and covered by a thin layer of 
gypsum.  A door is located  in the west of 
southern wall measuring 1.10 m but it is at 
present closed by mud bricks. Inside is a small 
room and an elevated area with a toilet chair.  

Fifth Unit is area 15 consisted of an area 
“L” shaped extended from east  to west 8.65 
m long and 2.80 m wide than turned towards 
west and covered an area 3.10 m long, 190 m 
wide surrounded by locus 125 in the east and 
bulk in the west. In the northwestern corner 
of the unit has a circular pillar with squares 
shaped base locus 182. The floor of the unit 
was built by stones and plastered by gypsum.

The locus in this unit is part of the big 
courtyard most of which is hidden in the 
unexcavated squares.  Unit three of this 
square (area 23) and second unit in square A6 
(area 24) formed a narrow passage in the 
south locus 30 and joined with the main street 
through this passage and from this unit to 
other units of squares 5b and d 6b.

4– Description of the square 6b 
(plate 2.2e):
The square coves a square shaped area 
measuring 10x 10 m with upper surface 
declining on both sides in the middle of 
eastern and western area.  A 9x9 m area was 
excavated by leaving 0.5 m bulk area around 
the square. The southern bulk was removed 
to develop link with architectural elements 
recorded in this fifth season thus the excavated 
area now becomes 10x9 meters.
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This square was dig up to 145 cm including 
all the areas (2,,7, 11. 13, 18, 20, 30, 32, 33, 
35) un till appeared the floor made of stone 
tiles. Test sounding  was carried out in the 
south eastern area 32 upto35 cm deep to 
assure  if any artifacts in the area  are present 
but we found virgin soil and nothingelse.

At the end of the excavations a number of 
walls, locus and areas were discovered such 
as (106z, 258z, 214z, 195z, 211z, 210z, 208z, 
206z, 209z, 204z, 272z, 260z, 236z, 105z, 
237z, 163z, 118x, 113z, 170z) these are the 
walls found in the square and other places of 
the square. In addition to other architectural 
elements (276z, 198z, 111z, 200z, 201z, 
218z, 233z, 113z, 112z).

A-Description of Locus
It consisted of a set of a set of walls and loci 
excavated in this season.  The loci are 
registered according to seral order these were 
located.

1- Locus 106, 204, 213, 209 represented 
walls extended from east to west then to the 
bulk of the square   9 m long and thickness 
vary between 35-53 cm. These divided the 
southern loci 11, 7, 13, 18nand northern area 
2, 32.  The wall was  divided according to 
their exposure in different loci such a:

Locus 106 is a door measuring 92 cm located 
in the southeastern corner of the square (locus 
204) attached to the westernwall.  While, rest 
of it is hidden in the  bulk .The footstep of the 
main door is made of stones 17 cm high, later 

in the  following period elevated thefootstep 
with a row of stones by 15 cm, than added 
one more row thus the footstep has become 
14 higher due to the addition of  rows of 
stones.  The total height of footstep become 
60 cm. This door was  connected southern 
area 11 and northern locus 32. It is closed by 
mudbrick.

Locus 204, 209 represented  the continuation 
of wall towards west 8.08 m long and 1.37 m 
high near locus 204 and 2.10 m at locus 209 
dividing the northern areas 2, 32 and southern 
7, 11, 13, 18. The foundations are build with 
stones 30 cm high then completed the 
construction of the wall by row of stones 
measuring 35 cm long 18 cm wide and 10 cm 
thick, while, the wall was plastered by a thin 
layer (1-1.5 cm) of gypsum.

Locus 213 located in the east of locus 209 
is adoor measuring90 cm located  between 
area 2 and 7.

2- Locus 206 is a wall extended from north 
to southlocated between area 7 a ,11, it is 
1.50 m long, 530 cm wide and 1.06 m. Build 
with stones at the foundations, and completed 
the wall by mud bricks and plastered with 
gypsum on both sides. Southern side of this 
wall extended to the wall discovered in 
season five and the northern wall joined with 
locus 204, 213. 

3- Locus 208 is a wall extended north to 
south located between area 7 and 13, 1.95 m 
long, 40 cm wide and 1.46 m high built with 

mud and on the sides is a 1cm thick layer of 
gypsum.  Build with mud and plastered on 
both sides by gypsum.  Southern side of the 
wall is the extension of wall located in the 
last fifth season and northern side is attached 
in the middle of locus 209.

4- Locus 211 It is a wall dividing locus 13, 
18 buildwith mudandplastered with   gypsum 
like previous loci. It is a 2.60 m long wall, 
1.09 m high, 35cm wide,. Its northern side is 
attached to locus 209, like opposite locus 
195, represented by the extension of locus 
211 in area2.The southern side after the 
completion of war opened in the fifth season 
attached with locus 211in the west and locus 
210.It is a wall 1.60 m long and 20 cm thick 
representing original wall.

5- Locus 214 it is a fallen wall inside locus 
13 discovered in the fifth season extended 
between locus 208 and 211. The fallen bricks 
closed the entrance to locus 13.It is2.14 m 
long, 16 cm thick and 35 cm high. We left the 
fallen debris as it is to show how the walls 
were fallen down about which we do not 
know. 

6- Locus 195 , 198 It’s a wall built with 
mud  and  joined in the south by locus 209 
extended towards northeast to join locus 209 
and extended further north east to  about 1.9 
m. It is 50 cm thick and 26 m high and 
probably was the extension of locus 211 
inside area 2.

7- Locus 258 is a wall oriented from 

eastern bulk westward until reachesto locus 
272. It is 2.26 m long, 44 cm thick, 1, 37 m 
high built with mud bricks and plastered with 
gypsum inside and outside the wall.

8- Locus 175, 276 represented locus 175 
a wall 25 cm thick and 21 cm high begins in 
the south  at the meeting point of locus 209 
and extended northward about 1.20 m. It was 
built by mud and extended towards  east 1.25 
m long where is a sand stone wall the 
foundation of which were laid by mud bricks 
of 12 cm thickness.  Eastern part of wall 
ended at the door. The footstep attached with 
this wall and locus 272 and part of it connected 
with locus 272, 209, 213 that look like a tank. 
There are two wells in the northern area 
(locus 276) consisting of circular moth, 3.90 
deep surrounded by stones andhas45 circular 
rim or mouth with a circular steatitestone lid. 

9- Locus 272 is a wall extended from south 
the meeting point of locus 204 directly in 
these of locus 213 and onward to north until 
It reaches locus 223 90 cm long, 
25cmthickand19 cm high located between 
area2, 23..

10- Locus 260, 233, 271 represented by 
locus 271 wall extended from east to west 
parallel to locus 260anddividedarea 33, 35. It 
is 1.05 m long, 20 cm thick and1 m high build 
with stones of 28 cm thickness. Foundation 
laid by stones28 cm thick. Eastern part of it is 
hidden in the eastern  bulk,  western part is  
attached with locus 233 which is a buttress 
rectangular shaped measuring 55x70 cm 
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wide and 60 cm high. Foundations built with 
sand stone to the height of 40 cm then 
completed the construction stones and 
attached with locus 271 1.50 m long, 50 cm 
wideand10 cm high. Probably part of floor 
tiles and material from wall in area 33 are 
mixed and scattered here.

11- Locus 236 is a wall build with mud 
bricks, parts of it are fallen down, debris and 
mud bricks and small stones can be seen on 
the floor western side has a wall with 
buttresses (locus 218) but the eastern side is 
hidden. The wall is 1.70 m long, 50 cm wide,1 
m high. It divided the area 35 and 2.

12- Locus 218 is a square shaped buttress 
70 cm long and 30cm high, the foundations 
are build with sand stones joined by mud. 
This  buttress is located  

In the south western side of locus 236 facing 
another similar buttress in the south locus 
233.In the west there are other two buttresses 
(locus 201,202) forming locus 218, 200, 
201arow of buttresses dividing area 2 in two 
sections. 

13- Locus 105, 237,112, 163, 158, 
118 representing wall located in the north 
of the square extended 9 meters from the 
bulk parallel to northern bulk until locus 
170 and part of it is buried in the northern 
bulk. This wall could be divided into three 
types – eastern type (locus 105) composed 
of a wall dividing area 20, 30 and run 
parallel locus 271 and intersect with locus 

237. It is 85 cm long, 50cm wide, 80 cm 
high. Its foundations are laid by sand stones 
cemented with mud.  In the west of this wall 
is locus 237, a wall extended from north 
towards south 1.68 m long, 1 m high and 45 
cm thick meeting with locus 123 in square 
5b. Foundations are laid by sand stone, 
cemented by mud and plastered with 2.5cm 
thick layer of gypsum. The middle part  of 
the wall locus 112 is made of one row of 
sand stones 16 cm wide, 36 cm high probably  
part  of the wall of a water tank(locus 158) 
covering  an  area 1.80 m long and 1 meter 
wide made of stones. The western part is 
covered by the branches of a plant probably 
that of grapes (locus 113). The western part 
of the wall joined with locus 170 in the 
middle of which is an attachment buried in 
the northern bulk representing extension of 
locus 14 of square 5b,in the west is the 
shoulder of the attached southern wall (locus 
118).  A square shaped buttress

Attached to the wall (locus 153) is 70 cm 
long and 18 cm high build with stones and 
cemented with mud.

14- Locus 170 It is a wall located in the 
northwestern part of square extended from 
north to south and begins from north western 
corner of the square 2.13 m long and 25 cm 
high but its thickness is not known as most of 
it is buried in the western bulk .Also northern 
side of the wall is hidden in the northern bulk 

It means that it is part of the extended locus 
134 in square 5b similarly southern side is 

also hidden in the western bulk. It was the 
wall discovered

in the fifth season and  joined with the main 
street from the east.

15- Locus 200 is a square shaped buttress 
70 cm long located in the middle of area 2 
facing the eastern area. The buttress is similar 
to Locus 218 and in the west is another 
buttress (locus 201) build with stones until 
the height of 25 cm and cemented with mud.

16- Locus 201 represented a square shaped 
buttress  70 cm long located in the west of 
area 2 near wall (locus 170)and faces in the 
east by similar buttress(locus 200) The 
foundations of the buttress are laid by stones 
until the height of 25 cm and the wall is 
completed by layers of stones.

17- Locus 111 consisted of a collection of 
stones spread in a circular form,  at present 
incomplete due to part of it under hidden the 
western bulk. Attached  with the western bulk 
is probably part of a tank circular in shape 30 
cm high surrounded by bushes like plants in 
locus 189 and 113 and was a fire place or 
water reservoir.

B– Description of architectural 
units:

During this seasons  excavations several 
architectural components, rooms, courtyards, 
passages and ruins of the buildings are 
located which are described as under:

First Unit area 11 is a small rectangular 
space extended from east to west at a length 
of 92 cm and width 60 cm reaching to the 
eastern bulk and to locus 260 in the west and 
towards north a door locus 106 connected to 
his area with area 32. In the south is a narrow 
gully discovered in season five then across 
the door was a kitchen with ferns in it and a 
toilet room with a chair. The floor was made 
of stone plastered with gypsum.

Unit Second area 7 is a small rectangular 
area oriented from east to west 2.36 long and 
depth from the surface1.46m. In the east is 
locus 206andwest locus 208 and north locus 
209, 213. In the south is located rectangular 
room discovered in the previous fifth season. 
Floor was made of stone tiles covering entire 
room.

Unit Three consisted of a small spaceof 
rectangular room extended from east to west 
2.14 m long, 1.20 m wide and joins to Locus 
209 in the north, locus 208in the east, locus 
211 in the west and locus 214 in south. Floor 
was made of gypsum. It was probably a small 
storage room located near the northern corner 
of a large room located in the last fifth season 
and rest of it was clear in his season.

Unit Four is a space 18 in the south western 
corner of the square consisted of an area 2.2 
m long in north 1.25 m, in south and 50 cm 
deep joining locus 211 in the east direction 
and in the west with bulk and south area no 
yet excavated joins with western bulk and 
extended locus 209. The floor made of 
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gypsum layer (locus 267) and has two 
levelsthe higher one on the lower area is 20 
cm above. This unit is extended to west inside 
western bulk the wall here was discovered in 
season five.  Part of it is extended towards 
west in the western bulk and onward to the 
street. Part of this unit is not excavated as it is 
under the western bulk as a passage with two 
doors open at the street and created link 
between this and unit ten of the courtyard 
(area 2).

Unit Five area 32. It is a rectangular shaped 
area extended from east to west 2.74 m long, 
1.30 m wide and 1.40 m deep. In the east is 
bulk, in the west locus 272, in north locus 
258 and in the south three are two loci 106, 
204.  The floor of the unit is flat and hard.   
We excavated the deep area of the floor and 
reached to the virgin soil consisted of red 
sand. This unit was probably a water reservoir 
tank.

Unit Six space 33 composed of square 
shaped area extended from east to west 2.74 
m long, 1.55 m wide joins with eastern bulk, 
in the east by locus 272, in the south locus 
258 and in the north locus 271. The floor is 
hard and flat. This unit was a storage or water 
tank particularly due to an elevated platform 
or area in the north locus 260 used to place 
water pots or grain storing pots.

Unit Seven area 35 is a rectangular space 
extended from north to south at about 3 m 
long and 2, 48 m wide towards south at a 
distance of 1.40 m it joins the eastern bulk in 

the west locus 218, in the north locus 236 and 
south locus 271. The floor composed of red 
soil. The area surrounded by Loci 218, 233 is 
connected by a door and with neighboring 
courtyard in the west. This part is still not 
excavated as well as eastern bulk and area 
behind these squares.

Unit Eight area 20 consisted of a 
rectangular area extended from north to south 
1.09 m long, 86 cm wide joined with the 
eastern bulk and further connected in the 
west bay the courtyard (area2), in the north 
by locus 105 and in the south by locus 236.

Unit Nine are 30 located in the northeastern 
corner of the square and look like a triangular 
space1.20 m long and width70 cm extended 
from east to north towards eastern and 
northwestern bulk locus 237 and in south 
locus 105.  About floor we do not know any 
things as it is hidden under the debris sand 
we could not excavate duet to narrow space.

Unit Ten area 2 It is the biggest and most 
important arc architectural component 
discovered in this square composed of a 
rectangular area extended from east to 
westabout 7.65 m long, from north to south 
7.27 m wide and joined with in the east with 
locust 272, 233, 218, 237, in the  south 

Locus 209, 213. . The unit consisted of three 
buttresses, square shaped, the row extended 
from east to west Locus 218, 201, 200. . The 
unit is divided  into two parts with a buttress 
in the north near north western corner locus 

113, buttress in the east locus 233 attached 
with locus 271. This buttress was supporting 
the wall in the north locus 271 it was also 
supporting eastern, western and northern 
walls facing the courtyard. Some bushes 
grown nearlocus 158,198 and near the tank 
locus 111.  There are more bushed and plants 
besides western courtyard locus 170. The 
southern part of the courtyard is open and in 
the southeastern corner is a deep well locus 
276. It has circular mouth and not much 
deeper locus 213, area 7.

Chronological sequence of Squares:
We concentrated on the analysis of each layer 
that we observed in the excavations of 
architectural components without taking into 
consideration the culture or civilization or 
history represented by the finds. All activities 
took place on the site by the humans or 
natural factors, animal or floral impacts were 
not taken into consideration while analyzing 
chronological sequence squares. These  
include all moveable objects but those solid 
or immoveable Properties such as 
architectural components were considered 
for analytical  sequence inside squares.

We discovered in the first region  four  
different layers of  human Activitiesmentioned 
below:

First Phase (plate 2.2e):
This layer is the deepest point reached in the 
excavations of the site in this year is the 
virgin soil. It is noticed on  some sites in the 
deep points are large stone foundationson 

which wall are directly erected. There are 
some architectural elements may be hidden 
but as yet we did not excavated all such areas.

Phase Two (plate 2.3a):
This phase is represented  by architectural 
units,  pillars and floors.Important discoveries  
include courtyard 1….contains circular 
pillars in square 5b,  courtyard  3 contains 
square shaped pillars and  floors made of 
stone tiles in square B6. The construction 
phase started by erecting architectural 
elementsin square 5b and 6b which seems to 
be the advance eraofdevelopment and 
civilization.  This was also discovered at the 
end of the season the fallen immovable 
architectural elements older than phase two 
represented by  a fallen pillar, attached ferns, 
and stone foundations and some other 
architectural elements such as stones and 
attached mud. We hope in the further  future 
excavations we may find rest  of the 
Architectural componentsto develop proper 
stratigraphy of the buildings.

During this season we found many fallen 
building materials,some walls were partly 
andsome completely fallen. This was the 
period of migration. Debris and heavy 
deposits of burned materials suggested that 
the area was burned intentionally.

Phase Three (Plate 2.3b):
This phase represented the decline of 
civilization happened on the settlement site 
for long time and do not happen any change 
in the settlement pattern or building style. 
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The residents of this phase knew about the 
changes occurred in the building patters of 
phase 2, particularly the outer walls and 
rooms and  other architectural elements such 
wells, canals,  storage, ferns etc. but we 
noticed a discontinuity in the settlements of 
phase two and three. The construction method 
wasrepeated in this phase, by using old 
foundation of houses and rebuilding of 
houses on the previous demolished buildings.

In this phase he same old buildings were 
rebuild of phase two in square 5a such as 
room 1 of storage (a) and (b) and (c)  and 
upper part of some walls, addition in the 
interior walls and floor of these rooms are 
similar to phase two. Very few artifacts were 
located except some pottery shreds, ferns and 
stone objects.

Phase Four (plate 2.3c)
Although the settlement continued in this 
phase nothing changed in the architectural 
style and patterns and the use of buildings 
remained the same. Thus during digging we 
found kitchen 2 and room 6 after removing 
the debris scattered all over the area we found 
scatter of coal and bones and shells but very 
few pottery shreds suggesting that it was a 
settlement area and that these were the 
artifacts used by the last settlers of this 
building.

This phase represented all changes occurred 
on the site after the last settler’s migration 
and that the site was totallydestroyed. We 
also observed that no changes occurred on 

the site after the last destruction. 

Artifacts
During the excavations large number and a 
variety of objects and artifacts are located 
including pottery shreds, glass pieces, stones, 
wooden, leather, metal objects, coins, 
inscriptions etc. 

Pottery shreds (plate 2.4):
The pottery shreds located during this season 
consisted of shreds, complete, semi complete, 
broken, glazed non-glazed, different size and 
shapes of objects are located. The pottery 
shreds could be divided into two main types:

a- Simple shreds
Large quantities of pottery shreds are located 
in this season. These vary in shape, size, 
design and function. The artifacts are selected 
on the basis of different types pering.

A-	 Common shreds
B-	 Decorated shreds

A –Common Shreds:
 Large quantities of common  pottery shreds 
of various shapes , size functions are located 
and collected for further analysis and dating . 
Based on color, paste and design these 
artifacts will be analysed.

First type:
Pottery shreds consisted of soft paste, brown, 
red or green color devoid of grit, Medium 
paste, medium heat. Such shreds are usually 

associated with  kettle, large pots, jars having 
small or .  Geometric decorated glazed shreds 
medium paste and contain handles with 
geometric decorations. Such objects are 
glazed  and painted with geometric and floral 
patterns such as leaves  or straight and zig 
zag lines.

Second Type:
In it the paste if little and soft light brown 
color, thicker than first type,  less impurities  
are less and varies between white and red, 
light brown or green or t the paste if little and 
soft light brown color, thicker than first type,  
less impurities  are less and varies between 
white and red, light brown or green or ashes.  
Most of the objects are kettle, oval like  
medium size jars, some  plates and bowls 
with geometric patterns, zig zag and 
meandering lines.

Third Type:
Medium paste, coarse grit, , added bone 
pieces hard slip white, red o light brown 
Color. Small bowls, glasses, jars, medium 
size tanks, simple bases with Geometric 
patterns, zigzag, parallel or meandering lines.

Fourth Type:
The paste of this type is thick and coarse  
mixed with bones, pebbles, sand and Lime, 
prepared at low heatand most of the objects 
are black or ashy. The color vary between 
black and grey. Hard paste, decorated with 
geometric  patterns, ziz zag and meandering 
lines.

Fifth Type:
Coarse, rough, and thick paste mixed with 
bones, san, stone and lime made on high heat, 
hard paste mostly large or medium sized jars 
or large pots and bowls with geometric 
patterns, zigzag lines, circular or finger lines.

B Decorated Shreds (plate 2.5):
Prominent decorated shreds especially of 
utensils such as bowls, glasses, plates, kettle, 
metal objects, colored and glazed objects 
were the most common elements. The paste 
appears to be light yellow to right red color 
and is devoid of sand and other materials in 
some cases soft lime or black stone was found 
particularly in big jars the body was painted 
in blue or green.  Some small objects were 
painted in white silver color on high heat.  
Big large jars pasted in green coarseand some 
in yellow or cream or light red color in some 
sand or lime or black stones were added, 
some bases were flat and depressed and some 
were simple.

1- Metal decorations 
This type of wares were made  with simple 
mud and clay in yellow color and covered 
with a thin layer of decoration made on lower  
temperatures  than the earlier objects. Small 
pots, bowls, plates and cups were made like 
this. These objects were painted  with  white 
silver color and decorated with floral designs. 
Such floral designs are seen on small cups 
and bowls such as:
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Artifact no. 106
Part of a decorated glazed jar, metal paste 
irregular shaped with circular base.  Part of 
neck is cylindrical shape and body oval 
shaped while the rim curved outside, neck 
straight and body curved outside.

Decoration:
The body was painted in white and decorated 
with yellow geometrical designs.  There was 
a complete handle in green color and neck 
surrounded by  two circles In green color. A 
green color circle run around the neck from 
top to bottom. Some are surrounded by two 
circles and some with one circle only. Some  
form the shape of (L). The body has two 
circles around the object with small circles in 
between this decoration was then covered 
with  a layer of silk.

Manufacturing Technology: 
The past was soft and plane with a mixture of 
white sand dipping yellow. Body was made 
of several layers of silica. Paste soft and 
excellent on which appeared small holes due 
to removal of paste. There were various 
stages of manufacturing,  first phase before 
decoration, second with the color and third 
decoration  with geometric patterns and 
covered by a layer of silica.

2- Spotted decorations made of red 
paste added sand to make it strong. The name 
is given due to spots or dots marked on the 
body of the bowl on the outside and/or inside 
the body, on the outside or inside surface . 
Made on high heat such as:

-	 Object (39) part of a spotted decoration in 
green color. It’s part of a base and curved 
body from inside decorated with green 
dots.

-	 Object (90) three pieces of a glazed bowl 
decorated with yellow color and green 
dots.

3- White aluminum Ceramic Paste of 
this type is soft and devoid of any impurities, 
yellow or light brown in color. Covered by 
white layer and made on high heat wheel 
made.

4- White Chinese Ceramic prominent 
due to itssoftness and paste. Devoid of any 
added material, located on the surface of the 
site. It is white and a little ashy in color. It is 
a copied Chinese ware.

5- Decorated dark color Ceramics 
It consisted green, blue and yellow colors 
made with medium coarse paste. Mostly 
medium and large sized objects made like 
this.

6- Decorated and polished Shreds 
made of yellow paste soft and mixed with 
lime to give strength covered by turquoise 
color.

7- Glazed and shining decorated 
shreds mad of medium paste, red ware, 
brown slip and yellow in color.

Ferns (plate 2.6):
Several ferns in different size and shapes and 
decoration are located. Some are mentioned 
here:

Artifact (4) part of a fern decorated with 
geometrical patterns made of stone.

Artifact (19)  Rectangular shaped stone ferns 
light brown color and has floral designs such 
as leaves of grape or other plants. 

Artifact (44) Square shaped fern made of 
stones and has decorations of deeply engraved 
lines, one above and other below it.

Artifact (55) Stone made ferns, square shape 
and has flower motifs as decorative elements.

Artifact (54) Part of a stone tiles irregular in 
shaped having  geometric patterns  as 
decorative motifs, part of the fern is placed 
on the window.

Glass Objects (pate 2.7):
Small glass bowls  in complete form and big 
glass bottles in different colors  and size are 
found in the excavations .Large quantities of 
glass pieces of objects such as plates, glasses 
with simple bases. Most of the glass objects 
were local made. These objects vary in colors 
from white to green and blue.

Cups:
A part of thin shining glass cup with a turned 
rim and wide mouth(103) (plate 2.7) 
Represented this type of objects.

Glass Manufacturing (plate 2.7): 
A half part of an object look like a coin 
indicated the economical and political Entity 
of the site and the manufacturing of coins in 
the region as well as Indicated the use of 
weights. It is artifacts no.60.In the circle is 
written (on the orders/of Allah) and is blue in 
color.

Stone Objects several stone objects are 
located most of which are made of Steatite 
stones such as:

Incense burners (plate 2.8):
Well polished and shining. They have long 
handles, cylindricalor rectangular shaped, 
rims are  curved or thick , on the base  four 
legs and body decorated by straight lines 
cutting vertically and  horizontally.

Lamps (plate 2.9):
A number of complete and incomplete lamps 
are located made of stones or Steatite-soap 
stones. All of these are similar in shape, some 
have handles, polished and have soft plain 
bases.

Sharping stone (plate 2.10a):
Several basalt made whetstones are located, 
rectangular in shape soft surface with tooth 
like marks on the surface.

Grinders (plate 2.10b):
Three large grinders with upward faces are 
located. Consisting of two pieces of Grinders, 
one made of basalt rock and other sand stone 
in circular shape.
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Grinding stone, Quern and Stone 
hammer (plate 2.11):
Cylindrical shape stone hammers, with 
circular neck and interior  surface triangular 
is polished and soft in addition to several 
parts of grinders made of sandstone are 
located in this season.

Cistern (plate 2.12a):
Several parts of cisterns or water container 
circular in shape are located. Slightly deep, 
simple mouth, outside area polished , circular 
simple base. The pottery cistern is square 
shaped, handmade, coarse paste.

Leather products (plate 2.12b):
Several leather products are also found on 
which are signs of boring are found on the 
objects such as artifacts  no. (20) , (215) and 
object (50).

Wooden and Ivory Objects (Plate 2.13):
A variety ofwooden objects are discovered, a 
wooden writing pen, part of a small circular 
wooden box with shining decorative 
motifsandsome with deeply engraved and 
imposed designs.

Metal objects  (plate 2.14):
A variety of different typesof metalobjects 
such as bronze and iron constitutes as handles 
of boxes doors handles and some new iron 
nails.

Beads (plate 2.15):
An impressive quantity ofvarioustypes of 
beads are located. It gives us an evidence he 
use of beads for making jewelry was in 
common use at that time.

-	 Object (1) cylindrical shaped half bead 
with a hole in the middle. Its interior body 
was black and outside light blue color.

-	 Object (2) A pair of beads similar in color 
and shape, small in size probably were 
part of a necklace.

-	 Object (3) A medium size, cylindrical 
shape bead with exterior in blue color.

-	 Object (16) A    bead with a hole and 
covered with yellow color.

-	 Object (18) A circular shaped bead, hole 
in the middle and center green in color.

-	 Object (87) Medium size bead, hole in the 
middle and yellowish in color.

-	 (object 98) Broken part of a cylindrical 
shaped bead, black in color with oval 
shaped decorative designs ion the body.

-	 Object (98) Circular shaped bead with 
different colors black, yellow, brown 
white, ashy and a hole in the middle.

-	 Object (99).

Mets (plate 2.16):
A small piece of mat made of camel hair is 
among the important collection of this season.

Inscriptions (plate 2.17a):
On a sand stonea small inscriptionis 
engraveddeeply in the rock surface.

Coins (plate 2.17b):
A few copper and bronze coins ae found in 
the excavations of this season.

After the completion of the excavations on 
squares A6, B5, B6 the team noted different 
types of locus, architectural elements and 
components  as sunder:

1-	 Sitting Halls:  A variety of architectural 
units of different shape and size square 
or rectangular area for different services 
and works are noted  such as sitting 
rooms; the sitting room (majlis) also 
composed of a storage  Square Fourth- 
locus 26- in square B5 and unit 3 and 4- 
locus 13 and 7 in square B6 included in 
the sitting room.

2-	 Courtyards: In this season complete 
courtyard was located in unit 10, locus 2 
from square B6.  Several architectural 
elements found like buttresses, wells, 
water reservoir, roots of trees and water 
tanks. Also we found part of a courtyard 
with one buttress in unit 5 area 15 square 
B5. 

In the 3rd season a courtyard was located west 
of locus 31, 19 in square 6A similar to those 
in squares A5 and A6..

Rooms - Several rooms discoveredinthe 
excavated areas in units 1, 2 and 5, locus 5, 8, 
21 in square A5 and in unit 3. Locus 14 in 
square A6. In unit first and second - Locus 4, 
22 in square B5.

Galleries /passage a number of passages 
were located in this season such as passage in 
unit 5-locus 31 square A6 in the west of units  
6th and 7th  leading from kitchen to unit 7- 
locus 7 and bath room in unit 8, locus 25 in 
the same square. A passage is located in the 
eastern part of square A5,A6 representing 
unit 3,locus 23 in square B5. Second unit, 
locus24 in square A6 and passage in the east 
of square B6 in unit 1 locus11 in the same 
square and then lead to east of the siting hall 
in the square until reaching kitchen and both 
room exposed in the 5th season.

Kitchens – The team discovered two 
kitchens this year in each has a fern, one in 
unisex- locus 3 square , A5, in unit 
7hereweretwo ferns, locus 6 in square A6. 
Third similar kitchen was found in unit 4, 
locus 17, square A5. There was heavy deposit 
of ashes and burned floor in the northern area 
there was place to put kitchen materials.

Bath rooms – a number of bath rooms 
were discovered one in unit 8, locus 25 was 
more clear in square A6.

Wells – A clear well was located in Locus 
276 in the southeastern corner of unit 10, area 
2 in square B6.

Cisterns –several cisterns were located in 
the excavations , a prominent well is 
represented from unit 8, area 25 square A6, 
The water tank present besides the well in 
north eastern corner of unit 1, area 2, square 
B6. Another water tan similar to unit 5, place 
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32 and the tank in the north eastern corner 
locus 158 in unit 10 area 2 in the same square 
are the wells found in his season. Also 
discovered in the living room an opening for 
water out let inunit6. Area 10in square A6.

2–  Located a number of architectural 
components as under:

- Walls built with different material sources 
such as stone and mud and gypsum    layers 
used in the stone foundations.

- Floors made of stone tiles and gypsum 
plaster. 

- Buttress- locus 182 located in unit 5, 
area15 in square B5. Five buttress locus 
113, 218, 233,200, 201 in unit 10, area 2 
and square B6.

- One main entrance is located in the 
northeastern corner of square A6, locus 
30. 

There were special entrances for the rooms, 
sitting hall, bathrooms and kitchens. 

SUMMARY:
A- The two squares excavated during this 

season consisted  of square A5 and square 
A6 representing one complete unit of 
architecture part of it was excavated in 
the last 3rd and 5th seasons. Most 
prominent features exposed in this  season 
are the two entrances , one  located  in the 
northwestern corner in the northern wall 
and other in the south eastern corner 

overlooking the southern street area 14, 
square A6.

B- The eastern squares excavated in  this 
season are 5b and 6b similar to other 
architectural elements entirely  similar in 
architectural components located in 5th  
season. The only entrance located until 
now locus 30 opens  towards the main 
southern street and  the passage dividing 
elements area 24 in square A6, and area 
23in square B5. 

C- The northern wall representing locus 
1124, 127 in square 85 and locus 52, 55, 
73 in square A5 extended  towards west 
located in the 2nd season divided a number 
of architectural elements located some in 
the southern wall area and some in the 
wall sharing in the northern and southern 
units.

D- A number of pottery and ceramic objects 
are located some glazed and decorated 
indicating trade relations with Egypt. 
Several glazed and painted wares date  
back to Tulunian era before the period of 
Ibn Khuldoun others represented ware 
from other  parts of the region.

E- A number of coins suggested  that it was  
the main trading site in the Arabian 
Peninsula in the first century of the 
Islamic period and may be the Coins were 
recognized internationally. 

4- Tp provide photographers, surveyor and 
draftsman for each site.
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I. Introduction

In 2010, two further seasons of 
multidisciplinary research at the oasis of 
Tayma were carried out, focussing on 
archaeological investigations, pottery 
studies, the analysis of human remains as 
well as on the further development of a 
conservation plan for excavated building 
remains8 (for reports on previous seasons 
Eichmann et al. 2006; 2010; 2011; 2012; 
Hausleiter et al., in press a; in press b). 

As reported before, the Saudi-German project 
identified altogether six occupation periods 
at Tayma which are attested at different 
locations represented by a specific set of 
archaeo logical features (buildings, artefacts, 
pottery etc.), covering the Neolithic to 
modern periods.

Excavations concentrated on a number of 

1 Deutsches Archäologisches Institut, Orient-
Abteilung, Berlin.

2 Saudi Commission for Tourism and Antiquities, 
Tayma Museum of Archaeology and Ethnography.

3 King Saud-University, Faculty of Archaeology 
and Museology, Riyadh.

4 Restaurierung am Oberbaum, Berlin.
5  Büro für Restaurierungsberatung, Bonn.
6 University of Florence, Department of 

Evolutionary Biology, Laboratory of Anthropology.
7  Berlin.
8 Spring season: 13th February–7th April; autumn 

season 10th October–9th November 2010. 

areas / squares, mainly located in the central 
part of the archaeological area of Tayma, 
known as Qraya (Plate 3.1). 

 In the frame of the city wall project, a multi-
storey tower attached to the inner side of the 
city wall’s western branch was investigated 
already in the years 2008–2009, revealing a 
Late Bronze Age context. Located within the 
outer wall, southwest of the central elevation 
of Qraya, Early Iron Age occupation remains 
were further investigated in a building, 
probably used as temple, where artefacts 
with clear re miniscence to the Levant and 
Egypt were found in association with a 
specific type of painted pottery (Area O). 
Finally, excavations in and east of the large 
late 1st millennium BC building in Area E 
continued, covering the period of the 
Lihyanite dynasty at Dedan (4th to 2nd cen-
turies BC) until the Late Roman to Early 
Byzantine periods (4th / 6th centuries). As in 
the report on the 2009 season, excavation 
reports are accom panied by a chapter on the 
pottery from the pertaining contexts. The 
excavation reports are followed by summary 
on the anthro pological studies until 2010 and 
a chapter on building conservation activities 
written by ar chaeologists and conservators.

 The Saudi-German team was hosted by the 

Museum of Archaeology and Ethnography at 
Tayma. Funding of the German component 
was provided by the German Research 
foundation (DFG), Bonn; conservation 
measures were for the first time funded by 
the Official Develop ment Assistance (ODA) 
provided by the Federal Foreign Ministry of 
Germany. 

The authors are indebted to all individuals 
and institutions supporting the work of the 
project at Tayma, namely the Antiquities and 
Museums Sector of the Saudi Commission 
for Tourism and Antiquities, Riyadh, the 
King Saud University, Riyadh, and the 
Orient-Depart ment of the German 
Archaeological Institute, Berlin and the 
German Embassy at Riyadh.9

II. Results
1. Western City Wall
Excavations in Square W41, 2008–2009 
By Gunnar Sperveslage

The oasis of Tayma is surrounded by a 
substantial wall system of approx. 18.2 km in 
length (plate 3.2a). In view of their 
significance for the ancient settlement, the 
walls were studied by archaeo logists and 
architects (Abu Duruk 1988, 16–26; 
Schneider 2010; Hausleiter 2010a, 229; 

9 Our particular thanks go to Professor Dr Ali 
Ibrahim al-Ghabban (Vice-President of the SCTA), 
Dr Khaled Eskoubi and Dr Abdallah al-Rashid 
(Director General for Research and Survey), 
respectively. We are further more indebted to all 
members of the Saudi-German team (http://www.
dainst.org/de/project/tayma?ft=all) and to the local 
workmen.

Intilia in: Eichmann et al. 2011, 71–7; 
Schneider in: Eichmann et al. 2011, 102–12).10 
Sur face clea ning and limited excavation of 
distinct structures were aimed at providing a 
better understand ing of building techniques 
and conceptual aspects. In this context, 
square W41 was excavated during spring 
seasons 2008 and 2009. 

The Square is located opposite of Qasr ar-
Radm along the Western Branch (Schneider 
in: Eichmann et al. 2011, 103, note 64) of the 
wall system (plate 3.2a). According to the 
level of the bed rock observed nearby, the 
wall is preserved up to a height of 4.0 to 4.5 
m; on both sides mas sive sand dunes have 
accumulated. Attached to the inner wall, a 
rectangular built structure was visible at the 
surface. Usually, at Tayma, towers and 
similar constructions are built at the ou ter 
side of the wall (Schneider 2010, 17–9), such 
as, e.g., in Square W39 or near W41. 

Previously (Bawden et al. 1980, 77; Abu 
Duruk 1986, 19) the location of a gate in the 
area southeast of W41 was discussed, where 
today a modern road is crossing the wall 
through a massive gap. Thus, excavations in 
Square W41 were also carried out in order to 
investigate the function of this structure in 
relation to the possible gate.

10 Between 2006 and 2009 research on the walls of 
Tayma was conducted by P.I. Schneider on behalf 
of the Bran denburgische Technische Universität 
Cottbus, Lehrstuhl Baugeschichte (Professor 
Klaus Rheidt) in co ope ration with the Division of 
Building Archaeology at the Head Office of the 
German Archaeological Insti tute. Fun ding had 
been provided by the Fritz Thyssen Stiftung.
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Excavation revealed a tower-like building 
attached to the inner façade of the wall (plate 
3.2b) with two occupation levels. Its 
foundation was not reached by excavation. 
The youngest occupation level (OL W41:1, 
excavated in 2008) appears to be a later 
addition to the upper part of the original 
structure (second building level, OL W41:2, 
excavated in 2009), when the later had 
already been covered by aeolian sand. The 
immediate vicinity of the structure was 
investigated by soundings (2008).

Occupation Level W41:1
Occupation level W41:1 was built onto the 
existing structure defined as OL W41:2, after 
sand had accumulated on top of the roof / 
platform covering the room of the structure. 
OL W41:1 consists of three Building Stages 
W41:1a-c, its walls preserved until a height 
of approx. 0.75 m. The earliest building 
stage, W41:1c refers to the construction of a 
square room onto the former tower; W41:1b 
consists of a central pillar (SU 4487) in this 
room, which had been built onto a thin sand 
layer, supposedly after some time had elapsed 
(plate 3.2c). On a slightly higher level, a 
small wall (SU 4653) had been built 
(W41:1a).

The walls of OL W41:1 were built directly 
upon the former wall crowns of OL W41:2; 
the south-eastern wall (SU 4488/4489) was 
shifted 1.4 m south-westwards rebuilt on a 
sand layer, resulting in an almost square 
ground plan of approx. 5.6 x 5.3 m. The 
south-western wall was reinforced by 

extending its thickness approx. 0.5 m towards 
the inside of the building. To the north-east 
three rectangular walled sandstone pillars 
(SU 4494; 4497; 4498; see plate 3.2b) had 
been built upon a sand layer (at 824.5 m 
a.s.l.), at 1.5 m above the floor level of OL 
W41:2. They probably served as support of 
the front; the southernmost pillar (SU 4498) 
binds with wall SU 4486 thus supporting the 
foundation of south-eastern wall SU 
4488/4489. The central pillar, at least in the 
upper part, binds with NE wall SU 4486, too. 

The floor level of OL W41:1 consists of a 
mud layer sealing the former floor level of 
the roof of OL W41:2. Upon this layer, 
medium-sized stones were laid out; the space 
in between was filled with sand mixed with 
ashes, pottery and very high amounts of 
animal bones (SU 5230). Onto this layer, 
large floor slabs (SU 4491) were set, and 
fixed with clay mortar. 

To the former inventory belongs a high footed 
pottery bowl (TA 6489.1), which was found 
in situ near the southern corner of the approx. 
15.4 m2 large room, apparently intentionally 
embedded into the uppermost floor, with its 
rim on the same level as that of the floor 
(Plate 3.2d). Around the bowl there was a 
deposit of compact whitish silt (SU 4660). A 
concave de pression in this silt indicates that a 
similar bowl had been placed there, as 
suggested by fragments of a foot (TA 6500.1) 
in the fill of the depression (for the pottery 
from Square W41 see the report by F. Tourtet 
below). A semi-circular stone setting made of 
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irregular stones set onto the floor was 
identified in the western corner of the room. 
Both features belong to Buil ding Stage 
W41:1c. From the OL W41:1 occupation 
quantities of Red Burnished Ware as well as 
sherds of Barbotine Ware have been recovered 
(cf., Maritan et al. in: Hausleiter et al., in 
press a). The evidence in W41 suggests a 
tentative dating of these pottery groups to the 
late 2nd millennium BC (see below in this 
section and the report by F. Tourtet).

The south-eastern wall (SU 4488/4489) has a 
0.5 to 0.6 m wide opening located approx. 
0.5 m above floor level (Plate 3.2c). The 
north-eastern wall (SU 4486) contains two 
large mono lithic stone slabs of approx. 2 m 
length each, serving as threshold of a 2.9 m 
wide opening, framed by vertical jambs,11 
thus probably serving as entrance (Plate 
3.2c). The level of the sup posed threshold is 
approx. 30 cm above floor level. If this 
interpretation holds, the three sup ports may 
have also served as foundation for a large 
stairway of which no remains survived. In 
the middle of the south-western (outer) wall 
(SU 4493), there is a narrow 0.65 m wide 
ope ning connected to the outside by a stair of 
three steps. 

Building Stage W41:1b is represented by the 
construction of a 0.6 x 0.6 m pillar (SU 4487) 
in the centre of the room, which was founded 
upon a thin sand layer (Plate 3.2c).

11  No traces of a support for this large opening, such 
as a central column or pillar have been found.

Near to the southern corner of the room, a 
short wall (SU 4653), of which two layers of 
stones were preserved, was built on a level 
approx. 0.35 m higher than the pillar 
indicating a further (last) reorganisation of 
the room (W41:1a).

Shortly after the construction of OL W41:1, a 
substantial consolidation of the Western 
Branch of the city wall took place, as revealed 
by the exposure of the inner side of the wall 
north of the tower-like building. At the inner 
side of the wall a 1.4 m thick shell (SU 5226) 
was added at 825.68 m a.s.l. (the floor of OL 
W41:1 being at 835.9 m a.s.l.), extending the 
total thickness of the wall to approx. 2.4 m. 
This construction did not reach the height of 
the original wall, forming some kind of 
parapet walk. In a later, yet undefined period 
this parapet walk was closed by a stone 
setting (SU 4655).

Occupation Level W41:2
After removing the roof / ceiling beneath the 
floor construction of OL W41:1, excavation 
of the turned towards the original construction 
of the tower. A rectangular room of approx. 
5.6 x 3.9 m and 2 m height was exposed. In 
the centre of the room was a monolithic 
column as support of the ceiling (Plate 
3.3a-b). When discovered, the room was 
filled with aeolian sand. Within these 
deposits, there were several fire places at 
different levels indicating the use of the room 
(as temporary shelter?) over a longer period 
after abandonment.
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The tower-like building was erected together 
with the Western Branch of the city wall, 
which constitutes the south-western wall of 
the tower the north-western and south-eastern 
walls binding with it. These walls were built 
of roughly hewn sandstones joined with 
mud-mortar. Inside the room remains of wall 
plaster made of mud and lime were found. In 
both the north-western (SU 5237) and the 
south-eastern (SU 5232) walls there was a 
0.75 / 0.9 m wide door of approx. 1.5 m 
height (Plate 3.3c). East of the north-western 
door, there is a small and narrow slit-like 
opening of 60 x 22 cm. The north-eastern 
wall (SU 5238) shows two vertical openings 
on the floor-level (1.08 x 0.54 m and 0.9 x 0.6 
m, respectively), and a square opening (0.3 x 
0.3 m) at a height of approx. 30 cm below the 
ceiling. 

Above the two vertical openings in the north-
eastern wall, there is a large monolithic stone 
slab protruding for 25 cm, probably 
functioning as a board. 

On the entire length of the south-western 
wall (SU 5236) and along parts of the adjacent 
north-western and south-eastern walls, low 
stone benches of 0.3 m depth have been 
placed upon the floor of the room (Plate 
3.3d). 

The upper part of the floor (823 m a.s.l.) is 
well-preserved and consists of irregular stone 
slabs (SU 5665). These slabs were laid out 
after the construction of the walls and the 
central pillar. Traces of the lower level have 
not been reached by excavation.

The column consists of a roughly hewn 
sandstone monolith of 1.45 m height and of 
ir re gu lar width 0.32 and 0.43 m. Its surface is 
decorated with coarsely carved figures in the 
style of petroglyphs. On top of the monolith 
two large stones function as capital. A large 
stone slab of approx. 1.2 x 1.5 m lay upon 
this capital in order to support the roof (Plate 
3.3a-b). The latter rests on four large 
triangular stone slabs lying on top of the wall 
crowns in the four corners of the room (Plate 
3.3b). The space between the central slab and 
the corner slabs was covered by smaller slab-
stones. Further stones and slabs were closing 
the remaining gaps. There is no evi dence of 
an opening in the roof. 

Traces of the use of the room consist of a 
layer of burnt material, containing charcoal, 
ashes and burnt stones (SU 5668), separated 
from the floor only by a thin sand layer, all 
loca ted in the western quarter of the room.

Excavations did not reach the foundation 
level of the tower. A sounding at the northern 
corner arrived at 822.5 m, and the wall 
seemed to continue downwards. Observations 
of the bedrock south-east of Square W41 
evidenced a level of 821 to 821.5 m a.s.l., i.e. 
1.5 to 2 m beneath the upper floor level of the 
room. Approx. 80 m farther south-east, in 
Square W43, bedrock occurs at 819 m a.s.l. 
In this Square the wall of the Western Branch 
was built upon a thin interlayer of very 
compact silt (SU 5651). Therefore, it cannot 
be excluded that the exposed room of the 
tower in Square W41 constitutes the 2nd 

storey of this tower. Whether the presumed 
1st storey was fully used or functioned as a 
basement of limited height must remain open. 
The two large doors at each side of the room 
would support this latter interpretation.

Outside of the wall 
Opposite of the building, at the outer side of 
the Western Branch, architectural remains 
were identified. They consist of two semi-
pillars leaning on the outer face of the wall. 
In front of them there was a small running 
parallel to the wall of the Western Branch. 
These structures are preserved up to 0.75 m 
and form a narrow T-shaped corridor of 0.25 
to 0.4 m width. They rest on a foundation of 
sandstone slabs lying on aeolian sand at 
824.8 m a.s.l., thus lying slightly higher than 
the three pillars of OL W41:1c at the north-
eastern side and wall SU 5226 which was 
added to the wall of the Western Branch in 
OL W41:1 (both at 824.50 m a.s.l.).

A few mud bricks in the debris suggest that 
the superstructure may have been built with 
mud bricks. In view of its foundation level 
the structure may belong to the period of OL 
W41:1, i.e. the later use of the structure. In 
addition, two semi-pillars take account of a 
narrow slit in the masonry of the Western 
Branch. A similar slit is located 3.9 m farther. 
The bottom of the slits is at 824.9 m a.s.l. 
Both emerge directly north and south of the 
building.12 

12  Slits (usually 0.9 x 0.15 m) commonly occur in the 
walls of Tayma; cf. Schneider 2010, 11–2.

Yet, the function of these slits remains 
unclear. A much smaller structure of few 
centi metres width was excavated in Square 
W17 in the western branch of Compound B 
(Schneider in: Eichmann et al. 2011, 110).

Chronology
For the outer wall of Tayma, including the 
Western Branch, a date before the Early Iron 
Age (12th to 9th centuries BC) has been 
obtained by stratigraphic evidence in Area A 
(Eichmann et al. 2006, 103–7). Scientific 
dating of samples by Optically Stimulated 
Luminescence and 14C in Area C suggest an 
even higher date, possibly as early as the late 
3rd millennium BC (Klasen et al. in press), 
whereas a further 14C date from mud bricks of 
a support added to the outer wall provide a 
18th century BC terminus post quem 
(Eichmann et al. 2006, 104). Since the Western 
Branch has been identified as part of the outer 
wall system (see above) it should also be 
dated before the late 2nd millennium BC.

Evidence for an absolute dating of the use of 
W41 has been provided for OL W41:1, i.e. 
the later occupation of the tower. From the 
fill of pottery bowl TA 6489.1 discovered in 
situ (Plate 3.3d) charred tamarisk wood was 
sampled; its 14C date suggests a 15th to 14th 
century BC date for this later occupation 
level,13 resulting in a late 2nd millennium BC 
or Late Bronze Age date as terminus ante 

13  TA 6488, analysed by the Center of Applied 
Isotope Studies, University of Athens, Georgia 
(UGAMS 5534): Radiocarbon date: 3140 ± 30 BP; 
calibrated date (OxCal v 4.2.2 / Bronk Ramsey 
2013), 2σ range, probability 95.4%: 1495-1320 
calBC.
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quem non for the use of the bowl in OL 
W41:1c. A Late Bronze Age is provided by 
the pottery associated with OL W41:1, which 
mainly consists of Red Burnished Ware and 
‘Barbotine’ pottery. Considering that this 
date is associated with the younger occu-
pation, it appears possible that the original 
construction (OL W41:2) may be of an earlier 
date.

Pottery from Square W41
By Francelin Tourtet

From Square W41 a total of 972 fragments 
were collected and completely processed. 
They were allocated to 242 diagnostic units 
(consisting of 357 individual fragments)14 
and 615 body sherds. The majority of the 
material was found in OL W41:1,15 only a 
limited quantity originates from the fill of OL 
W41:2.16

Among the diagnostics17 from Square W41 
coarse mineral tempered Macrofabric 3 is 

14 A diagnostic unit is a group of joined diagnostic 
and non-diagnostic sherds which can be attributed 
with cer tainty to a single (also incomplete) vessel. 
Less certain combinations are treated as different 
units.

15 SUs 4481; 4483; 4490; 4496; 4500; 4656; 4660; 
5230; 5235; 5651; 5652; 5669.

16 One body sherd from SU 5669, directly above 
floor SU 5665; two diagnostics and five body 
sherds from the upper fill SU 5652.

17 The macroscopically defined fabric groups (2004–
2008) were adapted to the petrographic scheme 
of fabrics; since they are not fully congruent (cf., 
Maritan et al., in: Hausleiter et al. in press b) and 
since body sherds from W41 analysed according to 
the previous scheme and thereafter discarded, they 
are not part of the sherd count of this contribution.

dominating (91 % / 220 diagnostic units; for 
the terminology, Maritan et al. in: Hausleiter 
et al., in press b). It is the most frequently 
attested Macrofabric at Tayma – except for 
the Early Iron Age. All other macrofabrics 
are represented by less than five diagnostic 
units (Macrofab rics 1, 2, 5, and 6). A limited 
number of sherds (12 diagnostics / 5%) 
oscillates between a coarse version of 
Macrofabric 1 and a fine variety of 
Macrofabric 3.18 The dominating pottery 
group in Square W41 is definitely Red 
Burnished Ware; specimens of all other 
known cera mic groups (e.g., Qurayyah 
Painted or Iron Age wares) occur only 
sporadically (see below).

Red burnished ware (RBW)
Red Burnished Ware (Tourtet in: Hausleiter 
et al., in press a; Maritan et al. in: Hausleiter 
et al., in press b) is characterised by a red slip 
(occasionally turning towards brownish-red) 
and its burnished surface (inside and outside 
of the vessel). Items of the same ware occur 
also without burnish sharing, however, the 
other characteristics of RBW. The burnishing 
of the surfaces is partly related to the 
manufacture technique (freely formed, 
probably coiling), even the inner surface of 
(typologically) closed vessels being 
completely burnished. 

From 242 diagnostic units in W41, 195 
belong to the Red Burnished Ware (RBW). 

18  As Macrofabric 1 is up to now considered to be 
specific of the Early Iron Age and the macrofabric 
determina tion not certain, it was decided to 
consider this group separately of all others.

About a quarter of them (45 items) are 
actually burnished, the remaining diagnostics 
are red slipped but not burnished.

The over whel ming quantities of dia gnos tics 
belong to Macrofabric 3 (179 out of 195, i.e. 
over 90%), other 12 items vary between 
coarse Macrofabric 1 and fine Macrofabric 3 
(see above), respectively, and one item has 
been iden tified as of Macrofabric 1.

RBW is generally plain. In 35 cases, the outer 
surface has been decorated by deep grooves 
(Plate 3.4a: e-f; 3.5a: b; 3.5b: e-g; 3.6a: c-f; i; 
3.6b: g; 3.7b: a1-a2; a4-a6). On seven 
fragments of closed vessels, white kaolinitic 
clay has been applied on the outer surface, 
creating the effect of a ‘Barbotine’ decoration; 
these applications are in some cases stamped 
(Plate 3.6b: i-j; 3.7b: c2). Technologically 
and morphologically, vessels of this Barbotine 
Ware, which had already been identified first 
at Qurayyah (Parr, Harding and Dayton 1970: 
234–5, Fig. 17.2; Ingraham et al. 1981: pl. 
79.1-6) and after that at Tayma (Abu Duruk 
1990, Pl. 9a; id. 1996, Pl. 11b–c; Baw den, 
Edens and Miller 1980, Pl. 65.1–5 ; Bawden 
and Edens 1988, 206–7; Hashim 2007, 152, 
fig. 5T.25; Hausleiter 2010a, 248; 248 Cat. 
No. 92; Hausleiter 2011, 122 Obj. No. 93; al-
Taima’i 2006, 139 Figs. 1-2; 215 lower right 
corner; Tourtet in: Hausleiter et al., in press 
a), are identical to tho se of RBW, except for 
their decoration; therefore this ware is 
considered as a subgroup of RBW.

Yet 15 RBW vessels from W41 are 

characterised by knobs on the rim (Plate 3.4b: 
d-g; 3.5b: a; c; l; 3.6a: c; j). Such applications 
are yet unparalleled at Tayma and Qurayyah. 
In one case (Plate 3.6a: c), such knobs are 
combined to a grooved decoration.

Among the vessel types, open vessels occur 
most frequently (151 diagnostics / 79 %): 
108 bowls (55 %), eight pots (4 %), two 
beakers (1 %), one goblet (1 %), and 33 
diagnostics (17 %) of undetermined open 
vessels have been counted. Closed vessels 
(19 diagnostics / 10 %) consist of 12 jars 
(6 %) and 7 diagnostic units (4 %) of 
undefined shape. The shape of 22 units 
(11 %) could not be determined.

Among the large groups of bowls occur 
shallow bowls with simple vertical rim (Plate 
3.4a: c; e). This group is rather small and yet 
only attested in Square W41 and its surface is 
either plain or decorated with grooves. 

A second group, better known from further 
assemblages at Tayma (e.g., near Building 
E-b1, SU 3734; see the pertaining report on 
pottery below) consists of large bowls with 
flat rim (diameter approx. 28 cm), sometimes 
with grooves beneath it (Plate 3.4a: f). 

The following bowls are yet only attested in 
W41: Carinated bowls (Plate 3.4a: j-k; m); 
large deep bowls with flat base and with four 
(?) knobs regularly distributed along the 
slightly thickened rim (Plate 3.4b: d-f); deep 
pots with or without rim knobs (Plate 3.4b: 
g-h).
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Footed bowl TA 6489.1 (Plate 3.5a: a) is the 
only completely preserved vessel from W41 
and the only one found in situ (see the report 
by G. Sperveslage above). The imprint of a 
second bowl was identified next to TA 6489.1, 
and a probable fragment of its foot (TA 
6500.1) was found in the pertaining location. 
It remains unclear whether the former upper 
part was similar to the other large bowls with 
simple rim attested in Square W41 (Plate 
3.5a: d-f).

The most typical shapes of RBW, i.e., small 
to large bowls and hole-mouth jars with roun-
ded walls and simple rim, occur in various 
sizes and a wide range of individual shapes 
(Plate 3.5b – except for 3.5b: b; 3.6a); there 
are small bowls with vertical or everted rims 
(Plate 3.5b), large bowls (Plate 3.6a: g) and 
hole-mouth jars with knobs or spouts (Plate 
3.6a: h-j). 

Small deep bowls similar to those on Plate 
3.6a: a-f have already been found at the 
Industrial Site at Tayma (Abu Duruk 1990, 
Pl. 8.17, 19; al-Onazy 2006/07, Cat.-No. 36, 
64) and at Rujum Sa’sa’ (al-Taima’i 2006, 
139 Fig. 3). Spouted hole-mouth vessels with 
Barbotine application oc cur at the cemetery 
of Tal’a (Beuger in: Eichmann et al. 2010, 
136) and at the Industrial Si te / Sana’iye at 
Tayma (Abu Duruk 1990, Pl. 9A, lower row; 
al-Onazy 2006/07, Cat. No. 89).

Closed vessels with neck are typical for 
RBW, but occur at low quantity in Square 
W41. Four jar rims (Plate 3.6b: b-e) and 

several body fragments (Plate 3.6b: g; i-j) 
were identified. Among the small items, TA 
7963.22 (Plate 3.6b: d) is of interest, since 
this small short-necked globu lar jar with 
everted, sharpened rim, has a close parallel 
among the pottery found by Saudi ar-
chaeologists in a tomb at Kharbat, a burial 
ground east of Sana’iye.19 This vessel can 
also be compared with further items at the 
Industrial Site / Sana’iye (Abu Duruk 1996, 
Pl. 9b, 10c; al-Onazy 2006/07, Cat.-No. 105). 
Large jar TA 7963.3 (Plate 3.6b: e) has a high 
neck and everted rim. Several body fragments 
of RBW suggest that there were globular 
(Plate 3.6b: g; i) or carinated jars (Plate 3.6b: 
j). They can be compared to better preserved 
vessels found at Sa na’iye (Abu Duruk 1990, 
Pl. 9a, upper row; al-Onazy 2007, Cat.-No. 
103–4). Jars were deco rated either by a 
grooved pattern (Plate 3.6b: g) like the bowls 
or by “Barbotine” technique (Plate 3.6b: i-j; 
see above and al-Onazy 2006/07, Cat.-No. 
103–4; 117; 119). As in other cases, the white 
applications of TA 7958.53 were further 
decorated by stamped circles.

Bases can be distributed into three main 
groups according to their shape and to that of 
the preserved lower parts of the vessels’ 
body. There are flat bases with a rounded 
lower body (Plate 3.7a: a-e) or with straight 
walls, respectively (Plate 3.7a: f-g). The third 
group consists of ring-bases (Plate 3.7a: h-i), 
yet only attested at Square W41. Other shapes 
appear to be atypical. TA 7963.17 + TA 
7963.47 (Plate 3.7a: l) belong to a small 

19  M. al-Najem, personal communication.

beaker similar in shape to Early Iron Age 
specimens from Area O. However, fabric and 
surface treat ment link this item clearly to 
RBW. Plain-footed vessels such as TA 
7963.27 (Plate 3.7a: p) are ex treme ly rare. 
RBW plain foots from Building E-b1 
probably belonging to double vessels are 
different in shape. The closest parallel here 
seems rather to be found among Early Iron 
Age chalices (TA 4532.1, cf., Plate 3.11b: d) 
as found in Building O-b1.

Qurayyah Painted Ware, Iron Age pottery 
and other wares
Among the 47 remaining items of the 
assemblage, bowl TA 6452.2 (Plate 3.4b: a), 
by its deco ration (red and brown painting), is 
very si mi lar to Late Bronze Age (13th to 12th 
century BC)20 Qurayyah Painted Ware 
(QPW); it is made of a white kaolinitic clay 
(Macrofabric 2). 

Three rim sherds of bowls (TA 6452.36: Plate 
3.4a: a; TA 6452.50, TA 6452.76: Plate 3.4a: 
g) seem to belong to Iron Age painted ware(s) 
(Maritan et al. in: Hausleiter et al., in press b).

Of a late 19th century date is a stem-socket 
shank-end of an Ottoman clay tobacco pipe 
(Plate 3.4b: a) decorated by the incision of 
vertical leaf-patterns surrounded by a 
stamped back ground (for parallels for this 
“petalled” decoration see Matney 1997, 77, 
footnote 14; 85, Cat. No. 22, 29; Saidel 2008, 
61, Fig. 3:9-10, 14; Simpson 2000, 156–7, 

  For a younger date in the Southern  20

Levant, cf., Ben-Yosef et al. 2012, 50–7.

esp. Cat.-No. 97–8). This item may be 
intrusive.

All further illustrated sherds (Plate 3.4a: k-l; 
3.5a: c; 3.5b: b; 3.6b: f; h) cannot be attributed 
to any specific pottery group.

2. Area O
Early Iron Age Building O-b1
By Andrea Intilia

Investigations of the Early Iron Age 
architectural complex and of the Hellenistic 
cemetery un der excavation in Area O were 
carried on in 2010 (Pl. 0.1; cf., Intilia in: 
Eichmann et al. 2011, 97–102; Intilia in: 
Eichmann et al. 2012, 100–6; Intilia in: 
Hausleiter et al., in press a; Intilia in: 
Hausleiter et al., in press b; Hausleiter 2010a, 
230–1 and 235; 2011, 111; 113). The ex ca-
vated area was extended on a rather small-
scale towards East, so its maximal extension 
is now 53 x 44 m (Plate 3.8a). The Early Iron 
Age complex consists of stone enclosure 
which sur rounds a main edifice, Building 
O-b1, and further structures located east and 
north of it. The exca va tion of the core of 
Building O-b1 was completed with the 
investigation of Rooms 2, 3, 5 and 7. Sections 
of the north-eastern and south-eastern arms 
of the enclosure were identified for the first 
time, revealing that this structure is nearly 
square in shape, measuring 35 x 38 m. Several 
rooms are located east and north of Building 
O-b1, but they are mostly unexcavated. After 
the abandonment of this complex, Area O 
was used as a burial ground during the 
Hellenistic peri od. Four new graves belonging 

Saudi-German Archaeological Project 2010



ATLAL 26 PART ONE 76 77

to this cemetery were identified in 2010 
(Graves O-g19 to O-g22); all these burials 
were plundered (see the contribution by E. 
Petiti, below). Of the known but yet unex-
cavated burials, four were fully investigated: 
Graves O-g18, O-g20 and the “double-grave” 
O-g16/O-g19.

Architectural remains and archaeological 
deposits brought to light in Area O thus far 
be long to 3 different Occupation Levels:

Occupation Level O:3 = Early Iron Age or 
Occupation Period 4 in the general 
chronologi cal framework of Tayma (cf., 
Hausleiter 2011, 109). OL O:3 is characterised 
by an architectu ral complex consisting of one 
main edifice, Building O-b1, and several 
ancillary structures built inside an enclosure. 
Three radiocarbon dates were obtained from 
carbonised date stones recovered on the 
floors of Rooms 1 and 7: 1127-916 calBC21, 
973-829 calBC22 (both from O-b1:R1) and 
1053-911 calBC23 (from O-b1:R7; all 2σ 
range, 95.4% probability);

Occupation Level O:2 = Hellenistic period or 
Occupation Period 3 in the general chrono lo-
gy of Tayma. Inhumation cemetery, with 22 
identified graves. Three fragments of human 

21  Sample TA 4535 = KIA 30896. Samples labelled 
KIA were analysed at the Leibniz-Labor für 
Altersbestim mung und Isotopenforschung, 
Christian-Albrechts-Universität, Kiel, while 
samples labelled UGAMS were dated by the 
Center for Applied Isotope Studies, University of 
Georgia, Athens (GA).

22  Sample TA 8922 = UGAMS 5545.
23  Sample TA 9661 = UGAMS 8093.

bo nes and a fragment of wood coming from 
three graves were dated: 398-210 calBC24 
(bone, Gra ve O-g4); 381-203 calBC25 (bone, 
Grave O-g20); 717-392 calBC26 (bone, Grave 
O-g19) and 756-414 calBC27 (wood, Grave 
O-g19; all 2σ range, 95.4% probability).

Occupation Level O:1 = looting of the 
Hellenistic burial ground. Dating of these 
activities is difficult, but a preliminary OSL 
date suggests the 5th century AD as a terminus 
ad quem.28

Occupation Level O:3 - Early Iron Age
It is now clear that the Early Iron Age complex 
in Area O is nearly square in shape covering 
an area of approx. 1300 m2 (Pl. 3.8a). The 
inner, settled area of the complex measures 
approx. 1000 m2, and is surrounded on all 
sides by a massive enclosure wall made of 
stone. Its south-western part is occupied by a 
rectangular building, Building O-b1, and 
further structures have been partially exposed 
north and east of this edifice. It is still unclear 
if these structures be long to one or more 
separate buildings. Building O-b1 extends 
over an area of 270 m2, and is therefore 
interpreted as the main building of the Early 
Iron Age complex. The rooms north and east 
of Building O-b1 are provisionally interpreted 

24  Sample TA 5922 = KIA 35938.
25  Sample TA 9755 = UGAMS 8087.
26  Sample TA 9789 = UGAMS 8088.
27  Sample TA 9760 = UGAMS 8094; populus or 

salix wood, identification by R. Neef (DAI).
28  The sample was analysed by N. Klasen at the OSL 

Laboratory of the Faculty of Geography, Philipps-
Universität, Marburg.

as part of ancillary structures, but this 
hypothesis need to be confirmed through 
their complete excavation.

As no architectural remains have been 
identified in the area west of the Early Iron 
Age complex described above, it seems that 
the north-western and south-western arms of 
its enclo sure represent also the western limit 
of the whole contemporary settlement in this 
area of the site. Nothing can be said, at 
present, about the situation east of the 
complex, since this area is still unexcavated.

Stone enclosure
The Early Iron Age enclosure wall 
surrounding the contemporary architecture is 
nearly square in shape and its North-East/
South-West  –  North-West/South-East 
dimensions are 38 x 35 m, as indicated by the 
small sections of its north-eastern and south-
eastern arms brought to light in 2010 (Plate 
3.8a).

The whole enclosure was built using local 
sandstone, in the form of undressed blocks 
and of bedrock fragments and chunks of all 
sizes. Each arm is 2.20 m thick, and is formed 
by two facades built with large blocks set 
rather regularly and a core consisting of 
blocks and chunks of different sizes piled in 
no particular order.

The four arms are preserved to a different 
extent, and not all of them have been 
completely exposed. At some parts, the 
structure has been disturbed by large pits or 

grave pits, respect ively. Judging from the 
exposed sections, the north-eastern arm 
seems to be the better pre ser ved one.

The eastern corner of the enclosure is well 
preserved and was fully exposed already in 
2008 (top-right of Plate 3.8b), the southern 
corner is completely lost due to a later pit, the 
area where the northern corner is located is 
still occupied by later deposits, while the 
eastern corner lies beyond the present limits 
of Area O.

No gateway through the stone enclosure 
giving access to the inner part of the Early 
Iron Age complex has been identified thus 
far. The hypothesis that such a passage 
existed in the south-eastern arm, in the area 
north of Grave O-g7 and East of Grave O-g6 
needs to be very fied, as this are has not been 
completely excavated yet.

Building O-b1
Building O-b1 is a North-East/South-West 
oriented, rectangular edifice measuring 23 x 
12 m and covering an area of approx. 270 m2 
(Plate 3.8a-b); it occupies the south-western 
corner of the Early Iron Age complex in Area 
O. This building consists of a well identifiable 
central section, measuring 11 x 7.6 m, with 
two rows of six pillars located north-east of it 
and one row of four pillars to the south-west; 
several walls built between the pillars divide 
these two areas into several, separate rooms. 
Further pillars are located at both sides of the 
core, forming two long, corridor-like spaces. 
All the walls and pillars belonging to Buil-
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ding O-b1 were built with small and middle-
sized, undressed sandstone blocks set in mud 
mortar; larger blocks occur sporadically.

The central part of Building O-b1 is 
rectangular in shape, covering an area of 81 
m2, with the same North-East/South-West 
orientation of the whole edifice. The core is 
divided into five rooms (Rooms 1, 2, 3, 5 and 
7) and shows clear traces of fire, either as ash 
layers on the floors (R1) or as a deposit of silt 
bearing sings of exposure to fire mixed with 
ashes (R2, R3, R5 and R7).

Room 1 (12 m2; Plate 3.8a-b) occupies the 
southern part of the core and was excavated 
bet ween 2006 and 2009; it has a silt floor 
with two stone-paved niches along its south-
western wall, and its inventory comprises 
pottery sherds (see F. Tourtet, below), ivory 
and bone arte facts and inlays, as well as 
several, fragmentary artefacts made of wood 
and reeds, now carbo nised.

The south-eastern part of the central section 
of O-b1 core is well preserved and cor res-
ponds to Room 2 (Plate 3.8a-b). The north-
eastern part, roughly corresponding to one 
third of the entire area, is, on the contrary, 
poorly preserved due to later pits and erosion, 
and its layout as well as its function are still 
unclear. The division between this two 
sections of the central part of O-b1 core 
seems to be represented wall SU 3132, a very 
poorly preserved, North-East/South-West 
oriented structure made of stone. Room 2 is, 
therefore, rectangular in shape, measuring 

3.8 x 2.5 m and covering an area of 10 m2. It 
is paved with a hard silt floor (SU 6084), on 
which two patches of burnt material were 
found. A silt deposit covered everything, 
sealed in turn by a stone collapse. These two 
deposits were identified also inside the small, 
stone-paved niche built into the south-
western wall or Room 2. Here, a thin layer of 
silt was found lying directly on the stone 
floor, below the silt layer. A passage located 
at the northern end of the north-eastern wall 
or Room 2 connects it to Room 3, in the 
northern area of Buil ding O-b1 core. The 
area immediately in front of this passage is 
paved with small flagstones. No connection 
between Rooms 1 and 2 has been identified 
thus far.

The inventory of Room 2 comprises pottery 
sherds, several beads, the remains of baskets 
made of woven reeds, now carbonised, as 
well as some teeth belonging to bone/ivory 
comb(s). Furthermore, a large sherd 
belonging to a tall, fenestrated vessel with an 
applied ani mal figure, possibly a large feline 
and incised decoration was found (see F. 
Tourtet, below). From the ash layer covering 
the floor of the niche in R2 south-western 
wall were recovered two flat, round beads 
made of shell, a tiny fragment of gold foil, 
the tooth of and ivory/bone comb and a 
fragment of a faience figurine representing a 
crocodile (TA 9402; Plate 3.9a). Only a 
section of the hind body of the animal is 
preserved, together with the upper part of the 
hind legs, while the rest of the body, head, 
forelegs and tail are lost (length: 2.6 cm; 

width: 3.4 cm; height: 1.9 cm). The scales of 
the upper side are rendered with a series of 
risen rectangles, details of the lower side with 
two risen, longitudinal lines and a series of 
transverse incisions. The fragment is now 
greenish in colour, with several black areas. 
It is probable that it has been produced in 
Egypt.29

The area north of Room 2, corresponding to 
roughly one third of Building O-b1 core, is a 
single, large, stone-paved space covering and 
area of approx. 18.1 m2 (Plate 3.8a-b). Short 
walls and other structures divide this area 
into three different sectors without, however, 
defining real rooms separated from one 
another. These three sectors have been 
labelled Rooms 3, 5 and 7. The same floor, 
made of large and middle-sized sandstone 
slabs, extends over all this area. The better 
defined space, and also the smaller of the 
three (1.8 m2), is Room 5, occupying the 
eastern corner of Building O-b1 core. The 
middle and southern part of this large space, 
from the south-eastern wall of O-b1 core to 
the area in front of the door leading to Room 
2, has been labelled Room 3; it is the largest 
of the three sectors (10.5 m2). The area north 
of the door, as far as the north-western wall 
of the core, corresponds to Room 7 (5.8 m2). 
Rooms 3, 5 and 7 were filled by a stone 
collapse, below which a deposit of silt 
showing traces of burning and ash patches 
were found, lying directly on the stone-paved 
floor.

29  G. Sperveslage, personal communication.

Among the finds from the northern part of 
Building O-b1 core are pottery sherds (see F. 
Tourtet, below). Two joining fragments of a 
large faience figurine represent a monkey 
playing a lyre (TA 9512 + TA 9513; Pl. 0.9b). 
Only the left leg, both forearms with the 
hands and the lower part of the instrument 
are preserved, together with part of the base 
(width: 6.3 cm; thickness: 4.4 cm; height: 9.4 
cm). The outer surface of this hollow object 
is now greenish in colour and is decorated 
with numerous, painted black traits and dots. 
Furthermore, there are a complete comb 
made of wood, now carbonised, numerous 
beads, a bronze bracelet, a large iron pin or 
nail, fragmentary bone plaquettes bearing an 
incised decoration and fragments of textiles 
and of baskets made of woven reeds, now 
carbonised.

The whole length of the two long sides of 
Building O-b1, the north-western and south-
western one, are occupied by two long and 
narrow (1.8–2 x 23 m), corridor-like spaces, 
which have a North-East/South-West 
orientation (Plate 3.8a-b). The southern half 
of the south-eastern corridor is lost, with only 
the southernmost pillar of the south-eastern 
row still preserved; the central section of the 
corridor, south-east of R2, R3 and R5, is 
paved with sandstone slabs, its northernmost 
part (roughly one third of it) is still 
unexcavated. The central part of the north-
western corridor, in the area North of R2 and 
R7, is now completely lost. Sections of a 
trod den floor are preserved at the southern 
end of this corridor (Room 4) and North of 
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R7, in the area between Graves O-g5 and 
O-g18 (Room 10), while its north-eastern 
end is still unexca vated. The silt floor or 
Room 4, SU 3903, which was covered by 
stone collapse SU 3854, has been identified 
from the area North-East of R1 to the 
southernmost row of Building O-b1 pil lars; 
the central section of this floor is well 
preserved, while both its ends were heavily 
da ma ged by later pits. A second section of a 
silt trodden floor (SU 5418, Room 10) within 
the north-western corridor was brought to 
light in the area north of Building O-b1 core, 
between Graves O-g5 and O-g18. Floor SU 
5418 is well preserved and was covered by 
stone collapse SU 5400; to the South, it 
reaches as far as Grave O-g5, to the North at 
least as far Grave O-g18, but the situation 
north of this burial remains unclear, since this 
area has not been fully excavated yet.

Structures east and north of O-b1
Extension of the excavated area towards 
North and East confirmed the existence of 
further structures, within the limits of the 
Early Iron Age enclosure, which are not part 
of Building O-b1 (Plate 3.8a). As the latter 
seems to be the main edifice of the complex, 
the rooms located North and East of it should 
belong to one or more secondary buildings.

Work in the northern part of Area O partially 
exposed the crowns of several walls in the 
area between of Grave O-g2 and the expected 
location of the northern corner of the Early 
Iron Age enclosure (Plate 3.8a). If the 
existence of this structure will be confirmed 

after the removal of existing later deposits, 
then the northern corner of the enclosure will 
be occupied by a nar row, North-West/South-
East oriented, rectangular room measuring 
1.3 x 3.8 m. A second room is located 
immediately South-East of it, along the inner 
façade of the north-eastern arm of the Early 
Iron Age enclosure. This second room has 
the same North-West/South-East ori en tation 
and is also narrow (1.3 m); its length remains, 
at present, unknown.

Further to the South-East, the crowns of walls 
belonging to a square room (Room 17) were 
partially exposed in the area near to the 
central section of the north-eastern arm of the 
Early Iron Age enclosure, in front of Building 
O-b1 (Plate 3.8a). Room 17 measures approx. 
4 x 4.7 m, its southern corner now lost due to 
the construction of later Grave O-g21. It is 
filled by a stone collapse which bears traces 
of fire; this situation is similar to the one 
observed inside O-b1:R1. Further walls seem 
to define a second room South-East of Room 
17, but its exact layout and dimensions are 
still unclear, due to the presence of later 
deposits in this area. The southern part of this 
room was also destroyed by Grave O-g21. 
The area between the north-eastern wall of 
Room 17 and the inner façade of the north-
eastern arm of the enclosure is occupied by a 
very narrow (less than 1 m wide), elongated 
room similar to the two partially exposed 
further to the North-West.

Extension of the excavated area towards East 
brought to light a further section of Room 8, 

located along the inner façade of the south-
eastern arm of the enclosure wall (Plate 3.8a). 
This stone-paved room is rectangular in 
shape, with a North-East/South-West 
orientation. It is 3.6 m wide and at least 4.5 
long, but its north-eastern limit has not been 
reached yet. The south-eastern wall (SU 
6149) is not very well preserved, but if the 
south-eastern arm of the en clo sure follows its 
reconstructed course, then it was built directly 
along the inner façade of this structure. Since, 
however, no part of the enclosure has been 
exposed here yet, this recon struct ion needs to 
be verified. 

Pottery and objects
The pottery assemblage from Early Iron Age 
deposits in Area O (OL:O3) is very 
characteris tic. It consists mainly of open 
forms, especially bowls and beakers, made of 
fine fabrics (Macrofabric 3; Maritan el al. in 
press), while closed forms are less frequent 
and large storage jars and cooking wares are 
not attested. The most common form is a 
simple, cylindrical bea ker with plain rim, 
straight walls and flat base. Deep bowls also 
appear rather frequently. Typical for this 
pottery assemblage is a very characteristic, 
bichrome (red and dark brown) painted de-
coration, the most distinctive motive of 
which is a stylised representation of a bird, 
seen from the side (for more details, see the 
contribution by F. Tourtet, below).

Among the finds of the 2010 season are a 
bone/ivory comb (TA 9788) and a faience 
mask (TA 9186). TA 9788 is a fragmentary 

double comb (approx. dimensions: 8.4 x 3.4 
x 0.6 cm, not yet restored; Plate 3.9c); only 
the central part of its body and of one set of 
teeth is preserved, the other set of teeth 
completely missing. A series of incised, 
concentric dots decorates the ba se of each set 
of teeth, on both sides. A number of similar 
items, both complete and frag men tary, were 
found in Area O: a complete ivory/bone comb 
(TA 7063) was found on the floor of O-b1:R1, 
while the fragment of the body of a second 
one (TA 4817) was found south-east of this 
edifice. Several teeth have been recovered 
from the fills of O-b1:R2, R3, R5 and R7. A 
complete, double comb made of wood, now 
carbonises, was discovered on the floor or 
O-b1:R7.

TA 9186 is a convex, faience object in the 
shape of a human mask (Plate 3.9d). Only its 
lo wer part is preserved, from the middle 
section of the nose down to the neck (width: 
4.9 cm; thickness: 3 cm; height: 5.5 cm). The 
right ear is lost, the left one is only partly 
preserved, with the lower part of a passing 
hole still visible. The nostrils are rendered 
with a passing ho le, the mouth with a 
horizontal depression. The mask is white in 
colour, with traces of black visible on the 
sides, possibly the remains of the depiction 
of a hairdo. Similar masks, also ma de of 
faience, are known from numerous Near 
Eastern contexts dating to the Late Bronze 
Age (Matoïan 2005, 59; 61 and fig. on page 
65; Caubet 2007, catalogue nos. 36; 66; 146-
7; 240).
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Occupation Level O:2 - Hellenistic period
Four new Hellenistic graves were identified 
within the limits of Area O during the 2010 
sea son: Graves O-g19, O-g20, O-g21 and 
O-g22. The total number of known burials is 
now 22, of which 13 are fully investigated 
(Graves O-g1 to O-g7, O-g11, O-g12, O-g16 
and O-g18 to O-g20). All these graves were 
constructed according to the same plan and 
were all plundered (for further details, see the 
contribution by E. Petiti, below).

Occupation Level O:1 - Looting
The youngest occupation identified in Area O 
thus far corresponds to the looting of the 
graves belonging to the Hellenistic graveyard. 
All the 22 OL:O2 graves identified within the 
limits of the excavated area were plundered. 
Access to each of these burials was gained by 
the means of a pit that reached its stone cover; 
one or more of the slabs were then removed 
in order to reach the grave pit proper. The 
looting pits were then left open, and were 
filled back comple tely by wind-blown sand. 
Besides the 22 pits which actually encountered 
a OL:O2 grave, se veral more dozens of 
similar, sand-filled pits were encountered in 
Area O, indicating that the looting of the 
Hellenistic cemetery was carried out rather 
systematically. Since no dating evi dence was 
found inside any of these pits thus far, the 
preliminary OSL date suggesting the 5th 
century AD as a terminus ad quem remains, 
at present, the only available chronological 
indi cation for these activities.

Early Iron Age Pottery from 
Building O-b1
By Francelin Tourtet

Room 1
Excavation of Room 1 of Early Iron Age 
Building O-b1 was completed in 2009 (Intilia 
in: Hausleiter et al. in press b). This 
contribution includes pottery from significant 
and dated con texts to which all SU from floor 
levels of Building O-b1 belong.30 The 
assemblage contains at least 351 vessel 
fragments. 262 sherds could be joined to 78 
diagnostic units;31 89 body sherds could not 
be attributed.

Fabrics
Both the repertoire of shapes and of 
Macrofabrics (cf., Maritan et al., in: 
Hausleiter et al., in press b)32 present in Room 
1 are restricted. The main fabric among 
pottery from Room 1 as well as from Area O 
in general is fine Macrofabric 1. It is 
characterized by its red colour and by the 
small quantity of inclusions, mainly small 

30  Ranked Categories 1 and 2 according to the 
four-step classification of context established in 
the excavations at Tayma: SU 3043, 3045, 3046, 
3047, 3181, 4690, 5201, 5202, 5726; cf., Tourtet 
in: Hausleiter et al., in press b).

31  Diagnostic as well as non-diagnostic fragments 
from SUs other than mentioned above (SU 2928, 
3034, 3040, 3041, 3902), have only been taken in 
consideration if joining with sherds from a primary 
context in Room 1.

32  Due to a disconcordance between macrofabrics 
and petrographic groups (defined by chemical 
and physical analyses), pottery was analysed 
on a macroscopic level by using the chart of 
Macrofabrics which was re-organi sed in course of 
petrographic analyses.

rounded grains of quartz; it represents 74 % 
of all sherds from Room 1 (71 % of the 
diagnostic fragments and even 92 % of the 
diagnostic units). Coarse mineral Macrofabric 
3, actually the main Macrofabric at Tayma, 
except for the Early Iron Age, is also present 
among the material from Room 1 (13 % of all 
sherds, 3 % of the diagnostic units), as well 
as white kaolinitic Macrofabric 2 (11 % of all 
fragments but only 3 % of the diagnostic 
units), and sandy Macrofabric 5 (2 % of all 
fragments and 3 % of the dia gnostic units). 

Shapes
Open vessels are the most frequent shapes in 
Room 1, with 64 diagnostic units (80.8 %).33 
They are mainly bowls (37 diagnostic units / 
47.4 %), but also beakers (13 diagnostic units 
/ 16.7 %), footed open vessels (2 diagnostic 
units / 2.6 %) and one lamp (1.3 % of the 
diagnos tic units). Eleven diagnostic units 
(14.1 %) could not be attributed to any 
defined open vessel shape.

Only five closed vessels were identified 
(6.5 % of the diagnostic units): two bottles 
(2.6 % of the diagnostic units)34; two jars 
(2.6 %) as well as one diagnostic unit (1.3 %) 
which could not be attributed.

Nine diagnostic units (11.5 %) cannot be 
attributed to any vessel shape, five being too 
poorly preserved (6.4 %) and four further 

33  Given percentage value refer to the total of 
diagnostic units as defined above.

34  Two rims and two bases, on the basis of the surface 
treatment and macrofabric, have been considered 
in the present statistics as two diagnostic units.

ones being body sherds (recorded because of 
a de coration or technical specificity; 5.1 % of 
the diagnostic units).

The homogeneity of shapes in the Early Iron 
Age assemblage of Area O is striking and can 
be extended to Macrofabrics, as seen above, 
and decorations (see below). 

The bowls are flat-based, even if in some 
cases drying and firing led to a concave shape 
of the bases. Very often, the lowermost part 
of the wall, at the level of the base, has been 
scraped horizontally (the height of the 
scraped zone is ca. 1 cm). Bowls have a 
straight to slightly con cave wall and a simple 
rim, which can be either round or slightly 
thickened on its inner side. There are two 
main sizes: a smaller one, with a rim diameter 
reaching of 13 to 14 cm and a height of 6 to 7 
cm (TA 4522.1, Plate 3.11b: a); and a larger 
one, with a rim diameter of ca. 26 cm and a 
height of 10 to 11 cm (Plates 3.10: b-c; 3.11a). 

Beakers are fairly uniform and have a straight, 
almost vertical wall and simple rim. In so me 
cases the walls are slightly concave; the 
diameter can restrict towards the bottom; the 
rim can be sharpened on one or both sides. 
Another noticeable variation among the 
beakers is the base diameter, clustering 
around 4, 6 or 8 cm, respectively.

Footed open vessels, or “chalices”, are 
characterized by a high stand ring, often the 
only preserved part of these vessels (TA 
8949.18: Plate 3.11b: f). The chalices are 
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truncated in shape, with a straight wall, and 
their rim is simple, rounded, and similar to 
that of the bowls.

A lamp from Room 1 consists of a wheel-
thrown shallow bowl, whose wall has been 
pin ched in order to shape at least one spout. 
Similar items have been found in Rooms 2, 3, 
5 and 7 (see below) as well as in the fill of 
Room 1 in Area D (Tourtet in: Hausleiter et 
al., in press a) and find parallels among the 
Late Bronze to Middle Iron Age lamps from 
the Levant (Ami ran 1969, pl. 59 and 100; 
Lehmann 1996, 445–9, Formen 422–36 and 
pls. 81–2; Whincop 2009, 310 Fig. 6:012a-
c). Whereas the Early Iron Age lamps from 
Area O are made of Macro fabric 1, later 
specimens from the residential Area have 
been manufactured with the coarse mineral 
tempered Macrofabric 3.

The two attested bottles (Plate 3.11b: h; j; see 
also Plate 3.11b: i; k) have a vertical to 
everted rim, a vertical neck and a globular 
body with flattened base. One of them (Plate 
3.11b: h) has a looped handle. These bottles 
are unusual among this Early Iron Age 
assemblage not only because of their shape 
(closed vessels being up to now rare among 
Early Iron age assem blages) but also because 
of their use of the white, kaolinitic 
Macrofabric 2 (see Maritan et al. in: 
Hausleiter et al., in press b). Furthermore, 
their buff-brown surface has been polished, a 
surface treatment extremely rare at Tayma 
through all periods. 

The first of two attested jars (Plate 3.11b: g), 
is ca. 11 cm high. The wall is slightly globular, 
while the neck is restricted and the rim simple 
and everted. As on other vessels of the Early 
Iron Age, the painted decoration in brownish 
black and brownish red has been applied on a 
white slip, which covers the whole vessel as 
well inside as outside (see below). The other 
jar (Plate 3.11b: o) is much smaller (6.5 cm 
high preserved) and thus rather to be called 
juglet. Its everted rim is round, its neck 
restricts strongly the mouth-opening and the 
body is slightly globular. There are traces of 
one handle (circular section), which was 
attached directly on the lip and on the 
shoulder of the vessel. The outer surface was 
covered by a slip, whose colour cannot be 
identified any more, and decorated by a bi-
chrome geometric painting.

The pottery assemblage of Room 1 is 
characterised by the lack of large storage 
vessels as well as of cooking vessels. The 
limited number quantity of closed shapes is 
striking and has also been observed in the 
remaining contexts in Area O as well as in 
contemporary Area A.

Painted decoration
46 diagnostic units (59 % of the diagnostic 
units), have been decorated with a bi-chrome 
(red and brown) painting (cf., Maritan et al. 
in: Hausleiter et al., in press b). The main 
decoration consists of criss-cross panels or 
bands, framed by three lines (two brown lines 
flanking a red line), framing areas with 
figurative elements, usually a bird facing the 

right (Plates 3.10: b-c; 3.11a). 

Observed variations concern the geometric 
elements: the bi-chromy of the criss-crosses 
can be reversed (Plate 3.11a: c; 3.11b: b); 
triple-line motives can be the only decoration 
(Plate 3.12b). In other cases (such as, e.g., 
juglet TA 8949.1, Plate 3.11b: o), the poor 
state of pre servation of the external surface 
does not allow a reconstruction of the 
decorative pattern. 

In general, filling motives are rather rare: 
they occur only on the neck of jar TA 7895.1 
+ TA 4309.90 + TA 4307.40 (Plate 3.11b: g) 
and on the outer wall of bowl TA 4300.1 
(Hausleiter 2010, 241, Obj. No. 82; Hausleiter 
2011, 121, Obj. No. 83). Bowl TA 4525.1 + 
TA 7912.1 (Plates 3.10: a; 3.11a: a) is 
characterized by a horror vacui of the inner 
surface, for which no parallel is known up to 
now; the bowl was, however, found direct ly 
beneath the surface.

Among the birds, variations occur in 
proportion and in the organization of the 
figurative elements. In case of TA TA 4527.1 
+ TA 5267.1 (Plate 3.11a: f; cf., Tourtet in: 
Hausleiter et al., in press b), birds occur on 
the inner base combining frontal views of the 
spread wings, where as head and feet are 
depicted in profile.

Although the painting of Early Iron Age 
pottery seems to follow a general model (bi-
chromy; criss-crosses and triple bands as 
framework for birds in profile) applicable for 

each vessel shape (bowls, beakers, jars and 
juglets), place was given to individual 
solutions.

Rooms 2, 3, 5, and 7
The pottery from Rooms 2, 3, 5 and 7 is very 
similar to that found in the Room 1 of the 
same building. 

Among the bowls some additional shapes 
occur: a shallow bowl with almost vertical 
walls and irregular rim (Plate 3.12a: a); an 
extremely shallow bowl (Plate 3.12b: a), 
with a sinuous wall and simple everted rim; 
and a particular rim (Plate 3.12b: f) set at a 
sharp angle with the wall. The latter bowl 
has been secondarily burnt, thus resulting in 
a ‘flaky’ consistence of the fab ric. Bowl TA 
9422.5 (Plate 3.12b: d) has a convex wall 
and slightly inverted, simple rim. Also the 
decoration of this vessel is unusual, as only 
the outer side has been decorated with the 
usual bi-chrome (red and brown) bird in 
pro file combined to a framed bi-chrome 
criss-cross underlining the outer rim 
(compare to Plate 3.12a: d; 3.12b: a).

In contrast to Room 1, some bowls of Rooms 
2, 3, 5 and 7 show paintings differing from 
each other. Furthermore, plain bowls (Plate 
3.12a: b-c; e) with the same shape as their 
painted counterparts are attested.

TA 9522.148 (Plate 3.12a: h), consists 
exclusively of bi-chrome geometric motives: 
criss-cross bands, one directly below the 
inner rim, a further one filling the main part 
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of the inner wall, and bi-chrome crosses 
inscribed in squares. A similar motif can be 
found on the inner sur face of a small painted 
bowl belonging to the same assemblage 
(Plate 3.12a: i) as well as on the outer wall of 
a bowl found in Room 1 (TA 4300.1: 
Hausleiter 2010, 241, Obj. No. 82; Hausleiter 
2011, 121, Obj. No. 83). TA 9522.2 (Pl. 
0.12a: i) shows decorative elements on the 
transition between base and wall, probably 
depicting date palms (?). The other typical 
deco ra tive elements consist of the red and 
brown bi-chromy, the so-called Maltese cross 
inscribed in a circle at the centre of the base, 
the apparently regular partition of the 
decoration of the inner wall through vertical 
and horizontal straight lines. Base TA 
9522.143 (Plate 3.12 b: c) shows at least 
three concentric circles of different width. 
The middle one is brown while the smallest 
and the largest one are red. This decoration is 
yet unparalleled.

Among the standardized small beakers (see 
above), only few archaeologically complete 
items have been found; in many cases only 
tiny fragments of the rim or base are 
preserved. In general, such beakers are plain, 
their surface is either untreated or smoothed, 
and the base of the wall has been scraped in a 
similar way to the bowls (see Maritan et al., 
in: Hausleiter et al., in press b). A few items 
however are decorated, either with simple 
geometric patterns (Plate 3.12b: y), or, in the 
fewest cases, with figurative patterns similar 
to the bowls (Plate 3.12b: n). All beakers, 
similar to many bowls, have been made of 

fine red-coloured and quartz-tempered 
Macrofabric 1 (see Maritan et al. in: 
Hausleiter et al., in press b). Plain and 
decorated beakers of this type are also attested 
in the Early Iron Age complex of Area A. 

Small juglet TA 9522.200 (Plate 3.12b: q) is 
similar to the beakers in many aspects: its 
small size, its very simple shape, the untreated 
surface, the red colour of the fine, quartz-
tempered Macrofabric 1 – all these elements 
considered to be characteristic not only of the 
Early Iron Age beakers but more generally of 
the Early Iron Age pottery from Tayma.

Footed vessels (Plate 3.12b: w), as known 
from Room 1, are generally painted on the 
upper part of the “chalice” and down to the 
transition to the foot. Plate 3.12b: g is a 
fragmentary foot of a vessel with several feet. 
Only one further item of this type (TA 5614.1) 
has been found, suggesting that such vessels 
were not circular but square shaped.

A further lamp (Plate 3.13a: e), similar to that 
from Room 1, has also been found in the 
com plex of Rooms 2, 3, 5 and 7.

These rooms also contained several vessel 
fragments yet unparalleled at Tayma: A small 
bottle (Plate 3.12b: e) is decorated with at 
least seven concentric black circles organized 
around a central “point”. Similar vessels are 
known from the Levant in the Iron Age 
(Whincop 2009, 338 Fig. 34:080/1; 343 Fig. 
39:102a-c). The macrofabric of this sherd, 
characterized by its yel low-brown colour and 

the purity of the clay, with almost no 
inclusions and fitting none of the defined 
macrofabrics from Tayma, as well as the 
absence of stylistic parallels within Tay ma, 
could suggest that this vessel is an import 
from the Levant. Large and thick jars (Plate 
3.13a: a) or items with modelled decoration 
(Plate 3.13a: d) occur sporadically. 

Finally, fenestrated vessels occur: The first 
example is characterized by its clay with 
coar se mi neral inclusions, typical for 
Macrofabric 3, and by a white slip (fragments 
Plate 3.13a: b-c). The bottom is decorated by 
a black painted horizontal and framed zigzag 
line; the second sherd shows figurative 
elements, a goat / caprid (ibex?) on the left 
can easily be iden tified by its long horns and 
the beard. The second element may depict a 
quadruped wal king to the right (with only tail 
and hind legs preserved). Above it/on its 
back, two dia gonal lines may repre sent leg 
and arm of a anthropomorphic figure holding 
an unidentified ob ject in its right hand.

The second fenestrated vessel (Plate 3.13b) 
has been made of Macrofabric 1 and is red-
slip ped. Although sharing excised parts, the 
decoration differs completely from that of 
the first item, since it is plastic: high-reliefed 
application of a zoomorphic figure (lion?), 
whose details have been grooved in the still 
wet clay (articulation between forelegs and 
paws / toes). In ci sions emphasize the excised 
“windows” and decorative elements have 
been added to it: incised geometric elements 
and stamped dots.

3. Area E
3.1 Building E-b1
By Sebastiano Lora

Sequence of Building Stages E-b1:3a-d

Investigations of the previous seasons 
focusing on the construction sequence of the 
building (Plate 3.14a-b; Lora in: Hausleiter et 
al., in press b) revealed altogether four 
Building Stages (E-b1:3a–d, counted from 
above), based on the identification of four 
successive floors in the its southern part. 
Flagstones of the three earlier building stages 
(E-b1:3b-d) are preserved in situ. The 
existence of the E-b1:3a-floor is hypothetical, 
but evidence attributed to this Buil ding Stage, 
such as thres holds, foundations of walls, and 
a sub-floor water channel clearly in dicate the 
former presence of such a floor. However, no 
part of the floor itself is preserved. In 2010, 
preparatory layers for the floors of Building 
Stage E-b1:3c were removed, fully exposing 
the preserved remains of the flagstone floor 
of E-b1:3d.

Absolute dating of Building Stages E-b1:3a–d 
is limited by the scarcity of primary con texts 
and related finds. Nevertheless, based on 
pottery and objects found in the layers used 
for the preparation of the flagstone floors, 14C 
samples from wall foundations, and Aramaic 
dedi ca tory inscriptions re-used as building 
material, each building stage was attributed 
to a chro no logical period (Table 1; Lora in: 
Hausleiter et al., in press b).
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Building 
Stage Type / Material Stratigraphic Unit 

(SU) Dating Level

E-b1:3a ? Reconstructed Post 2nd century Higher than 829.9 
m a.s.l.

E-b1:3b Flagstones &
Preparatory layer

SU 317 and SU 
318 Post-Nabatean (?) 829.4 m a.s.l.

E-b1:3c Flagstones & 
Preparatory layer

SU 1587; SU 
1594 and SU 
1881

Nabatean (1st century 
BC until early 2nd 
century)

829.2 m a.s.l.

E-b1:3d Flagstones & 
preparatory layer

SU 1522 and SU 
1552

Period of the dynasty 
of Lihyan (4th to 2nd 
century BC

828.8 m a.s.l.

Table 1: Chronology of Building Stages in 
Building E-b1

In order to enlarge the basis for understanding 
the construction sequence, the 2010 ex ca va-
tions concentrated on the northern part of the 
building. Furthermore, a former installation 
lin ked to the use of fire, was investigated 
(Lora in: Hausleiter et al., in press a). Work 
continued also on the platform in front of the 
southern main entrance and structures related 
to it.

Oven (or kiln) in the north-eastern part of 
the building
In previous seasons, four narrow walls with 
heavy traces of fire were observed protruding 
from the eastern perimeter wall of E-b1 at a 
distance of approx. 3 m south of the north-
eastern corner (Plate 3.15a). They were 
interpreted as remains of a fire installation set 
into the eastern wall of the building. For 
exposing the installation, two walls of the 
latest Building Stage E-b1:3a (SU 224 and 
SU 225), which had been built against the 
remains of the installation after it had come 
out of use were removed by exca vation. 

For the construction of the installation, at a 
length of 2.4 m, approx. half of the approx. 
2.5 m thick wall constructed by medium-
sized to large stones was removed. This 
observation sug gests that the installation was 
not part of the original layout of Building 
E-b1 but rather an addition, most probably 
during Building Stage E-b1:3c. The 
installation itself consists of three (preserved) 
curved walls (SU 6153, 6154, and 6155) 
roughly running parallel to each other, and a 
further wall (SU 6156), added at a later 
Building Stage, covering poor remains of the 
fourth wall of the original construction (SU 
6181). These walls are made of a single 
course of squared stones and are joined with 
a hardened silt/clay mortar, probably once 
forming a semi-circular structure (covering 
an area of approx. 4.5 m2). 

Although its exact dimensions and opening/s 
remain unclear, some details could be obser-
ved: Walls SU 6154 and 6155 constituted an 
inner chamber of semi-circular shape (width: 
approx. 0.6 m: preserved depth: 1.0 m) 
surrounded by a larger chamber (formed by 
the walls of the inner chamber and the 

external walls (width: approx. 2.1 m; 
preserved depth: 1.2 m). The base of the inner 
chamber, preserved at 828.6 m a.s.l., was 
made of (now fired) clay-mor tar (SU 6160). 
Since two stones of its roofing are preserved 
(at 829.2 m a.s.l.) it is possib le to reconstruct 
the original height of the chamber with 
approx. 0.6 m. Starting from the inner 
chamber a chimney of roughly cylindrical 
shape (dia meter approx. 0.2 m) runs vertically 
through wall SU 306, suggesting that the 
inner chamber was the actual fireplace of the 
installation; its whole length and course 
remain unknown since the outer face of SU 
306 is preserved up to an elevation lower 
than the supposed original length of the 
chimney.

Traces of heavy fire and damage caused by 
high temperature are clearly visible on both 
stones and mortar of the walls. Their colour 
turned either red or black, suggesting an 
intense and prolonged use. The different 
colouring (SU 6154: red inside and black 
outside; SU 6155 showing exactly the 
opposite pattern) may indicate an irregular 
exposure to fire, though.

As to the outer chamber, wall SU 6153 
formed its northern part. Remains of its 
southern counterpart are badly preserved (SU 
6181) and covered by wall SU 6156, 
representing a second phase of the installation 
(see below). Heavy traces of fire are clearly 
visible, too, but more regularly than with the 
inner chamber: the walls turned red at the 
inside and black on the outside. Excavations 

did not reach a floor or foundation. Two 
stones protruding from wall SU 306 at 829.4 
m a.s.l. (though not being part of its original 
construction) may represent remains of the 
former roof (approx. 20 cm higher than that 
of the inner chamber). Based on the rea ched 
depth of the walls forming the outer chamber, 
its height may have been at least 1.5 m.

Wall SU 6156, built at a later stage almost 
fully replaced the southernmost wall of the 
original installation (SU 6181). Its mortar 
shows large quantities of very small splinters 
of bedrock. The same mortar was used for 
coating the upper part of the installation and 
also parts of the inner façade of the perimeter 
wall of Building E-b1 into which the 
installation itself had been built. Therefore, it 
seems possible, that the roof and the upper 
zone of the ins tal lation were partly restored, 
when wall SU 6156 was added either in 
Building Sta ge E-b1:3c or b.

As to the use of the installation, there are 
currently no other remains than the traces of 
heavy fire. No concentration of any 
production refuse has been identified in the 
installation or its immediate surroundings. 
Thus, its purpose is currently not clear, 
although the possibility of food production 
within a temple building should not be 
completely ruled out.

During the re-organisation of the inner space 
of Buil ding E-b1 (in Building Stage E-b1:3a) 
the installation apparently did not play any 
significant role any more, since it was almost 
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com pletely removed for the construction of 
walls SU 224 and 225. L-shaped wall SU 225 
re-uses stones from the installation as can be 
seen by the traces of fire on some of them. At 
this occa sion, two thick layers of loose silt, 
SU 6161 and SU 6167, accumulated, filling 
the remains of the oven (for the pottery from 
these deposits, see F. Tourtet, below). A 
number of objects of chrono logical 
significance was re-used in wall SU 225: left 
TA 9345 of a monumental Li hy anite sta tue 
(Plate 3.15b); a 0.5 x 0.3 m large sand stone 
basin (?) TA 9575; fragmentary in scription 
(TA 4457, Aramaic of Tayma). The southern 
part of the wall contain ned two frag mentary 
Ara maic inscriptions (TA 981: Imperial 
Aramaic; TA 9558: Aramaic of Tayma35), the 
former being a cube bearing a dedicatory 
inscription (Stein, in press).

Southern entrance of E-b1
South (and in front) of the building remains 
of an approx. 11 x 8 m large stone paved 
platform have been exposed in previous 
seasons, granting access to the building 
through its supposed main entrance and 
supposed to extend up to the so-called 
temenos-wall south of the Building. The 
average level of the platform (828.56 m a.s.l.) 
is approx. 0.5 m higher than the walking ho-
ri zon east of the building (SU 1731, dated to 
the Nabataean / Roman period or slightly 
later by pottery and stratigraphy; cf., 
Hausleiter in: Hausleiter et al., in press a), 
from where it was accessible by a 2.4 m long 
three-step monumental stair made of 3.5 m 

35  M.C.A. Macdonald, personal communication.

large monoliths.36 A stra tigraphic connection 
between the stair and SU 1731, however, is 
missing. The access to wards the stairs, at its 
north-eastern side, is flanked by a wall 
supporting a 2.7 m long and 0.7 to 1.0 m wide 
basin of slightly trapezoid shape. From the 
West the platform may once have been 
accessible also by stairs, but a (subsequent) 
ramp of trodden material is the dominating 
feature in this area. On its north-eastern side 
there is an other basin, which was attached to 
the façade of E-b1. Platform and basin, at a 
subsequent Building Stage (E-b1:3a) had 
been (partly) covered by retaining wall SU 
1515, covering the entire south-western 
façade of Buil ding E-b1. In 2010, amongst 
others, this retaining wall was completely 
removed in order to investigate the earlier 
structures, all of them to be dated earlier than 
E-b1:3a (see below). 

Three different parts of the platform can be 
discerned (cf., Plate 3.15c): 1) An eastern 
part (SU 2309); 2) a central section (SU 
6168); and 3) a western part (SU 3730; see 
below). The eastern and central parts are 
paved with large and medium sized flagstones 
roughly squared and irregularly set over a 
soft, heterogeneous mortar, and are most 
likely remains of the original construction, 
extending from the south-eastern corner of 
the building to at least the area in front of the 
main door (for approx. 8 m). At a level of 
828.58 m a.s.l. (SU 2309) / 828.5s m a.s.l. 
(SU 6168), they reach 2.5 m (SU 2309) or 2.0 

36  Excavations were conducted by G. Sperveslage in 
2005 and 2006.

m (SU 6168) south-westwards their south-
western side not pre served. Their preserved 
extension is 3 m2 (SU 2309) and 5 m2 (SU 
6168), respectively. The missing part between 
SU 2309 and SU 6168 was probably re mo-
ved at a later moment, possibly for obtaining 
building material as suggested by a large pit.

Removal of retaining wall SU 1515 (see 
above) and its preparatory layers exposed a) 
the (probable) remains of an upper stair (SU 
5956) built over the platform in front of the 
main en trance of E-b1; b) a large stone block 
(SU 6169) flanking its eastern side; and c) 
the remains of a layer (SU 3734) composed 
exclusively of pottery sherds and ashes.

Of this upper stair, once connecting the 
platform (SU 6168) with (the threshold SU 
5129 of) Building E-b1 only a single step 
(2.4 m wide; 0.6 m thick) is preserved, made 
in stone ma sonry with stones of different 
size. Its top stone (TA 9901) may have been 
re-used, as sug ges ted by the presence of 
engra ved figures and of a two-lines Aramaic 
inscription – the latter too fragmentarily 
preserved for offering a translation. Judging 
from the difference in ele vation (0.75 m) 
between platform SU 6168 and threshold SU 
5129 and from the height of the pre ser ved 
step (0.5 m), the existence of a second lower 
step should be taken in consideration.

Stone block SU 6169 (1.0 m wide, 0.5 m 
thick, 0.6 m high), set onto a compact mud 
layer east of the stair, may once have carried 
a decorative element adorning the building’s 
façade.

Beneath the preparatory layers of SU 6169, a 
layer of pottery sherds and ashes (SU 3734) 
was brought to light, its southern part partially 
removed by the above-mentioned large 
looting pit. Pottery from this deposit (cf., the 
contribution by F. Tourtet, below) consists 
exclusively of bowls of Red Burnished Ware 
(RBW), some of it with Barbotine decoration, 
or of Grey Burnished Ware (GBW; for the 
definition see Maritan et al. in: Hausleiter et 
al., in press b). An assem blage of similar 
com position is known from Square W41 at 
the Western Branch of the outer city wall, at 
about 1.2 km west of Building E-b1, and has 
been dated to the Late Bronze Age (see the 
pertaining reports by G. Sperveslage and F. 
Tourtet. above). Also SU 3734 provided a 
corresponding Late Bronze Age date.37 
However, the occurrence of deposits of this 
period in relation to stratigraphy and dating 
of Building E-b1 to the late 1st millennium 
BC and even later needs clari fication as the 
deposit itself awaits to be fully excavated.

The third part of the platform (SU 3730) is 
3.4 m long and is paved with medium-sized 
rough ly squared stones (average level 828.52 
m a.s.l.) regularly set onto a bed of compact 
yel low silt. It extends over 4.5 m2 stretching 
approx. 4 m towards South-west. It was 
added to the existing central and eastern parts 
of the platform. Its construction may have 
included the installation of a 6.4 m long basin 

37  TA 9592, analysed by the Center of Applied 
Isotope Studies, University of Athens, Georgia 
(UGAMS 8092): Radiocarbon date: 3220 ± 25 BP; 
calibrated date (OxCal v 4.2.2 / Bronk Ramsey 
2013), 2σ range, probability 95.4%: 1530-1430 
calBC.
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(SU 5952) and of a channel (SU 5770) along 
the south western façade. Its western side 
consists of a retai ning wall (approx. 0.7 m 
high) using the same yellowish silt as mortar. 
A spear head made of bronze was recovered 
on its surface (TA 9572). Access to this side 
of the plat form was granted by a 10 m long 
ramp (SU 6393) starting at the south western 
corner of the building. It was made of 
heterogeneous trodden material. 

A sounding in the ramp exposed the remains 
of two poorly preserved walls (SU 3735 and 
SU 3736) set almost perpendicularly against 
the north-western side of platform SU 3730. 
Most likely they are contemporary to this 
part of the platform since they share its same 
ma sonry technique and mortar. Their function 
is still unclear but they might have been part 
of a stair granting access to the platform from 
North-west (subsequent ly covered by the 
ramp); alternatively, they may have served as 
retaining walls to support the platform.

2010 excavations continued the investigation 
of the monolithic 6.4 m long and 0.9 m wide 
basin SU 5952, set at against the south-
western façade of Building E-b1, bringing to 
light its foundation wall SU 5953. This wall 
is made of rubble stone masonry with 
heterogeneous buil ding material and it 
extends for the whole length of the basin, 
leaning against the north-western side of the 
platform (i.e., SU 3730). Irregularities in the 
setting of the stones, some of which 
protruding consistently from the wall’s face, 
suggest that foundation wall SU 5953 was 

probably meant to be covered (i.e., not visible 
from outside).

As the western side of platform SU 3730 and 
the two protruding walls SU 3735 and SU 
3736, also foundation wall SU 5953 is set 
over a layer of hardened greyish silt (SU 
6385), which may represent either a former 
ramp or the walking horizon for building the 
platform and its related structures.

Removal of the last part of the retaining wall 
SU 1515 exposed further elements of 
channel SU 5770 located in the narrow space 
between the basin and the façade of E-b1. 
Basin and channel are not connected (cf., 
Plate 3.15d). In addition to two elements 
(0.35 and 1.25 m long) of a channel with a 
0.08 m wide and 0.03 m deep conduct, 
discovered in situ in 2009, five more 
elements of this channel were uncovered 
(SU 6165): two of them (1.1 and 1.3 m long) 
lay still in situ, three others had been re-used 
in the construction of SU 1515. The latter 
obser va tion supports the hypothesis that, the 
construction of SU 1515 belongs to the 
substantial re-or ganisation of Building E-b1 
during Building Stage E-b1:3a (Lora in: 
Hausleiter et al., in press b). The re con -
structed total length of the channel is now 
5.6 m, with a missing central part of 1.6 m 
length. The water channel sloped towards 
Southwest, with an in cli nation of ap prox. 3° 
(from 828.61 m a.s.l. to 828.28 m a.s.l.), 
thus allowing drainage from the building. 
The original ele va tion of the starting point of 
the channel next to the entrance (and 

outside) of Building E-b1 may have been at 
829 m a.s.l., thus corresponding to channel 
element SU 5128 inside the buil  ding (829.05 
m a.s.l.), which was part of the E-b1:3b 
floor.38 This strengthens the hypo the  sis that 
the channel was part of a longer channel 
connecting the inside of Building E-b1 with 
its outside during Building Stage E-b1:3b.

As to the attribution to Building Stages of 
E-b1, it must currently remain open whether 
the plat form (in its original shape) was 
already part of the original layout of Building 
E-b1 (E-b1:3d) or represents a feature linked 
to Building Stage E-b1:3c. The installation of 
channel and basin as well as of wall SU 5953 
together with the construction (restoration?) 
of the west ern part of the platform SU 3730 
may belong to E-b1:3b.

The enclosure of Building E-b1
Southwest of Building E-b1, at approx. 8 m 
distance to its façade, a stone wall was 
partially un covered which may be part of the 
enclosure of the building and the immediately 
sur rounding area (sometimes labeled 
temenos) detected in other Squares of Area E. 
Compared to the walls constituting the 
enclosure northeast and northwest of E-b1, 
this wall is slightly thicker (0.9 m vs. approx. 
0.6 – 0.8 m) and does not seem to be shared 
with other buildings (cf., Hausleiter in: 
Hausleiter et al., in press b). Yet, a connection 
between this wall and its north-western 
continuation has not been achieved by 
excavations. Details on construction da ting, 

38  The elevation of the threshold of E-b1 is 829 m.

location of entrances, looting etc. need further 
investigation.

Pottery from Building E-b1
By Francelin Tourtet

Pottery from Building Stage E-b1:3a
From SU 6161 and SU 6167, filling the 
remains of the dismantled oven in the eastern 
part of Building E-b1 during Building Stage 
E-b1:3a, seven sherds have been documented. 

The vertical rim of high-necked jar (Plate 
3.16a: a) is slightly thickened on its inner 
side and can be paralleled to carinated jars 
from the lower room fill of Building F-b1 
East Room 10, dated to the Late Roman 
period (Tourtet in: Hausleiter et al., in press 
b). TA 9587.4 (Plate 3.16a: b), probably 
belongs to the same kind of jar. The grooved 
decoration of the shoulder is however 
unusual, as up to know, carinated jars from 
this period are known either plain or with a 
so-called combed decoration consisting 
generally of a combination of one or more 
wavy lines and straight ones (Tourtet in: 
Hausleiter et al., in press b). Both sherds are 
made of sandy Macrofabric 5, which does 
not seem to have been in use at Tayma much 
prior to the first cen turies of the 1st millennium. 

Red and Grey Burnished Wares from SU 
3734
From SU 3734 (for the context see S. Lora, 
above) a total of 175 sherds of Red Burnished 
Ware (RBW; 37%) and Grey Burnished Ware 
(GBW; 59%; cf., Maritan et al. in press; and 
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the contribution by F. Tourtet on pottery from 
Square W41 above) have been recovered.39 

In contrast to RBW which has been described 
above (Square W41), the macrofabric of 
GBW is characterized by its coarse sandy 
temper, among which feldspar, probably 
suggesting an external provenance of at least 
the raw material (Maritan et al. in: Hausleiter 
et al., in press b). The dominating colour of 
the sherds is grey. GBW vessels have been 
freely formed (i.e., without wheel), simi larly 
to those of RBW, and the burnishing may 
probably be the result (or a side effect) of the 
flattening of the vessel surface.40

Attested shapes are large bowls with flattened 
or rounded rim, set at a slight angle with the 
general wall inclination (Plate 3.16b: a; c-g). 
The wall itself is convex and rather regular in 
shape and thickness. Other shapes, such as 
large bowls with inverted rim (‘hole-mouth’; 
Plate 3.17a: g; i; k) are similar to those of 
RBW. Two bases (one of them on Plate 3.17b: 
m) are flat or slightly convex, and it is unclear 
to which vessel type they belong. Contrary to 
RBW, ves sels of GBW were almost never 
decorated, and a deep bowl with applied clay 
band and finger impressions (Plate 3.16b: g) 
is the only exception attested up to now.

RBW from SU 3734 shows mainly small to 
medium bowls with simple rounded rim 
(Plates 3.16a: c-d; f-i; k; 3.17a: a) and flat 

39  The remaining 4% cannot be attributed to any 
identified ware.

40  The effect of burnishing, in some cases, obscures 
the identification of the production technique.

base (Plate 3.17a: b-c). Fragments of narrow, 
oblong vessels, probably used as lamps, are 
also at test ed. In addition to horizontal 
grooves, RBW shows a decoration of applied 
flat clay disks be neath the rim (Plate 3.17a: 
b), a pattern observed at RBW jars from 
Saudi excavations at Sana’iye (al-Taima’i 
2006: 115).

A first comparison between the assemblages 
of W41 and Area E / SU 3734 seems to high-
light the differences more than the similarities. 
Both assemblages are characterized by the 
high amount of RBW, and the shapes attested 
in SU 3734 are already known from W41. 
The absence of lamps in W41 appears 
noteworthy. The same goes for the low 
amount of GBW in W41, which represents 
59 % of the diagnostics (and 83 % of the 
body sherds) in SU 3734. However, 
chronologically, both assemblages coincide, 
as suggested by the 14C dates of the otherwise 
poorly attested Late Bronze Age.

3.2 East of Building E-b1
By Arnulf Hausleiter

Open area excavations east of Building E-b1 
(see Plate 3.14a-b) continued aimed at further 
de veloping the stratigraphy in this part of the 
settlement, where three occupation levels 
E-East:1–3 have been identified (Hausleiter 
in: Hausleiter et al., submitted b), to be 
connected to the stratigraphic sequence of 
Building E-b1. The latest occupation activity 
may be as late as of Late Roman date, based 
on stratigraphic observations including 

pottery evidence. Prece ding occupation east 
of E-b1, has been identified as of Nabataean / 
Early Roman date and of earlier periods, 
which have not yet been identified with 
precision. The presence of so-called 
‘Sana’iye’ ceramics (as well as of Early Iron 
Age pottery) indicate the presence of earlier 
re mains also in this part of the site. 

In 2010 central attention was paid to a double-
walled rectangular structure, belonging to the 
younger occupation east of E-b1, surrounding 
a well. It was excavated in the south ern 
extension of merged Squares E18 and E19 
(henceforth E18/E19 South) and belongs 
either to OL E-East:1 or 2. The well is the 
first identified ancient water source in this 
part of the site.41

Well and surrounding structure
Covered by a layer of debris of medium sized 
stones and yellow sand (SU 2553) large parts 
of a rectangular structure were exposed, parts 
of which had been excavated already in 2006; 
other parts were visible at the surface before 
excavation started. Walls SU 2559, 2590 
form a 6.5 x 6.5 m large structure, whose 
walls appear to be conceived as one-faced 
retaining wall with just an outer façade. A 
second construction was added to the existing 
one at a later stage, probably as support (SU 
2558, 2562, 5979). It could be identified at 
the north-western, north-eastern and south-
eastern side of the inner construction (its 
north-western corner remains to be 

41  A substantial well making also use of bedrock is 
located in Compound B but has not been object of 
systematic archaeological investigation.

excavated). It appears that the two 
constructions fulfilled the function of an 
enclosure of the well (Plate 3.18a). From SU 
2553, a fragment of a carved stele was 
recovered (see below).

An entrance could not be identified yet in 
either construction. The outer wall was built 
onto a compacted whitish flaky material (SU 
5978; most probably excavated bedrock) as 
identified southeast of the outer wall and at 
the northern corner. The material is quite 
different from the loose deposit excavated in 
2006 in Square E18 (SU 2564), identified 
beneath the (preserved) north-western part of 
the enclosure. South-east of SU 2579, the 
whitish material covers a lay er of yellow 
sand. Whether SU 5978 continued from 
beneath SU 5979 also north-westwards, i.e., 
under SU 2579, is not clear. Pit SU 5676 
filled by SU 5977 interrupts the direct 
connect ion between the remains of SU 5978 
and SU 5979 and the deposits adjacent to the 
north-east ern part of the double-wall 
enclosure.

Roughly in the centre of the square 
construction, a large roughly-hewn stone 
with rope marks was recovered from SU 
2553; a similar stone with a total of 12 
partially deeply incised rope marks on its 
long side was discovered. Stones with rope 
marks occasionally occur in Area E. They 
were re-used as building material, such as at 
the north-eastern corner of Buil ding E-1, 
generally indicating their short-lived 
existence, probably caused by lacking 
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hardness of the material (sand stone).42 
Further removal of SU 2553, revealed the 
uppermost part of a walled shaft of a well 
(SU 5995), to which the large stone with rope 
marks belongs. 

The well is located in the eastern part of the 
construction (Plate 3.18b). Next to the well’s 
shaft, i.e. southwest of it, there was a floor 
made of greyish silt and medium-sized stones 
(SU 5990) which once may have been a 
surface or walking horizon. Medium-sized 
stones appear also east of the well in a 
brownish deposit (SU 5987) similar to that 
identified as SU 5979 immediately outside 
the structure and serving as foundation of SU 
5978 (south-eastern sup port wall of SU 
2590). The northern part of the structure is 
filled with sand (SU 2557), pro bably as result 
of a previous removal of material, west of it 
there are small to medium sized stones and 
yellow sand (SU 5989).

Excavations made it clear that the stone with 
rope marks lay in primary position; to its 
southeast there is the horseshoe-shaped upper 
part of the well’s shaft with a protruding 
stone (with its own rope marks) in the south-
eastern central part, exactly opposite of the 
former stone with the rope marks (Plate 
3.18b). The upper part of this well was 
covered with a deposit of loose medium sized 
stones and yellow sand (SU 5988) which 
reached into the well, thus not belonging to 
the original fill. Excavations revealed that the 

42  A similar stone (type and dimensions) was 
observed on the surface of restored Bir Hadaj 
(eastern side) bearing rope marks on its long side.

well was built with medium to large stones as 
dry masonry (Plate 3.18c), and that two 
further stones at a lower position also bore 
rope marks. The fill of the well (starting with 
SU 599343) consists of medium, sized sto nes 
with sandy-silty material, the bottom of the 
well not yet reached. Pottery mainly of Late 
Roman date (see the report below), grinding 
stone fragments and animal bones have been 
observed in low frequency.

The well and the tunnel
The well lies exactly in line with the presumed 
course of the tunnel discovered in 2008 east 
of the temple building E-b1 (Hausleiter in: 
Hausleiter et al., in press a; in press b). And 
in fact, as excavation proceeded, an opening 
beneath the large stone with rope-marks 
appeared which should represent the end of 
the tunnel (Plate 3.18b). The opening (approx. 
1 m high and 0.6 m wide) is co vered by an 
architrave. The level of the threshold of the 
opening (825.68 m a.s.l.) lies approx. 0.34 m 
above the floor level of corridor of the tunnel 
next to Building E-b1. Thus, one poten tial 
function of the tunnel may have been the 
transport of water towards the temple by a 
sub surface conduct in the tunnel. Remains of 
any traces of such a construction have so far 
not been identified, though. It remains also 
noticeable, that the corridor, i.e., the tunnel 
it self of fered enough space for at least one 
person to move. The location of the opening 
would allow for leading water into the tunnel 

43  Further SU 7401, SU 7410, SU 7609, and SU 
7615 have been excavated in 2012 season, but the 
pottery from these deposits is already included in 
the report below.

before it was completely drawn up from the 
well. The posi tion of the large stone with 
rope marks at the north-western side of the 
well (i.e. above the opening) would have 
supported the water supply for the tunnel. 

Stratigraphy and dating
As to the preliminary chrono-stratigraphic 
attribution of the well, it has been suggested 
that the enclosure and the well may have to 
be dated to either OL E-East 1 or 2, the former 
pro vi ding pottery dated to the Nabataean / 
Early Roman period. Only the last occupation 
co incides with OL E-b1:3a of the large 
temple building, whereas the construction of 
the tunnel would have to be attributed to 
Building Stage E-b1:3b (or earlier). Previous 
inves tigations revealed that the north-eastern 
support wall attached to the inner enclosure 
has been founded on a silty mud-layer (SU 
2588), lying above a substantial mud deposit 
(SU 2593). The latter belongs to the mud 
layer SU 1827 which served as pre paratory 
layer of OL E-East:2 in Squares E15 and 
E19, thus clearly dividing the architecture of 
OL E-East:2 and OL E-East 3 from each 
other. Since SU 2588 lies above this 
preparatory layer, a certain amount of time, 
as represented by SU 2588, must have passed 
between the deposition of the prepara tory 
layer covering OL E-East:3 structures, the 
subsequent construction of OL E-East:2 
archi tecture and the building of the – outer – 
support walls of the enclosure. Although this 
would suggest to move the dating of the well 
and its support walls closer to OL E-East:1, 
the foun dation of both inner and outer 

enclosure of the well (at its north-western 
side) lie approx. 0.3 m beneath that of the 
sub stan ti al wall SU 1738 / 1797, the key 
feature of OL E-East:1 (its level at 827.55–57 
m a.s.l.). This observation would not 
contradict the con clusions drawn in the 2009 
report (Hausleiter in: Hausleiter et al. in press 
b), dating the con struction of the tunnel to a 
period when Building E-b1 already existed. 
Based on the current observations, this would 
lead to a building date of tunnel and well 
during Building Stages E-b1:3b–c (i.e., after 
E-b1:3d and before E-b1:3a). Although the 
dating of well constructions is not easily to 
be ob tained, it should be noted that a well of 
the Nabataean period at the site of Mada’in 
Salih is ve ry similar in the construction 
technique to the well SU 5995 at Tayma 
(Nehmé 2011, 145, Fig. 10).

From SU 7401, body sherd TA 11414.1 has 
been recovered bearing a Taymanitic inscrip-
tion reading […] {l}ṣm b b[...] / […]lṣm son 
of B[…].44

A carved stele
From SU 2553 a fragment of a carved stele 
was recovered (TA 9355), depicting a bird of 
prey45 in frontal view, with beak and feathers 
represented in detail (Plate 3.18d; Hausleiter, 
in press). Above the bird there is a row of 
altogether eight bunches of grapes preserved 
con nect ed to a wavy line representing the 
trunk. Traces of a second row are visible 

44  Transcription and translation by M.C.A. 
M a c d o n a l d .

45  According to zooarchaeologist N. Benecke, 
Scientific Division at the Head Office of the DAI.
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above. Especially the ren der ing of the grapes 
closely resemble grapes on a carved object 
recovered from Tayma in 1884 by Ch. Huber 
where a drinking scene combining the 
representation of humans, plants and a 
number of objects is depicted (now in the 
Musée du Louvre, AO 29143). According to 
com parisons this object has been to the 5th–
4th centuries BC, and this date may also apply 
for the newly discovered object from E18/
E19 S. The rendering of the frame on the 
Louvre-piece differing from that of TA 9355 
and the preserved two edges of the latter 
exclude that these two objects originally 
belonged together. Similar to a stele 
discovered in the inner city wall in 2005 (TA 
1029: Intilia in: Eichmann et al. 2010, 114–5; 
Pl. 4.10), on TA 9355 there appear to be 
traces of a removed previous representation 
otherwise undefined.

Pottery from the fill of the well in 
Area E-East
By Francelin Tourtet

From SUs 5988 and 5992 a representative 
sample of sherds was selected. SUs 5993, 
7401 and 7410 were fully analysed, thus 
enabling a preliminary dating of the fill of the 
well. Generally, the fill of the well unites 
material from various periods attested at 
Tayma. Furthermore, some joining sherds 
have been found scattered between SUs 7401 
and 7410 in the (yet) lower part of the fill.

Upper fill
Sherds belonging to Sana’iye pottery (Plate 
3.19a: a) have been found in SU 5988 as well 
as fur ther below in SU 5993 (Plate 3.19b: a; 
l). According to the remaining mate rial found 
in these SUs, they are not relevant for the 
dating of the fill. The same goes for a con vex 
body sherd (TA 11414.1, Plate 3.20a: c) from 
SU 7401 bearing remains of a Tayma nitic 
inscription (see above), incised prior to firing.

For the upper part of the fill, i.e. from SU 
5992 down to SU 7401, most comparisons 
with in Tayma are drawn with the pottery 
from the residential quarter in Area F. Small 
jar with ‘bevelled’ rim and grooved handle 
TA 9368.9 (Plate 3.19a: c) finds its closest 
parallel in SU 3960 (Tourtet in: Hausleiter et 
al., in press b), the lower fill of Room 10 in 
Building F-b1 East, dated to the Late Roman 
period (2nd to mid-4th centuries). Also the 
combed decoration of body sherd TA 9378.1 
(Plate 3.19b: i), made of sandy Macrofabric 
5, is similar to carinated jars from the Late 
Roman period found in the same area (Tourtet 
in: Hausleiter et al., in press b). 

Short-necked jar with vertical thickened rim 
TA 9378.4 (Plate 3.19b: f) has a close parallel 
in SU 1731, a walking horizon east of 
Building of E-b1 (Tourtet in: Hausleiter et 
al., in press a), and should be dated to the 
beginning of the 1st century. This dating is 
confirmed by similar vessels from Mada’in 
Salih/Hegra (Augé et al. 2010, Pl. 7.20b: 
365; Durand 2011, 348 Fig. 13 91011_P01) 
dated to the same period (Durand 2011, 332). 

Among the many large sto rage vessels with 
either simple, flat (TA 9368.2; Plate 3.19a: e) 
or inverted, outside thick ened rims (Plates 
3.19a: f-g; 3.20a: a-b), most of them can be 
compared with pottery from OL E-South / 
F:3, i.e. in the Late Roman period. These 
vessels, independently of their shape, are 
often char acterized by their decoration, one 
or several wavy lines grooved in the wet 
surface of the shoulder (Plates 3.19a: e; 
3.19a: a) and associated to a row of 
fingerprints (Plate 3.20a:g). 

According to observations made on Late 
Roman pottery from the residential quarter 
(Area E-South / F), the vessels are usually 
made of the organic (chaff) and coarse 
mineral tempered Macrofabric 4 (Plates 
3.19a: f-g; 3.20a). However, in some cases 
(Plates 3.19a: e; 3.20a: b), no chaff was added 
to the coarse mineral temper characteristic of 
Macrofabric 3. 

According to the principle of “the most recent 
dates”, the upper fill of the well should not 
have taken place prior to the Late Roman 
period, i.e. prior to the 2nd to mid-4th century.

Lower fill
Based on the pottery, it a date slightly earlier 
than that of the upper fill can be suggested for 
SU 7401. From 16 diagnostic sherds out of a 
total of 123 items of this SU, four can be 
com pa red to the pottery assemblage from the 
1st century walking horizon east of Building 
E-b1 (Tourtet in: Hausleiter et al., in press a). 
No comparison can be drawn to the Late 

Roman pot tery, suggesting that the filling of 
the well did not occur at once, and that this 
lower fill did occur by the beginning of the 
Common Era.

Shapes with parallels at Tayma are represented 
by the inverted, “stepped” rim of a closed 
vessel (Plate 3.20a: d), the thickened, inverted 
rim of a large jar with convex, thick wall 
(Plate 3.20a: f), the thickened, ever ted jar rim 
(Plate 3.20a: e; see also Tourtet in: Hausleiter 
et al., in press a) and the thick ened, vertical 
rim of a large (storage?) vessel decorated 
with a grooved wavy line on its outer surface 
(Plate 3.20a: g).

4. Anthropological Studies – 
Summary Report, 2008-2010 
By Emmanuele Petiti

4.1 Tal’a / Area S

Location and dating
The site of Tal’a with its ancient cemetery (of 
yet unknown extension) is located less than 3 
km to the South-east of the central archaeo-
logical site of Tayma and lies approx. 1.7 km 
south of the (central part of the) Industrial 
Area of Tayma (Sana’iye), where the terrain 
rises south wards towards the area of the Jabal 
Ghunaym. Salvage excavations carried out in 
2004 and 2005 identified a total of 16 grave 
chambers (S-g1–1646), which were organised 
in two clus ters: a northern cluster made of a 

46  The previous numbering system (T.1001 etc.) 
for graves at Tal‘a was adapted to that in use for 
burials recorded in the frame of the Saudi-German 
project.
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single row of five NW-SE-oriented 
rectangular chambers built in rubble mason-
ry, and a southern one, which consists of a 
central circular structure surrounded by at 
least five rectangular graves attached to it 
(for the archaeological report, cf. Beuger in: 
Eichmann et al. 2010, 133–7; see also Lora, 
Petiti and Hausleiter 2010). Similar graves 
had already been excavated at the site of 
Sana’iye by Saudi expeditions (cf., Eichmann 
et al. 2006, 95, Fig. 1). 

Based on a series of 14C dates from fireplaces 
next to the grave chambers (Eichmann 2008, 
62–3, note 14), a 9th to 5th century BC 
occupation of the rectangular graves Tal’a 
has been pro posed, and also for the cemetery 
/ cemeteries at Sana’iye such dating seems at 
least plau si ble.47 Archaeological materials 
retrieved from Tal’a (mainly pottery of the 
‘Sana’iye’ type; cf. Tourtet in: Hausleiter et 
al., in press b) has been dated accordingly; 
nevertheless, Red Burn ished Ware and 
Qurayyah Painted Ware, both clearly 
associated with late 2nd millennium BC dates, 
have also been recovered from the large 
quantities of debris at Tal’a.

Anthropological record
Except for S-g12, all the graves were looted 
in the past, i.e., the osteological material was 
scattered and commingled. In addition, 
chemical factors and weathering caused deep 

47  Cf., the 14C date from one rectangular grave at 
Sana’iye; Abu Duruk 1996, 18; 22 (Radiocarbon 
date 2705 ± 30 BP; calibrated date (OxCal v 4.2,2 
/ Bronk Ramsey 2013), 2σ range, probability 
95.4%: 1260–436 calBC).

surface erosion and severe fragmentation of 
the bones. 

Anthropological analyses confirmed the 
archaeological observation that the majority 
of the grave chambers contained multiple 
burials. Altogether 64 individuals, 50 adults 
and 14 ju ve niles, were identified. According 
to the M.N.I. (Minimum Number of 
Individuals)-esti mation, the mean value of 
individuals per grave in the northern cluster 
is 4.5; in the southern clus ter it is 7.3. The 
mean value for both clusters is 5.3. The actual 
number of individuals reaches from at least 
two (S-g1) up to ten (S-g2). Relating M.N.I. 
to the grave dimensions, the largest grave 
S-g2 (4.6 m2) presents indeed the highest 
M.N.I. (10), but smaller graves such as S-g11 
(1.3 m2) and S-g15 (0.9 m2), show a M.N.I. 
quite close to the latter (9) in a much smaller 
burial space. Only S-g12 seems to have been 
used as a single burial.

Considering age at death and sex distribution, 
the occurrence of male, female and juvenile 
individuals in most of the graves suggests 
that no selection based on gender or age was 
made in choosing the burial place. Moreover, 
analysis of epigenetic traits shows relevant 
recurrence of at least some of them,48 
suggesting to define this population sample 
as homogenous and consisting of a limited 
number of family units, as well as to 

48  Aperture of Humerus septal, Talus os trigonum, 
Calcaneus double facet. Cranial traits also attested, 
but statistical analyses were limited due to the state 
of preservation of specimens from cranial districts, 

hypothesise the existence of fa mily-
relationships among individuals in graves 
(Lora, Petiti and Hausleiter 2010, 246).  The 
data obtained from palaeopathological 
analysis (Capasso et al. 1999) represents evi-
dence for heavy and, probably, continual 
working activities related to a strong use of 
the co lumn and of the lower limbs (as, e.g., 
for walking or riding for long distances). 

Despite of the poor condition of the bone 
material, five cases of traumatic diseases are 
at tested, four of them on the cranial districts. 
All of them (two healed blunt traumas, one 
unhea led blunt trauma and one healed pierced 
trauma) suggest that some individuals were 
ex posed to episodes of interpersonal violence, 
sometimes fatal (Lora, Petiti and Hausleiter 
2010, 245).

4.2 Area O

Location and dating
Area O is located in the South-west of the 
central elevation of Qraya, inside the outer 
city wall. The area is characterised by the 
presence of a very low mound, less than 1 m 
higher than its surroundings (Intilia in: 
Eichmann et al. 2011, 97–102; Intilia in: 
Eichmann et al. 2012, 100–6; Intilia in: 
Hausleiter et al., in press a–c; cf., Hausleiter 
2010a, 230–1; 2011: 112; 114–5). Over an 
early Iron Age building complex, during the 
last third of the 1st millennium BC (4th to 3rd 
century BC) an inhumation graveyard 
occupied the area. By the end of 2010, a total 
of 23 graves have been identified within the 

limits of the excavated area, all of them 
looted; 13 of these burials were completely 
investigated, and the human remains 
recovered inside fully analyzed (Intilia in: 
Eichmann et al. 2012, 104–6; Intilia in: 
Hausleiter et al., in press a–c; Table 2). 

Grave

 Minimum
Number
of Indi-
 viduals
(M.N.I.)

A
dult

Juvenile

M
ale

Fem
ale

U
nknow

n

O-g1 1 1 0 1 0 0

O-g2 1 1 0 0 1 0

O-g3 1 1 0 1 0 0

O-g4 3 2 1 1 1 0

O-g5 3 2 1 1 1 0

O-g6 1 1 0 0 1 0

O-g7 1 1 0 0 1 0

O-g11 1 1 0 0 0 1

O-g12 1 1 0 0 0 1

O-g16 1 0 0 0 0 0

O-g18 1 1 0 0 1 0

O-g19 1 2 0 2 0 0

O-g20 3 2 1 1 1 0

Table 2: Area O: Number of individuals in 
each grave, age and sex classes.

A total of five 14C dates was obtained from 
material originating from from Graves O-g3, 
O-g4, O-g19 and O-g20 (Table 3). For each 
of them a sample from a long bone was dated; 
in the case of Grave O-g19, a sample of wood 
was also analysed. 

The dates from all graves, except for O-g19, 
consistently place this burial ground between 
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the 4th and 3rd centuries BC. Instead, both 
samples (bone and wood) from Grave O-g19 
date back to the 6th century BC or slightly 
earlier.49 

Grave Sample Uncalibrated 2σ (95.4%) % Date  Laboratory
 number

O-g4 TA 5922
Human bone 2270±26 BP  399-210

BC

51.1%  399-351
calBC

KIA 3593841.6%  296-227
calBC

2.6%  222-210
calBC

O-g20 TA 9755
Human bone 2220±25 BP  381-203

BC

19.2%  381-337
calBC

UGAMS 8087
76.2%  330-203

calBC

O-g19

TA 9789
Human bone 2380±30 BP  717-392

BC

2.9%  717-695
calBC

UGAMS 8088
92.5%  540-392

calBC

TA 9760
 Wood (Sp.
not defined)

2460±30 BP  756-414
BC

26.6%  756-684
calBC

UGAMS 8094
68.8%  670-414

calBC

O-g3 TA 10926
Human bone 2320±25 BP  411-262

BC

1.2%  411-361
calBC

UGAMS 13438
94.2%  271-262

calBC

Table 3: 14C dates from graves in Area O.

49  KIA no. = Leibniz-Labor für Altersbestimmung 
und Isotopenforschung, Christian-Albrechts-
Universität, Kiel; UGAMS no. = Center for 
Applied Isotope Studies, University of Georgia, 
Athens. All calibrations presented here were 
obtained using OxCal v 4.2.2 by C. Bronk Ramsey 
(2013).

Archaeological record
All graves show the same building pattern 
and similar dimensions, although minor 
details may vary to a certain degree. The 
building chain can be summed up as follows: 

(1) Excavation of a first a large pit removing 
all existing deposits and structures down 
to the underlying natural bedrock; only 
in a few cases bedrock was not reached, 
but these remain rare exceptions. The 
large pit is usually 2.6–2.8 m long and 
1.4–1.6 m wide, with varying depth, 
depending on the thickness of deposits 
accumulated on the natural bedrock.50

(2) A smaller pit, the grave pit proper, was 
deepened into the bedrock; this pit is 
usually 1.95–2.05 m long, 0.5–0.6 m 
wide and 0.6–0.7 deep.51 

(3) Deposition of the deceased individual(s) 
in the grave pit.

(4) Covering of the small pit with large stone 
slabs set across it (usually 5–8 items); the 
gaps between these slabs were sealed 
with a layer of silt plaster. 

(5) Filling of the large pit with heterogeneous 
material, most likely originating from 
the exca vation of the grave itself; in some 
cases, the lower part of this fill consists 
of medium-sized stones.

50  In few cases the large pit reaches a length of more 
than 3 m.

51  In some cases, the small pit is up to 2.3 m long.

Objects identified as grave goods have been 
found still in situ in two of the graves (Intilia, 
in: Hausleiter et al., in press a): an anklet 
made of beads of various materials was found 
at the left ankle of the individual buried in 
Grave O-g7, which was in joint connection 
preserved; a bronze ring was discovered 
among the collapsed toes from Grave O-g20, 
which contained three individuals, two of 
them in joint connection preserved, too. 
Moreover, a high number of beads made of 
various materials were found in the fills of 
several looting pits, most likely belonging to 
the original inventory of other graves in Area 
O. The major part of the burials contained 
remains of wood, ranging from small splinters 
to larger fragments in different states of 
preservation. Botanical analyses as well as 
detailed investigation of possible working 
traces on them are currently in progress. 

Main aims of anthropological investigations 
consist of the identification of burial pattern/s 
(i.e., how the graves were used) through 
taphonomic methods. Secondly, the 
biological traits of the individuals (as part of 
a group or of several groups) buried inside 
(age, sex, life style and diseases), will be 
outlined by the application of paleobiological 
methods.

Taphonomy
Taphonomic data is suitable to highlight 
variations in burial practice, independently 
from the quantity of attested (structural) 
grave types. In Area O special focus was put 
on the investi ga tion of number of individuals 
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inside the grave (single / multiple) and the 
different types of bu rial (primary or 
secondary; simultaneous or consecutive in 
case of multiple burials).

A total of 19 individuals were buried in 13 
analysed graves; ten graves have been used 
for single inhumations; three graves for triple 
burials. There is currently no evidence of 
double graves, or of graves with more than 
three individuals (Table 2). All single burials 
con tain adult individuals; children are 
attested thus far only in triple burials, which 
contain also in all cases one male and one 
female.52 

Due to the absence of joint connection 
preserved in all disturbed graves no 
hypothesis about the original position of 
bodies inside the graves can be drawn, except 
for Grave O-g20. 

Single burials: Graves O-g7 and O-g3 (Table 
4)

Grave  State of
preservation Age Sex

O-g7  Skeleton almost
 complete
 but heavily
 fragmented,
 lacking cranial
 district and
 cranial part of the
cervical column.

Adult Female

52  On the reconstruction of the original number of 
individuals and factors impacting it cf., Bello et al. 
2006, 24–38; see also Stodder 2008, 78–80.

O-g3  Right leg, right
 and left feet,
 pelvic girdle
 and right hand
 almost complete,
 calvarium
 and right tibia
fragmented.

 45-50
y.o.

Male

Table 4: Single graves. State of preservation, 
age and sex

O-g7 and O-g3 are the only single graves in 
joint connection partially preserved. The 
indivi dual of O-g7, lacking the skull and part 
of the cervical column because of looting, 
was buried in supine position, west-east 
oriented, both upper and lower limbs 
extended (Plate 3.21a). The individual from 
O-g3 is preserved only in his lower part. It 
was buried just under the stone co vering 
system, in lateral crouched position, 
occupying only the eastern half of the grave 
and southwest-northeast oriented. All data 
clearly indicate this burial as resulting from a 
re-use of the grave, most likely re-opened 
only in its eastern half, where the deceased 
has been placed, even though only one 
individual has been found inside it.

In case of O-g7 and O-g3 the use of the grave 
appears clearly different from each other (in 
respect to the position of the individuals; 
primary / secondary use of the grave pit), 
possibly pointing to the existence of different 
burial customs in Area O.

Multiple burials: Graves O-g20 and O-g4 
(Table 5)

Grave Individual State of preservation Age Sex

O-g20

O-g20:1  Lower limbs almost complete; upper part of the
body fragmented.

 25-30
y.o. Male

O-g20:2  Upper part of the body almost complete. Lower
limbs fragmented.

 >50
y.o. Female

O-g20:3  All anatomical districts attested, bones and teeth in
poor state of preservation

 0-2
y.o. Unknown

O-g4

O-g4:1 Only calvarium and mandible attested. Adult Male

O-g4:2  All anatomical districts attested, poor state of
preservation.

 >50
y.o. Female

O-g4:3  All anatomical districts attested, bones and teeth in
poor state of preservation

 2-4
y.o. Unknown

Table 5: Multiple graves. State of preservation, 
age, and sex

In case of O-g20 looting disturbed only the 
south-eastern part of the grave, leaving its 
north-western part intact. Here, two 
individuals partially in joint connection 
preserved were disco vered, both of them 
supine, one exactly above the other, in a quite 
uncommon head-over-feet position (Plate 
3.21b). Other human bones found inside the 
fill of the looting pit, in the western part, 
pertained to a third individual: a child. 

Although the original position of the child 
inside the grave remains unknown, tapho-
nomic analyses on the joined individuals 
(Duday 2005) suggest that they were buried 
almost at the same time, both supine and in 
head-over-feet position, probably because of 
the narrow di men sions of the grave. 
Afterwards the grave pit was most likely 
filled up with soil, at least par tially. In fact, 

after the decomposition of soft tissues, both 
skeletons did not col lapse one over the other. 
Nevertheless, the attested post-depositional 
movements (constriction at the shoul ders, 
rotation of the skull, feet bones collapsed) 
point to the original presence of a temporary 
empty space around each of the two bodies, 
most likely a shroud, which subsequently 
decom posed (Petiti, Intilia and Hausleiter 
2013).

The presence of small wood fragments at the 
bottom of the grave may indicate that the de-
ceased were lowered into the burial by the 
means of some kind of stretcher. 

A further multiple burial is O-g4. It contained 
only scattered bones in a fairly poor state of 
preservation, all of them with no joint 
connection preserved. The anthropological 

Saudi-German Archaeological Project 2010



ATLAL 26 PART ONE 106 107

analyses iden tified at least three individuals: 
one adult male, one senile female and a child, 
the latter determined based on the its teeth 
(Plate 3.21c).53 Both female and child are 
fairly poorly preser ved but all the anatomical 
districts attested; the male individual, instead, 
is only represented by a complete skull 
(calvarium and mandible). The absence of all 
the other bones for this in di vidual, especially 
the smaller ones, seems to indicate a kind of 
“intentional selection”, which took place 
after the decomposition of soft tissues (Petiti, 
Intilia and Hausleiter 2013). Thus, either, the 
remains of the male individual – except for 
his skull – were subsequently removed from 
the grave or the cranial bones in O-g4 belong 
to an individual buried elsewhere. The ab-
sence of other bones seems to support the 
second possibility (Duday 2005). Both 
scenarios seem to indicate that, in the 
“treatment” of the bones after the 
decomposition of the body, spe cial 
significance was referred to the skull.

The burial customs attested in Grave O-g4 
markedly differ from those attested in Grave 
O-g20 and at least these cases together stand 
for a range of variation in burial practices 
attested from Area O.

Palaeobiology
Of the 19 individuals all data about age and 
sex assessment, metric and morphometric 
variati ons, scoring of muscle and tendons 
insertions, of epigenetics traits, and 

53  For the applied standards, see the previous 
footnote and Scheuer and Black 2000.

preliminary paleo pa thological descriptions 
(supported by X-ray analyses, when 
necessary) have been collected. 

Age and sex assessment
Age distribution for adult individuals appears 
clearly different between males and females 
(Table 6). For twelve individuals age could 
be determined. There is a strong difference in 
the mortality curves between males and 
females: the male curve has its peak in the 
middle age class (35-50 years old), the female 
one instead in the last class (>50 years old). 
Other age classes are not represented. If not 
caused by post-depositional biasing factors, 
this anomalous age distribution in the female 
class may be the result of either biological or 
social selection criteria in the use of this 
burial ground.

 Focusing on sex ratio (17 sexualized 
individuals out of 19), male and female are 
present at the same proportions (7 individuals: 
37%), and children only in three cases (7 = 
16%), all of them from multiple burials.54

Table 6: Sex and age classes distribution. 1: 
Young adult (18-35 y.o.), males; 2: Adult 
mature (35-50 y.o.), males; 3: Senile(>50 
y.o.), males; 4: Adult males; 5: Young adult 
(18-35 y.o.), females; 6: Adult mature (35-50 
y.o.), females; 7: Senile(>50 y.o.), females; 
8: Adult females; 9: Adult, sex unknown.

54  Usually, children are demographically under-
represented, most likely due to archaeological 
sampling; Bello et al. 2006, 24-38.

Morphodimensional analyses

Recording the dimensions and shapes of 
postcranial bones (Plate 3.#22d) firmly 
highlight sexual dimorphism as a significant 
biological trait of this group, since indices 
from long bones tend to place themselves in 
two different classes, corresponding to sex 
groups assessed by morpho logical methods 
(Table 7). 

Table 7: Morphodimensional analysis (meric 
index) of the femur.

This sexual dimorphism is indirectly proved 
also by statures (i.e., calculated height), 
available for seven individuals (three males 
and four females), resulting in higher 
statistical values for male individuals (167.32 
cm) and lower values for female individuals 
(160.19 cm).55 

Markers of occupational stress (M.O.S.) and 
Palaeopathology

All data about muscle and tendon insertions 
(relevant for the identification of occupational 
stress; cf., Capasso et al. 1999) as well as 
about pathologies (Aufderheide and 

55  Values calculated using the methods of Trotter and 
Gleser 1952; Manouvrier 1893; Olivier et al. 1978. 
The average value for all individuals constitutes the 
discriminating value between males and females. 
If confirmed by further analyses, this strong sexual 
dimorphism may also support the application of 
metric methods for sex diagnosis (Krogman and 
Iscan 1986).

Rodriguez Martin 1998; Waldron 2008) seem 
to be so far too episodic to be treated for a 
wider biological synthesis. At the current 
stage of analysis, it can be stated preliminarily, 
that the low fre quency of pathological signs 
(i.e., infective and traumatic), as well as the 
low occurrence of markers of occupational 
stress point to a group of a high social status 
buried in the cemetery of Area O.

4.3 Other burials

Area Q
In this area, located at the northern end of 
Compound A, i.e. directly attached to the 
eastern branch of the outer city wall, two 
graves have been found and one of them 
already excavated. One of them, Grave Q-g2, 
was a narrow grave pit directly cut into and 
covered by sandy soil. A single individual 
(most probably a female between 45 and 50 
years old) was buried inside, west-east 
oriented, in joint connection preserved and in 
fairly good state of preservation. The 
individual lay in supine position, left forearm 
over the pelvic girdle and right one flexed 
against the southern limit of the grave cut. 
Since both feet were in joint connection 
preserved as well as the heads of the femurs 
with the hip bones, it seems possible that, 
originally, the legs may have been crouched 
one over the other and almost outside the 
grave pit. This fairly uncommon position 
cannot be due to post-depositional movements 
of the body, since joint connection are 
preserved and all taphonomic data suggest to 
assume that the grave cut was filled up with 
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sand immediately after the individual had 
been buried inside, living no emp ty space 
around the body itself. 14C analysis of the 
human bones resulted in an 8th to 5th century 
BC date (see the contribution by A. Intilia, 
above), roughly placing this burial into the 
main period of Sana’iye and Tal’a (Area S; 
see above).

5. Preserving cultural heritage: Building 
conservation at Tayma

Arnulf Hausleiter, Jörg Breitenfeldt, Gereon 
Lindlar

General outlines and aims
From 2005 onwards, a concept for the 
consolidation and conservation of building 
remains ex cavated by the Saudi-German 
expedition at Tayma has been developed.56 
Central to the approach is the focus on the 
preservation of excavated architectonic 
structures rather than on an on-site 
reconstruction of entire buildings. In 
accordance with SCTA remains with a high 
significance for the history of the site as to be 

56  Conservation and restoration of excavated 
architectural remains and objects is part of the 
project’s conser va tion concept. From 2005 to 
2006 mason Franz Moll, ars restauro, Mönchen-
gladbach, participated to the deve lop  ment of such 
a concept. Since 2007, conservator Gereon Lindlar, 
Büro für Restaurierungs beratung, Bonn (www.
restaurierungsberatung.de), has been coordinating 
the activities within the Saudi-German team 
supported by conservator Jörg Breitenfeldt, 
Restaurierung am Oberbaum, Berlin (www.
restaurierung-am-oberbaum.de), spe cia lized in 
the conservation of mud-architecture. Since 2010 
conservation measures have been funded by the 
Official Development Assistance of the German 
Federal Foreign Ministry.

presented to visitors of the archaeological 
area as case studies are consolidated by 
conservators. The remaining structures, after 
documen tation has been completed, are 
covered by geo-textile, and the pertaining 
trenches are back-filled. Further key elements 
of the concept are the use of materials free of 
any chemical addi tives or concrete as well as 
the full reversibility of all applied measures. 

The climatic conditions in the arid region of 
north-western Arabia, in particular fluctuation 
changes of temperature and humidity as well 
as different types of erosive processes, 
constitute not only a constant threat to 
archaeological remains but are also a 
challenge for the develop ment of adequate 
conservation measures.

Condition 
The condition of architectural remains at 
Tayma is to the result of two main factors 
impacting the state of preservation: the raw 
materials and their specific properties on the 
one hand, and the total of processes impacting 
these materials (be they human or natural). 

The main raw material used for the ancient 
architecture as well as for objects at Tayma is 
sandstone, belonging to the so-called Saq 
formations of sandstone, going back to 
Palaeozoic (i.e., Pre-(?)Cambrian to 
Ordovician) times (cf., e.g., Powers et al. 
1966; Alsharhan and Nairn 2003), 
characterized by its relatively low hardness 
and a very thin layering. One very typical 
condition of this material is the heavy flaking 

of the different layers. Exposure to extreme 
temperatures in antiquity, caused by fire, 
such as, e.g., in case of the oven in the north-
eastern part of Building E-b1, has considerable 
impact on the building material as such (as 
well as on constructions made of this 
material). 

In the case of Tayma, walls and floors 
constitute the overwhelming part of the 
architectonic remains still in place, whereas 
installations (such as, e.g., column bases, 
pillars etc.), though present, occur to a much 
lesser extent. Many of them, contrary to the 
former, are not found “in situ”. Therefore, 
and in the context of the methodological 
outline of the concept, measures of building 
conservation pertain mainly to walls and 
floors and all those parts of installations 
which are still in place. 

Most of the walls excavated at Tayma have 
been built by using a mud mortar. Since any 
traces of a former plastering have disappeared 
(except for a lime- or gypsum plaster detected 
inside the Building E-b1 [Eichmann et al. 
2006, 109; for painted plaster from the same 
buil ding cf. Hausleiter in: Eichmann et al. 
2010, 127] and on wall SU 5355 in Square 
E26), the exca vated remains do not represent 
the pristine state of the building but only its 
most per sis tent parts.57 Since the 
reconstruction of “original” features or of 
those features believed to be ori ginal is not 
the aim of the conservation work, the 

  This does not imply that all buildings  57

at Tayma are expected to have been plastered.

consolidation process focusses on the re-
mains as found at the moment of their 
excavation.

As far as Building E-b1 is concerned, the 
unstable ground as well as natural factors, 
such as earthquakes, evidently led to severe 
damage to the entire construction resulting in 
massive wall thickness or in the construction 
of partly substantial support walls, such as, 
e.g., at the north-eastern wall (wall thickness 
approx. 2.7 m) or at the western perimeter 
wall of the building, respectively; here a 
massive support construction (approx. 3.2 x 
7 m was added).

Implementation 
The specific situation at the site of Tayma is 
characterized by the overlapping of on-going 
ex ca vations with consolidation measures. 
Therefore, decision-making on the 
application of any con servation measures in 
the excavation is a process equally involving 
conservators and archaeologists. The first 
part of this process comprises the following 
main steps:

Assessment of the condition of the excavated 
architectural remains.

Planning of conservation measures in the 
context of on-going excavations.

Implementation of conservation measures, 
including detailed digital recording and GIS-
based mapping of individual measures.

Regular monitoring of measures and 
reporting of the condition of consolidated 
areas
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Recording and storage of important building 
remains – already displaced and / or out of 
context at the time of the discovery – in 
specific collection areas

Scientific reconstruction of ancient buildings 
by means of computer based 3D modelling

Solutions
In view of the outlined aims of the concept 
for building conservation in the context of 
on-going archaeological fieldwork, from 
2007 onwards, a twofold approach was 
applied for the development of a strategy for 
the implementation of consolidation 
measures – covering all as pects, reaching 
from the assessment of the condition, to 
implementation of conservation mea sures, to 
regular monitoring of applied measures. 

As a result, conservation specialists and 
archaeologists, based on the practical 
experience in the field and on general 
methodological considerations, developed a 
set of guidelines for deal ing with particular 
conditions of excavated architecture (using 
sandstone as main building ma terial) as well 
as on those damages which have been 
recorded so far (Lindlar 2008). Next to the 
definition of a (set of) preservation 
condition(s), practical measures to be applied 
in each case have been defined. These 
guidelines, if necessary, can be extended at 
any time, should new conditions be 
encountered. Included in these guidelines are 
recommendations for dea l ing with a number 
of excavation-related issues, such as, e.g., the 

recovery of large stone blocks or ashlars or 
safety measures for excavation trenches.

As to the practical application of conservation 
measures on excavated architectural remains 
as characterized above, three main types of 
damage have been recognised, all of them 
strongly impacting the stability and 
preservation of architecture: 1) Erosion or 
loss of mortar in the joints of walls; 2) Loss 
of stones from walls; 3) Protection of wall 
crowns from heavy precipitations (drainage 
of water).

Since consolidation and preservation 
measures focus on these three aspects, the 
application of a stabilising and / or protective 
substance substituting the eroded ancient 
mortar is of major importance. Therefore, 
from 2008 onwards, a series of tests has been 
conducted aimed at developing a modified 
mud mortar to be used for the re-filling of 
joints and for the creation of a protective 
cover of wall crowns enabling drainage of 
surface water (Breitenfeldt 2008). The basic 
components of the modified mud mortar 
TA08-JB-LM-6-c are sand, clay, lime 
hydrate, and palm fibres. Tests of various 
types of mud mortars were conducted on the 
large enclosure in Area C (Building C-b2), 
where they were applied and monitored over 
one year.58 

In view of the attested loss of stones from 
walls (see above), it became clear that this 

58  The tested material is still in place and its 
behaviour can be monitored for the coming years.

type of damage would not be resolved by the 
application of modified mud mortar alone. 
Therefore, for refilling areas where a 
considerable loss had been observed, it was 
decided to use rubble stones smaller than 
those present in the preserved parts of the 
pertaining wall. By this, the particular areas 
with additions are easily recognisable. 

After the completion of the test phase, it was 
started to implement the conservation mea-
sures at two buildings: Building C-b1, a small 
hamlet of the early Islamic period was com-
pleted in 2010; work in the large representative 
building in Area E, supposedly a temple (E-
b1), was started.

Area C: Building C-b1
Part of the early Islamic settlement, Building 
C-b1 was excavated in 2005 (Intilia in 
Eichmann et al. 2010: 115).59 This mono-
phase building consists of a room (approx. 13 
m2) with three installations and an irregularly 
shaped courtyard surrounded by a wall. 
Similar ho me steads have been observed in 
the surroundings but they were not excavated. 

C-b1 was basically well preserved, i.e., there 
were no remarkable damages at the facades 
of the walls. Thus, the main activity consisted 
of the re-filling of the joints as well as of the 
crea tion of drainage facilities for surface 
water. The building was completely treated 

59  TA 1008, date stone from its floor (SU 
2321), analysed by the Leibniz-Labor für 
Altersbestimmung und Isotopenforschung, 
Universität Kiel (KIA 27112): Radiocarbon date 
1244 ± 23; calibrated date 689–872 calAD (calib 
rev. 4.3), 2σ range, probability 95.4%.

in the 2009 season, when excavations were 
already concluded.

Area E: Building E-b1
Much more complex and multi-layered is the 
situation in the temple Building E-b1 located 
at the north-eastern part of the central 
elevation of Qraya. This multiphase building 
was built after the mid-1st millennium BC 
and continued to be in use until Late Antiquity. 
It covers an area of more than 500 m2 and 
has been under excavation from 2004 
onwards. Of the main Occupation Level 
E-b1:3 four Building Stages have been 
identified (E-b1:3a-d; cf., e.g., the report by 
S. Lora, above), each of it in a different stage 
of preservation. Furthermore, due to natural 
and human impact, it was necessary to 
stabilise the edifice already in antiquity, and 
remains of these substantial operations are 
still visible today (see above). 

Since excavations are on-going, only those 
parts can be treated where archaeological 
work has been already completed. On the 
other hand, walls which are still under 
excavation may need emergency treatment. 
Thus, both archaeologists and conservators 
are obliged to decide about the extent of these 
urgent treatments before excavation continues 
and before con soli dation measures are 
implemented at the actual building remains.

Contrary to Building C-b1, in Building E-b1 
all three main types of consolidation measures 
have to be applied, i.e., filling of joints, 
closing of damaged parts of walls, covering 
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of wall crowns for protection against 
precipitations. Work started on the outer 
façade of the perimeter wall and has not yet 
been completed.

Perspectives
Based on the successful implementation of 
these steps, it will be possible to promote the 
touristic development of the site, starting 
with information plates for visitors of the 
archaeo logical site. As to the aim of capacity 
building at Tayma, already in 2005 it was 
started to train lo cal workmen in the fields of 
either implementing actual conservation 
measures or in carry ing out single steps, such 
as the preparation of raw materials and that 
of the modified mud mortar etc.60 

 

60  Six members of the Institute for Mechanics and 
Industry at Tayma participated to the conservation 
work at Tayma in 2010.
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Orient-Abteilung, J. Krumnow, S. Lora; Pl. 
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1. Introduction
Saudi-Japan joint research project (JTAP: the 
Jawf/Tabuk Archaeological Project) started 
in December 2012 with a view to tracing 
the process of pastoral nomadization in the 
Arabian Peninsula. It is a continuation of 
another research project in southern Jordan 
(Fujii 2013), aiming again to shed light on 
the socio-cultural sequence in the key five 
millennia from the Pre-Pottery Neolithic 
B (when domestic sheep and goats were 
first introduced) until the Early Bronze 
Age (when full-fledged nomadic society is 
supposed to have been established) and, by 
so doing, reassemble the formation process 
of the Badia society in the prehistoric Near 
East.

Toward this goal, we have conducted six 
investigations so far in the northern half of 
the Tabuk Province. The first field season 
was devoted to a general survey, when we 
recorded a few dozen archaeological sites 
including several newly-discovered ones 
(Fujii 2012a). Among those are the Wadi 
Ghubai and Wadi Moharak sites centering 
on tower tombs and platforms, which were 
intensively examined in the second season 
taken place from September to October 
2013 (Fujii n.d.; Fujii and Adachi n.d.). The 
research data provided a key to understanding 
the second half of the process of pastoral 

nomadization in the area (Fujii n.d.; Fujii and 
Adachi n.d.). The subsequent four seasons 
made an about-turn to address an excavation 
of Wadi Sharma 1 recorded again in the first 
season’s survey. The site is the first fully-
excavated Pre-Pottery Neolithic B (hereafter 
PPNB) settlement in Saudi Arabia and, in 
this sense, highly important in discussing 
the Neolithization in the peninsula. This 
preliminary report briefly summarizes the 
research outcomes of the key site.

2. The Site
Wadi Sharma is a small-scale drainage system 
that rises in the western slope of Harrat al-
Uwayrid and flows into the eastern coast of 
the Red Sea (Plate 4.1). The site of Wadi 
Sharma 1 (N: 28.05.463; E: 035.28.561, and 
Elevation: c. 264 m) is located on the northern 
edge of a valley plain c. 25 km upstream of 
its mouth. In terms of topography, it occupies 
the southern skirts of a small isolated hill, 
facing the extensive valley floor where 
acacia and tamarisk trees are dotted (Plate 
4.2a-b). This site was found for the first time 
during the Comprehensive Archaeological 
Survey Program taken place in the 1980s and 
briefly referred to as Site 200-47, one of the 
two Neolithic sites located at the foot of Jebel 
Arrayig al-Yusri (Ingraham et al. 1981: 67).  

The surrounding environment is characterized 
by an arid climate and its consequent poor 
vegetation. Understandably, no perennial 
natural water source is available around the 
site, but the development of palm tree gardens 
along the wadi corroborates the abundance of 
subsoil water. Given that the drainage basin 
enjoyed more favorable natural environment 
in the early Holocene, the existence of the 
Neolithic settlement makes sense. Another 
key to understanding the site location is 
the local topography (Plate 4.2a ). The 
settlement occupies an intersection point 
between the east-west flowing wadi and the 
north-south extending intermountain plain, 
which probably means that the convenience 
of the local traffic was among major factors 
of the land choice. The site location of Wadi 
Sharma 1 can be understood from these two 
aspects.

3. The Excavations
Since no reliable triangular point was 
available around the site, we set up an arbitrary 
benchmark (B.M. 1) at the northern part of 
the ridgeline of the gentle slope extending in 
the NE-SW direction. Then, we covered the 
major distribution range of surface finds with 
a 5 m by 5m grid system and defined three 
operation areas (Areas 1-3) at an interval of 
10 m (Plate 4.3a). The excavations took place 
on the basis of the standard grid and locus 
system.

The first and second seasons were conducted 
in December 2013 and September 2014, 
respectively, focusing on a mapping survey 

and the surface cleaning of Areas 1 and 2. 
The third season, taken place in September 
2014, addressed the excavation of the two 
operation areas. Area 1 was fully excavated, 
but Area 2 was excavated only in its western 
half due to bad weather. The fourth final 
season dealt with the remaining Area 3. We 
excavated its eastern half and left the eastern 
half surface-cleaned again due to time 
constraints. The excavated area (including 
the surface-cleaned one) totals 745 square 
meters, and the excavated soil is estimated at 
c. 20-30 cubic meters. The excavated soil was 
not subject to dry sieving, but several dozen 
litters of floor deposits and heath contents 
were laid aside for future water floatation.

The general site stratigraphy can be 
summarized as follows: Layer 1 or surface 
layer is c. 5-10 cm thick, consisting of 
light grayish buff, loose, sandy-silt deposits 
including numerous pebbles c. 2-5 cm 
large; Layer 2 (c. 10-15 cm thick) contains 
light brown, slightly compact, silty-sand 
deposits including pebbles c. 2-10 cm large; 
Layer 3 (up to c. 30-40 cm thick) signifies 
reddish brown, relatively compact, silty-
sand deposits and includes numerous fallen 
construction materials; and Layer 4 is a jaggy 
bedrock layer. Aside from several intermittent 
wall alignments and stone concentrations 
found in Layer 1, most of the excavated 
features were constructed on (in the case of 
ground type structures), or dug from (in the 
case of semi-subterranean ones), the upper 
surface of Layer 3 and covered with Layers 
2 and 1 deposits. (Several features were 
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constructed directly on the bedrock layer, 
but this is because the layer was raised in 
some locations and, for this reason, exposed 
above the then ground surface.) Thus the 
settlement can be regarded as a single-period 
site in terms of site stratigraphy, although 
we should keep in mind the possibility that a 
minor chronological gap intervened between 
structural complexes.

4. Structural Remains
The excavations and surface cleaning in the 
three operation areas revealed some sixty 
masonry structures of various sizes and 
plans (Plate 4.3b-c). They were connected 
with each other to form several complexes, 
which were aligned along the ridgeline 
to constitute, together with exposed wall 
alignments between the operation areas, 
a southeast-oriented, elongated, dense 
settlement c. 0.05-0.1 ha (= c. 50-60 m long 
by c. 10-20 m wide) in total area. It appears 
that the settlement contained approximately 
one hundred structures, but it is needless to 
say that they were not always constructed at 
one time and abandoned concurrently. Thus, 
the real settlement size at some point should 
be considered to be a fraction of the value 
suggested above. If so, it would be more 
correct to define the site as an outpost rather 
than a settlement.

The structures contained both ground type 
ones and semi-subterranean type ones. 
Most of the former were constructed with 
a double-walled, rubble-core, dry-walling 
technique, whereas the latter with a single 

stone-rowed, retaining wall technique. 
(The reason why the latter seemingly look 
like being double-walled is that they are 
connected to each other.) As for the masonry 
technique, a stretcher bond was the norm, but 
a header bond was also used in combination 
at several loci. In addition, rubblework using 
large upright stones was also recognized at 
foundation courses. Construction materials 
were diverse, and undressed or roughly halved 
sandstone, slate, and granite cobbles usually 
c. 20-30 cm long were used in combination 
with smaller rubble as adjustment material. 
The maximum preserved wall height of the 
ground-type structures was c. 0.5 m, but 
the volume of fallen stones around them 
suggested that they were originally at least 
several courses higher than the present 
state. Meanwhile, the semi-subterranean 
structures were up to c. 1.2 m in preserved 
wall height (i.e. floor depth). In most cases, 
the upper surface of Layer 3 (in the case of 
the ground-type structures) or Layer 4 (in 
the case of the semi-subterranean ones) was 
utilized as a natural floor without any special 
treatment, but a few floors (e.g. Room 304) 
was associated with floor pavement using 
silty soil and sandstone slabs. Nothing can 
be said about their superstructure, but the in 
situ occurrence of a center pillar at Rooms 
306, 308, and 311 suggests that flat or conical 
roofs supported by parallel or centripetal 
wooden beams were the standard. 

In terms of typology, the structures fell into 
the following two groups. One was square to 
rectangular structures c. 2-3 m on a side or in 
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longer axis, which formed major components 
in Area 1 (Plate 4.4 a-b) and the eastern half 
of Area 2. They were usually ground-type 
structures, and semi-subterranean ones were 
rarely included. The other was semi-circular 
to round/oval structures c. 2-3 m in diameter 
or longer axis, which were predominant in 
the western half of Area 2 (Plate 4.4c-d) and 
the whole range of Area 3 (Plate 4.5 a-b). In 
contrast to the square/rectangular structures, 
many of them were of a semi-subterranean 
type. This is probably because a roundish plan 
was suitable to semi-subterranean structures 
subject to strong sideways soil pressure. Every 
structure was essentially of a single-room 
type, and accompanying small features were 
limited to narrow entrances/passages, stone-
lined hearths, small stone concentrations, 
and intermittent stone alignments. Of interest 
is the fact that the custom of temporary 
entrance/passage sealing was recognized 
throughout the settlement, which suggests 
that the small settlement was emptied on a 
seasonal basis (Plate 4.5c).

As mentioned above, it appears that the 
structures are combined with each other to 
form several complexes. Understandably, 
each intra-complex component is supposed 
to have differentiated in terms of function, 
but the details must await further scrutiny 
including the analysis of in situ finds. The 
same is true with the chronological sequence 
of the complexes. There is a possibility 
that the complexes in Area 3 centering on 
semi-subterranean, round to oval structures 
were slightly earlier than the complex in 

Area 1 consisting of ground-type, square to 
rectangular structures, but further verification 
is required to develop the details of the 
delicate issue.

5. Small Finds
The settlement yielded approximately one 
thousand of small finds, of which chipped 
stone artifacts and grinding implements were 
predominant. Other finds included stone 
vessels, miscellaneous stone products such as 
whetstones and shaft-straighteners, seashell/
snail adornments and faunal remains, but no 
pottery sherds were found with the exception 
of a few surface finds dated to the Islamic 
period. The scarcity in both quantity and 
variety of the artifacts accords with the 
interpretation that the settlement was used 
only on a seasonal basis.

The chipped stone artifacts centered on 
flint/chart and calcite products, but crystal 
and obsidian ones were also included fairly 
infrequently. The material sources of the 
these products are still unknown, but there is a 
possibility that a part of the flint products were 
brought in from the Jafr Basin, a major flint-
producing area in southern Jordan. In terms 
of technology, single-platform pyramidal 
cores were predominant, and no typical 
naviform cores, a landmark of the Levantine 
PPNB flint assemblage, were included. 
The tool class samples included projectile 
points and arrowheads (Plate 4.6a), serrated 
sickle blades (Plate 4.6b), denticulates, side 
and end-scrapers, drills, bifacial axes and 
knives, and retouched blades and flakes as 
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major components (Plate 4.6c). In addition, 
heavy-duty digging tools associated with 
remarkable edge damage occurred in small 
quantities (Plate 4.d). The contents of the tool 
kit indicate that the inhabitants were engaged 
in hunting and agriculture. Noteworthy with 
respect to dating is the predominance of 
the Amuq type points, which suggests that 
the assemblage dates back to the PPNB, 
especially its late phase. As referred to 
below, several C-14 data corroborate the 
chronological perspective.

The grinding utensils were made of pink 
to red sandstone and divided broadly into 
querns as lower stones and grinding slabs 
as upper stones. Neither mortars nor pestles 
were included. The querns were usually 
c. 20-30 cm long and included both flat 
products and trough/basin type ones (Plate 
4.7a). The grinding slabs also varied in 
typology from round products c. 10-15 cm 
in diameter to oblong ones c. 10-20 cm 
long (Plate 4.7b). The existence of various 
grinding implements, together with the 
occurrence of the sickle blades, suggests that 
the exploitation of plant resource (probably 
including cereals) played an important role 
in the subsistence activities at the settlement. 
Archaeobotanical analysis of floor deposits 
and hearth contents is expected to provide 
further insights into the issue.

Other stone products included miniature 
sandstone vessels (Plate 4.7c), shaft-straight-
eners made of soapstone (Plate 4.8a), 
whetstones made of sandstone, and a 

pointed sandstone bar c. 10 cm long. The 
frequency of shaft-straighteners accords 
with the predominance of points/arrowheads, 
corroborating anew that hunting was among 
major subsistence activities at the settlement. 
Also of significance is the occurrence of a 
flint bowlet, an unidentifiable stone product 
made of a small flint slab associated with 
a thermal-flaked patinated concavity on 
its upper surface (Plate 4.7d). This unique 
artifact is common to Late PPNB settlements 
in southern Jordan as well (Gebel 1999; Fujii 
2009b, 2012b), suggesting a close contact 
between the two adjacent regions.

The seashell/snail adornments were relatively 
frequent and fell roughly into the following 
two categories. One was flat pendants with a 
small hole at their edge, which were produced 
of large seashells. The other was perforated 
snails, which were probably used as beads 
of a necklace or bracelet (Plate 4.8b). In 
addition, a thin bracelet made of a seashell 
and a flat bead made of unidentifiable material 
were found, but the latter completely differs 
in techno-typology from the others and, 
therefore, might represent a contamination in 
a later period. The settlement has the potential 
to shed new light on the trade network of 
seashell/snail adornments in the Neolithic 
southern Levant. 

In addition to these artifacts, unmodified 
seashells/snails occurred in a certain 
amount, but it is still unknown whether they 
represent raw materials for the production 
of adornments or mere food wastes. Animal 

bones were also found in small numbers. The 
questions are what kind of wild animals were 
hunted, and whether they include domestic 
sheep and goats. Future zooarchaeological 
analysis is expected to provide insights into 
the intriguing issues. 

6. Discussion
The series of excavations has revealed the 
overall picture of the small settlement. The 
following discussion will deal with its date, 
function, and archaeological implications. 
We would like to point out in advance that the 
perspectives suggested below are tentative 
and subject to minor revision in the course of 
future study.

As for the first issue, five C-14 data are 
available (Table 1) (Plate 4.8c). All of 
them converge on a relatively limited time 
range around 7300 cal. B.C., suggesting 
that the settlement was inhabited for a few 
centuries during the first half of the Late 
PPNB of the Levantine chronology. Both the 
predominance of the Amuq type points and 
the occurrence of the flint bowlet support the 
results of the radiometric dating. It would 
follow that the settlement is roughly coeval 
with al-‘Aynah, a Neolithic settlement in the 
Qurayyah Basin c. 60 km north of Tabuk (Al-
Asmari 2012: 252-256). In a broader context, 
it shares a roughly same date with desert 
settlements and outposts in southern Jordan 
such as ‘Ayn Abu Nukhayla (Henry and 
Beaver 2014; Henry et al. 2003), Wadi Abu 
Tulayha (Fujii 2009a, 2013), Wadi Ghuwayr 
16 (Fujii et al. 2011), and Jabal Juhayra (Fujii 

2015). The Sinai and the southern Negev 
also include contemporary settlements such 
as Wadi Tbeik (Bar-Yosef 1981a, 1981b), 
Ujrat el Mehed (Bar-Yosef op. cit.), Nahal 
Issaron (Carmi et al. 1994; Goring-Morris 
and Gopher 1983). All of these are located in 
the arid peripheries of the southern Levant, 
taking the form of an outpost-size settlement. 
Wadi Sharma 1 was among them and is 
thought to have formed the southern frontier 
of the PPNB cultural sphere.

The site function of Wadi Sharma 1 is not yet 
clearly defined because available evidence is 
more or less ambiguous. While the existence 
of full-fledged masonry structures suggests 
a sedentary character of the settlement, the 
series of phenomena – the small site size, 
the custom of temporary entrance/passage 
sealing, and the scarcity in artifact variety and 
quantity - implies its seasonal desertification. 
The subsistence strategy is also eclectic, and 
it appears that the settlement was sustained 
by a mixed economy including the hunting of 
wildlife (suggested by the predominance of 
hunting and butchering flint implements) and 
the exploitation of plant foods (suggested 
by the frequency of grinding implements 
and sickle blades). There is a possibility 
that herding of livestock animals such as 
sheep and goats and exploitation of marine 
products such as shellfish also played an 
important role. It is our tentative perspective 
that the settlement was a seasonal yet fixed 
agro-pastoral outpost, but further verification 
including faunal and floral analyses is 
required to validate it.

Excavation Report of Wadi Sharma 1
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The research outcomes of Wadi Sharma 
1 have a few significant archaeological 
implications. To begin with, they suggest 
that the Neolithization in the northwestern 
Arabia took place through the close contact 
with the contemporary desert settlements 
in the southern Levant. This perspective, 
if accepted, would enable us to discuss 
the Arabian Neolithization within the 
general framework of the south Levantine 
chronology. Second, they shed new light 
on another aspect of the Saudi Neolithic 
centering on inland-environment adaptive 
settlements such as Kilwa (Rothert 1938), 
ath-Thumamah (Abu-Duruk et al. 1984), 
and al-‘Aynah (Al-Asmari op.cit.). As noted 
above, the exploitation of marine products is 
characteristic of Wadi Sharma 1, suggesting 
that the seasonal settlement differed slightly 
in subsistence strategy from the contemporary 
inland settlements. It is also possible that 
the inhabitants were involved in a sort of 
transhumance making a round trip between 
the upland and the seacoast. Anyhow, the site 
is the first fully-excavated PPNB settlement in 
the Arabian Peninsula, and its archaeological 
potential deserves continued attention.

7. Concluding Remarks
The excavations at Wadi Sharma 1 have 
enabled us to incorporate the Neolithization 
process in the northwestern Arabia into the 
chronological framework of the southern 
Levant. The seasonal settlement has the 
potential to provide soecific insights into 
the initial stage of pastoral nomadization in 
the region. However, our long-term research 
project has just started, and much still 

remains unclear. We would like to continue 
our efforts toward a better understanding of 
the formation process of the Badia society in 
the prehistoric Near East, keeping our eye on 
both supra-regional aspects and local factors.
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Al-Dafi Old Port at Jubail 2010

Ali  al-Ghabban, Abdul Hameed al-Hashash, Mahmood al-Hajri, Zaki Al-Seif, 
Nazaar al-AbdulJabbar, Azhar al-Tobi, Zuhai al-Madah, Hussain al-Naqaq,

Jaza al Harbi, Saleh al-Radiyan, Badr al-Shamri, AdilHamud al Fadeli. 

The site of al-Dafi is located in the 
northeastern part of Al-Jubail district in the 
eastern region, 15 km from the old town of  
Al-Jubail,  and more accurately  inside the 
walls of the  Al-Jubail College of Industries 
for the Royal Commission of Jubail and 
Yanbu and is known with  the name of al-
Dafil  located in the north of it.. Al Dafi sea 
area is in its neighborhood. It is located 
between the coast of al-Kharsaini in the west 
and the islands of Abu Ali and Batina in the 
east at Longitude 27 6.35 39 North and 20 52 
49.39East.

Historical Period of the Site:
The site of al-Dafi could be considered as 
one of the oldest archaeological sites in the 
Kingdom of Saudi Arabia flourished at the 
time of rising civilizations of the middle 
Arabian Kingdom era. It is dated between 
third century BC to the end of 2nd century AD 
known as the Hellenistic or Tanukhi period.

The site is strategic located around which it 
played an important trading role at that time 
benefited with its location on the Arabian 
Gulf coast.  It played a double role as a station 
for the trade caravans and distributing 
commodities inside and outside cities.  It was 
found in the excavations that the site 
prominently represented the entire Arabian 
Gulf in its geographical, environmental, 
economic entities and strategic location.  It 

played a basic role in the trade relations 
between Mesopotamia, Sind, Africa and 
Persia the impact of it reached up to Ithra, 
Thajand other areas. On the contrary it also 
provided strong economic, cultural and urban 
contacts with Thaj. It was evident with the 
excavations at Thaj during this and previous 
seasons.  In 1991, Dr. Abdullah AlDosary did 
test excavations at four sites at Al-Dafi and 
attributed toit in his dissertation before pre-
history. (Plate 5.1)

Important outcome of the archaeological 
excavations of this season, conducted by the 
Deputy Ministry of Antiquities and Museums 
(Present Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage), the team’s supervisors 
Mr.Mahmood Yousef al-Hajri and Zaki 
Abdullah al-Seif (1408H), with the support 
of Royal Commission for al-Jubail  and 
Yanbu, confirmed importance of the site. 
They discovered the foundations of buildings 
built with calcareous rocks arranged in 
pooper order, as well as  found large  quantities 
of a variety of pottery shreds date back to 
Thaj period.

It is the site of main port for the ancient town 
of Thaj is located 90 km west of it. Thanks to 
the Royal Commission for fencing and 
protecting the site. (Plate 5.2a)
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Topography of the Site:
It is a simple medium sized Tel of lower 
height on which large quantities of pottery 
shreds are scattered in addition to some stone 
and piles ofstones and sandstones scattered 
on the site.It indicated that some changes 
with the time, particularly due to the 
construction of the residential units for the 
students of the college of industries. The 
excavations revealed that the archaeological 
site extended beneath the residential units 
and its size is much large then what is visible 
now. The site is also covered by wild bushes 
and different types of plants, as well as 
occupied by various type of insects, bird 
nests and some underground animals such as 
lizards etc.

Regarding soil and sand, the sand is yellow, 
soft and light moved by the wind form small 
dunes and covered part of the site other part 
of the site contains  Sea shells as it is close to 
the sea. Part of the site is covered recent dust, 
soil and construction materials.

Keeping in view the location of the site, its 
urban importance, and need for the partial 
use of the area by the Royal Commission of 
al-Jubail, to construct architectural 
components for their use. It was agreed upon 
by the Royal Commission of al-Jubail and 
Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage to cooperate with each other in the 
excavations of the site to distinguish and 
preserved the archaeological site, and allow 
the commission to take rest of the area.

Field Work:
On 21/1/1432 corresponding to27/12/200 
begin the work by laying square grid plan 
(Plate 5.3) on the site and divided the site into 
10x10m squares for excavations.

Due to the large size of the site it was divided 
into three sections (a, b, c) to facilitate the 
excavation work. 

(Area A) located in the southeastern part of 
the site and was given no.10 000 supervised 
by archaeological expert Nazar Hassan al-
Eid. Following squares included under his 
supervisionL

(1H, 1g, 1H, 1l, 2G, 2H 21, 7H,7k,7L, 
7M,8H, 8I, 8J,8K, 8L, 8M)

(Area B) In the middle of the site, two areas 
were created oriented from west to east. The 
first section supervised by archaeological 
expert Zaki Abndullah Al-Seif and numbered 
20000. The following squares were included:

(9J, 9I, 9K, 9L, 9H, 10H, 10K,  10J, 11K, 
11J, 11i, 11H, 12H, 12L, 12M, 12K, 12J, 
12I).

Second section no. 21000 supervised by 
archaeological expert Azhar Abdullah Al-
Tobi and included square (10M, 10L, 11M, 
11L ).

(Area C) located in the northeastern to 
northwestern part of the site and was given 
no, 30000 supervised by archaeological 

expert Azhar Abdulllah al-Tobi. The 
following squares were included:

(14P, 14Q, 14F, 15T, 1`5S, 15R, 15Q, 16T, 
16S, 16R, 16Q).

In addition to soundings in the southwest of 
the site carried out to know the area was 
empty and clear of any archaeological finds. 
It was to build a mosque for the students 
according to the demand of the Royal 
Commission for developing the area of Jubail 
and Yanbu.

Results of excavations and 
soundings in squares of Area 1:

(1H, 1G, 1H, Il, 2G, 2H, 2l, 7H, 7I, 7K, &L, 
7M, 8H, 8l, 8J, 8K, 8L, 8M) (Plate 5.12b and 
5.15a)

After exposure of the above squares found 
that the architectural units connected with 
each other with walls built with one or two 
layers of very well cut and refined stones.

Large quantities of pottery shreds and objects 
are located in all squares.

Al-Dafi Old Port at Jubail

No. Objects Square Height

F1
Terracotta camel without legs and head with 
decorated body!H
Dotes on the left side (picture11)

3.64m

1H
Lid of a bowl made of steatite soap stone with a 
handle, Diameter of the lid 8 cm and handle 3 cm. 
Lid decorated with deep lines.

!H 3.35m

F1
Pottery incense burner, one leg broken, 5.5 cm 
high, 8x9 cm long (picture2).

Z1 3.44m

F2 Small pottery bowl, 9cm diameter (picture 13). 1H 3.31m

H2 Pounders (6) made of stone 2H 3.56m

F3
Pottery glass, upper part broken, diameter at the 
base 3.5 cm and the mouth 4cm.

1H 2.95m

H1 Stone pounders (9). 2H 3.42m  

F1 A broken pottery bowl 2H 3.33m

F2  Broken bow 2H 3.42m 

F3
Pottery incense burner 7x7 cm long, four legs, 5 
cm high with legs, 4cmwithout legs, 1 cm deep 
mouth, burning sines (picture 14)

2H 3.46m
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No. Objects Square Height

F4 Broken pottery jar (picture 15). 1H 3.02m

F5 Broken Jar, neck and rim broken (picture 15) 1H 2.93m

F6 Pottery bowl broken on the site 1H 3.01m

F7
A small pottery incense burner 4x4xm long, 3.5 
cm high (picture 16)

1H 3.20m

F8
A small pottery bottle, 7 cm hjgh, 2 cm mouth 
diameter and 7 cm base diameter (picture 17)

1H 3.33m

F9
A broken pottery glass 7.5 cm high, diameter of 
base 3.5 cm (picture 18)

1H 3.17m

M1 A oxidized iron object 21 3.43m

F1
Small pottery bottle located in sounding 2 (picture 
19)

4G 2.64m

F1
Sea sponge fossilized , hole in the upper area, 
diameter 10 cm, 3.5 cm high, flat base (picture 20)

1G 4.23m

F1
A complete pottery incense burner,  little damaged, 
decorations onsides,missinleg.squaeshaped7.5x7.5 
cmand4.5 cm high ( picture 21)

!G 4.01m

F1 Part of a terracotta face 1I 3.76m

F2
A complete pottery  incense burner 8x8cmlong, 
5.5 cm high with  legs, height without legs 2cm.

1I
3.28m

M1 Two pieces of iron objects,  one is long nail 1I 3.35m

M2 An oxidized iron object. 1I 3.30m

Bead 1 A black bead with a hole in the middle (picture 22) 2G 3.97m

F1
 A medium size broken jar, base diameter 4cm , 13 
cm high (picture 23).

2G 3.46m

 

Results of excavations and 
soundings in the square of area (B) 
(20000):

11H, 11K, 11J, 11i, 10K, 10J, 10i, 10H, 9J, 
9i, 9K, 9l, 9H, 12H, 12l, 12m, 12k, 12j, 12i).

During the excavations of squares in the 
middle area with symbol (B) took the 
numbers of locus starting with 20000 that 
reached to 19 squares of 10x10 cm each 
according to the  squares in the grid totaling 
1900m. We discovered 8 residential units 
consisting of houses and probably 
administrative units of the state at that time 
or could be residential units for the employees 
of the port. The site is overlooking the sea 
directly and the architectural units are linked 
together. Also there were entrances inside the 
rooms leading to other units with common 
walls joining other squares in area(A).There 
are extensions of walls joining other units 
that will be excavated later. In the exposed 
units 22 rooms are located (see table of locus 
regarding the arrangement of rooms).

These residential units were linked together 
with common walls and entranceslike doors 
indicated the social unity of families, unity 
among the residents of these units. Most of 
these architectural units form the shape of a 
courtyard or storage of different size while 
the small rooms probably used as storage. 
Floor of some of these rooms were plastered 
and some without plaster.

Also, are located large number of circular 
shaped tanks suggesting their importance and 

use for the residents. These were built with 
calcareous stones like the water collecting 
tanks for wells. The diameter of the 
largeroneis 2meters and the size of the stones 
used vary 20 to15 cm. But mostly stones of 
25 to 35 cm long were used. These were 
arranged and placed nicely indicated the 
experts and technically advanced workers. 
The stones were arranged and plastered in 
regular and proper shapes. There were two 
types of building water tanks:

First type: These tanks were build with stones 
in circular shape.

Second type: These were built in circular 
shape horizontally (Plate 5.12b). We did not 
found plastered floors in these tanks so there 
could be water reservoirs or storage for food 
commodities as we found some bones in 
them or used for some other purpose during 
that time. These tanks contains burning signs 
and ashes and probably used for burning 
garbage. Location of large number of these 
tanks (14) suggested that  thesewere used for 
some important purpose.

Two phases of settlements are located, the 
first earlier phase indicated skilled and 
advance construction technique using well 
shape stones placed in proper order and 
plastered with gypsum. The foundations laid 
with well shape large stones, placed one over 
the other and plastered with gypsum. The 
stones brought from the same area. On the 
contrary, in the second phase construction 
was not refined. It was rough and coarse 
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consisted of three courses of walls and rough 
irregular foundations.

Very few artifacts are located in the 
excavations, only a few small and medium 
sized jars, bowls, square shaped incense 
burners, some decorated and some without 
decorations in addition to small terracotta 
human and animal figurines and small beads 
made of steatite soap stones and iron knife 
and two  daggers with wooden handles are 
also located.

Regarding the archaeological artifacts, we 
found these very important find at the site 
linked the site with pre-Islamic era in the east 
of the Arabian Peninsula especially with the 

site of Thaj. The objects are similar to pottery 
shreds, clay incense burners used in the 
religious rites and social life. Terracotta 
human and animal figures, particularly camel 
considered as the main source of transportation 
and   communication in that time and is still 
in use at present (Plate 5.4c, 5.5c and 5.10e). 
The similarity in buildings and construction 
style is very much similar to that of Thaj 
suggested that Al-Dafi was probably the port 
for the people of Thaj. On the other side the 
archaeological evidence proves its relations 
with the ancient civilizations inside and 
outside the Arabian Peninsula such as Thaj, 
al-Fao and other nations in the south of the 
Peninsula. The C14 dating taken for the site 
dated it to a period   380-520 BC.

Material  Artifacts Locus Square Height
Pottery Body of a camel 20010  11K 5.4m
Pottery Bowl 20010 11K 5.4m
Pottery Incense burner 20100 12K 5.17m
Steatite soap Bead 20188  9I 5.07m
Iron Dagger with broken wooden handle 20010  12K 4.94
Steatite soap 4 beads 20207 9K 5.96m
Pottery Incomplete terracotta camel 20207 9K 4.74m
Pottery Bowl 20191 10J 4.52m
Pottery Incense burner 20220 9K 4.71m
Pottery Incense burner  20207 9K 4.71m
Pottery Pottery piece with 2 holes …….. 9I 5.11m
Glass Part of a bangle 20231  9I 4.92m
Pottery Bowl 20230  9I 4.84m
Pottery Incense burner  20252  9I 4.58

Results of excavations and soundings 
in the square of area (B) (21000):
(11-M, 11-I, M10, L10) (Plate 5.16 b-c and 
5.18)
After removing the surface layer registered 
under Locus 21001 in square 10-L of medium 
height 5.64 msl which consisted of sand 
mixed with pieces of cement, bushes and 
small stones and very few pottery shreds 
appeared in the northwestern part of the 
square some mixed stones some of these 
were part of foundations and fallen walls . It 
was registered under locus 21002 and 5.77 
MSL high.

These rocks and sand removed and cleaned 
the surface and found that these rocks were 
part of burials of different periods in the past 
and later left. There was one burial with 
preserved walls.  We dug the middle part of 
the wall, oriented from east to west, but did 
not find complete human body, only few 
broken and badly damaged bones were 
located,. However, we dug further one meter 
deep and found the floor of the burial was 
made of gypsum and mud over which 
scattered some pottery shreds and some 
bones and registered on artifact only. This 
locus consisted of a garnet (onyx) stone of 
deep brown color.

Floor of the grave was plaste3red with 
gypsum over the sand deposit contains pieces 
of bones and some pottery shreds in addition 
to a semi -precious stone. The burial was 1.5 
m long, 1 m wide and 80 cm deep, 4.93 m 
high from sea level.

Further cleaned other squares (11-M, 11L. 
and 10M) registered several loci until reached 
to locus no. 21036. Several architectural 
elements found in different squares build 
with stones in proper and skilled order similar 
to those found in the houses of Thaj. Houses 
consisted of two rooms, first between squares 
10M and 10L measuring 3x4 m and thickness 
of the walls 50 cm attached with rectangular 
shaped water reservoir 1x0.70 m. It had two 
entrances, one in the eastern side of the room 
50 cm wide and other in the north60 cm wide 
with a stone step measuring 35x40cm 
overlookingthe passage 2.10 m wide.  This 
room has a square shaped elevated area 
located in the southeastern part of the room. 
Other room between the squares 10M and 
11L measuring 3x5m with 60 to 70 cm thick 
walls attached with a reservoir 0.80x1m has 
two entrances in the east with a stone step 
and another entrance in the north 120m wide.

Two circular tanks are located in the squares, 
one made of stones and fallen or broken 
while the other preserved and in good 
condition built with stones. One of the tank is 
older than other, also located one fireplace of 
much later period. 

It is to be noted that all the architectural units 
appeared in the squares 11-M, 11-L, 10M, 
L10) are attached to the squares located in 
area (A) and (20000B).
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Results of excavations and soundings 
in the square of area C
(16T, 16s, 16Q, 15T, 15S, 15R, 15Q)
(14P, 14Q, 14F).
This area is located in the north eastern to 
north western part of the site

There is no difference in the surface of this 
area with those of Area (A) and (B). With the 
exception of large quantities of sand that has 
covered most of the locus and part of the 
water pond developed due to nearby seacoast 
of Jubail. It was decided to clear the upper 
surface until appeared the architectural 
elements. Test sounding was conducted to 
reveal soil layers provided us important 
information on this part of the site and the 
layers of settlement patterns.

We selected various squares located in this 
area consisting of : 16T, 16SW, 16R, 16Q, 
15S, 15R, 15Q)  as part of first phase, and 
(14P, 14Q, 14F0) as part of second phase.

First Phase - after removing surface debris, 
sand and cleaning the surface of the squares 
appeared following loci:

Locus no. 30003 is along wall oriented from 
west to east in square 16R turning towards 
square 16S , part of square 16T and square 
15T ended after this square 2M where we 
ended further digging. This wall is 28.25 m 
long, 65 -70 cm wide and height as under: 

Upper Height Lower Height

         4.10msl           4.77msl

         4.17msl           5.02msl

         4.20msl           5.13ml

         4.9msl           5.15msl

         3.77msl           5.05msl

        3.54msl           3.87msl

After exposing surface layer in all he squares 
in which we were working(16T, 16S, 16R, 
16Q, 15T, 15S, 15R, 15Q) appeared 
architectural components such   the wall 28.5 
m long, width 60-70 cm and height 30   the 
eastern side,. The difference in height is due 
to level of the surface in addition to changes 
occurred in the upper courses of some parts 
of wall.

This wall was built with several courses 
varying between 10 to 6 courses of stones. 
The stones were placed in proper order 
cemented with sea clay and the upper part 
was covered with gypsum.

Some of the artifacts located near this wall 
can be compared with artifacts located at 
Thaj which suggested that this part of the 
wall was built between 250 BC to 200 AD. 
The people of Al-Dafi were trading by sea 
carrying commodities to Thaj and al-Jerha 
and onward to other Arabian cities of the 
Arabian Gulf. In return commodities were 
brought from other regions by sea to Thaj 
and Al-Dafi.

During the excavations in these squares 
thirteen circular tanks were located similar in 
size, diameter and depth. These were used for 
kitchens as ashes in large quantities were 
found in these tanks like structures or some 
might be used as storage .The  tanks were 
built with stones and sea clay placed around 
the tanks in circular form. These stones have 
the capacity to bear high temperatures. Other 
type of tanks were built with calcareous 
stones found locally in large scale. These 
tanks  were used as storage as some bones are 
fund inside these tanks perhaps were used  to 
keep fishes or other  food commodities as 
these tanks are build underground and due to 
nearness of the sea these remained cool.

The above mentioned squares contained two 
fireplaces  built with only one  course of 
stones.

Other architectural elements found in these 
squares are two walls separated from each 
other but apparently not connected with any 
other structure but were probably part of 
some old demolished buildings. It is possible 
stones from the buildings were taken to use 
somewhere else and left the walls in isolation. 
Also niches are found in the walls to put 
things on them. One of the circular stone 
located here was probably used as a grinder.

Second Phase:
Square 14P, 14Q, 14F
The upper surface was cleaned, removed the 
debris and bushes. It was different with other 
squares as it contained sand mixed with 

several pottery shreds and small and medium 
sized stones. Depth of these squares vary 
between 30 to 50cm and height 5.28 MSL.

After removing and cleaning the upper 
surface appeared some architectural elements. 
A wall oriented from north to south connected 
with part of wall in northeastern corner. It 
further extended towards west where it might 
be connected with other buildings under 
western squares 140 and square 150.

These locus are composed of architectural 
elements perhaps a room with an entrance in 
southeastern corner 1.30 m long.  This t is 
devoid of footstep at the entrance. This 
entrance led to the fern in the form of a 
circular tank. It contained large quantities of 
ashes created due to fire and burning. This is 
the evidence of it being a fern used for long 
time. The piles of ashes suggested that wood 
was placed on it to use in the fern.

In the west of this fern a store room was 
found to keep food stuff and kitchen objects. 
This store room is filled with fallen stones 
underneath are found bones of fishes and 
animals but no objects or pottery shreds.

In square 14Q another fern is located which 
is also filled with ashes and burned bones but 
also large quantities of pottery shreds. This 
fern registered under no. 30040 was not 
refined like other ferns.

Square 14 F consisted of architectural 
elements but not clear. Here several stones 
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are scattered suggesting the presence of some 
architectural elements but do not form shape  
of a room which might have demolished and  
buried under the rocks and sand.

General evaluation of the 
excavations:

After the excavations of the squares we 
reached to the following results:

1. Importance of the site and  its economic 
and political relations with Thaj:

From the buildings and architectural 
components of the site we postulate 
importance of the site which highlighted its 
development and rise of its prominent culture 
during the middle of 2nd century B.C to 1st 
century AD. Its C14 dating, comparison and 
relations with Thaj suggested the importance 
of Al-Dafi in that era.  From square 10L we 
took a sample of bones from locus 21027 for 
C14 dating. C14 dating revealed the age 
between 1870-1990 years before present. 
Another sample of coal from the surface of 
square 16S, locus 30001, gives a date  of 60 
-160 years  before present.

If we look at the geographical map of the 
Arabian Peninsula made by Ptolemy in 2nd 
century AD (168-90AD), and later developed 
maps of the Arabian Peninsula by the 
European travelers at the end of 14th century 
and beginning of 15th century AD, we shall 
find  that these maps mentioned the names of 
some areas and old tribes living in the Arabian 
coastal areas including the eastern province 
of Saudi Arabia. We shall learn from these 

maps and written account of travelers that the 
people of these regions were involved in sea 
trading. The map of Bernardo (10th century 
AD), an Italian traveler (1511) from Venus 
titled Regional Map of Asia provided us more 
details of the eastern region.  Regarding the 
old names indicated in these maps may be the 
name of present Al-Dafi was Banban or 
Pillipana  or liniatie or Chitini or Malada or 
Sacer ftaus or  Phiga. Besides these names 
there are other names also and we hope 
further excavation in other squares revealed 
us the real old name of Al-Dafi written on a 
rock or wall of the excavated area.

The results of this site may revealed the 
ancient trade road known as Darbal-Kanhari 
or  Darb Jama which probably began from 
this  huge port of al-Dafi. This route began 
form al-Dafi to west towards Thaj and from 
there southward of the Arabian Peninsula to 
Al-Hasa (Hajr) to Yamamah and to al-Fao 
(Najran). The sea route for the export and 
import passed by this transit port and goes 
onward across the Gulf to Bahrain to Arabian 
Gulf to the island of Failika (Kuwait) and   to 
Babylonia, Farat and Iraq.

Archaeological discovery after the excavation 
of this port suggested that it was a big town 
and port like other towns and cities at that 
time such as the settlement of Tadmir in Syria 
and other in the neighboring countries. The 
tribes and people of Thaj and its port had 
contacts with the tribes of Gerha or Gerra are 
known by the classical books written by 
Europeans such Strabo or Baleni wrote about 

the people of eastern coasts of Arabian 
Peninsula in first century AD and even after 
it. It is evident that these settlements were 
famous due to their success in   administrative, 
political strength and economic developments. 
They controlled and received trade caravans 
in Thaj or other ports of the region. 
Administrative and religious services were 
freely provided to traders and trade caravans.

We observed that during the period between 
2nd century BC and 3rd century AD trading 
developed across this port. Trade caravans 
coming from south of the Arabian Peninsula 
cross the Kingdom of Thaj reaching Al-Dafi, 
and goes onward to Falika (Kuwait) and 
returned vice versa. Some commodities were 
delivered and back from the port of Al-Dafi.  
The ancient civilizations were connected 
with each other through the Kingdom of Thaj 
onward to the south of the Arabian Peninsula. 
Most of earlier pottery shreds and complete 
or incomplete pottery objects, clay figurines 
and incense burners, decorated or undecorated 
located in the excavations are similar to those 
found at Thaj and other sites suggest a clear 
link between the people and civilizations of 
that time. The port of Al-Dafi was under the 
rule of the Kingdom of Thaj that continued 
for long.

Urban Structure of Port:
It is not possible to distinguish the urban 
structure of this site without comparing it 
with urban structures of other areas of the 
same period. Its houses are large and walls 
linked each other in many cases while some 

time a huge space found in between the walls 
divided by a street and joined again with 
other part of the house. These streets vary in 
width from 2-3 m.  There are other streets 
may be wider than this street but not exposed 
by now. Streets might have shops and 
handcraft centers as we have discovered 
spaces in front of the houses with raised chair 
like sitting places.

Regarding the condition of architectural units 
and houses exposed during the excavations, 
most of the houses are in good condition with 
the exception of fallen walls due to the 
pressure of wind and sand deposits. The walls 
were not erected in proper order built by one 
or four courses of stone layers while in rest of 
the walls palm trunks and stem of other trees 
were used in the corners leaving a narrow 
space for the ventilation of air from the sea.  
Same method used in the construction of 
courtyards and places to keep the animals.

In one of the open houses on the site a roof 
was located which was made of natural 
material such as  palm tree trucks covered by 
date branches of palm tree and covered by a 
met found locally on largescale.

The main material used in the building of 
houses and architectural units was stones and 
see faroosh, local sea soil and gypsum. It was 
the main material used in the construction of 
houses, rooms, kitchens and storage, in 
addition to rectangular or circular water 
reservoirs dug in the courtyards.
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A wall in the northeast of the site was exposed 
build by calcareous stones and little see soil.  
This wall was probably surrounded the port 
as it had a wall opening towards the sea (Plate 
5.21a). Behind this wall are located several 
circular tanks or water reservoirs. Some were 
ferns, some storage and some fireplace. It 
was probably Khan (rest house) for the 
people of caravans staying there during the 
export and import of goods from outside.

Part Two
General Survey Reports



Preliminary Report on Fieldwork in the Farasan Islands 
and Jazan Province by the Disperse Project

November–December, 2012

G.N. Bailey1, R.H. Inglis, M. Meredith-Williams1, N. Hausmann1, 
A. M. Alsharekh2and S. Al Ghamdi2

Introduction
The aims of this period of fieldwork were to 
spend brief spells of work with a small team 
to:

1. Complete excavation at the Janaba 4 
(JE0004) shell mound, Farasan, and 
collect a stratigraphic sequence of shell 
and dating samples through the full depth 
of themound

2. Re-visit some of the areas identified in 
the May–June 2012 fieldwork in Jizan 
provinceto look more carefully for 
evidence of archaeological sites.

3. Plan more extended fieldwork campaigns 
in both areas for 2013

The fieldwork on Farasan took place between 
from 11–23 November, and on the Gizan 
mainland from 24 November to 2 December 
(Plate 6.1). During the Farasan fieldwork, the 
British Ambassador, Sir John Jenkins, visited 
Farasan and this gave us an opportunity to 
show him and the Governor of Farasan, Mr. 
Hussein Aldajani, the excavations in progress 
and some of the other shell mounds of the 
area (Plate 6.2a).

1 Department of Archaeology, University of York, 
The King’s Manor, York, YO1 7EP, UK

2 Department of Archaeology, King Saud University, 
P.O. Box 2627, Riyadh 12372, Saudi Arabia

Farasan Excavations
Previous excavations were carried out in 
2006, 2008 and 2009. The focus of this 
season was to complete work at Janaba 4 
(JE0004), and re-fill the trenches and restore 
the site to its former condition. The site is 
located on a small but prominent headland, 
is approximately 20m in diameter and 
1.5m deep at its deepest point in the centre. 
Previous excavations had exposed a section 
through the centre of the site on a North–
South axis, excavated down to be drock for 
all but the central 3m of the site (Plate 6.2b). 
This unexcavated section was the target of 
this season of fieldwork. The aim was to 
complete the longitudinal vertical section 
through the mound, draw and photograph 
the stratigraphy in the exposed section, and 
remove a column sample through the full 
depth of the deposit, comprising a sequence 
of bulk samples for shell and soil analysis 
and radiocarbon dating.

After the 2009 season, the base and sides 
of the excavated trenches were covered 
with a protective tarpaulin and the trenches 
were partially filled in to provide protection. 
The first task in 2012 was to remove this 
protective material. The remaining in situ 
deposit at the base of the trench was then 
removed quite rapidly in order to expose the 
sections of the trench down to the bedrock. 
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The sections were then cleaned, drawn and 
photographed, with particular emphasis on 
the west-facing section, which is the most 
complete and undisturbed (Plate 6.3).

The sections clearly demonstrate the varied 
nature of the deposits in the mound and the 
nature of their accumulation and stratification. 
In the central  part  of  the  mound  the 
deposits show a near-horizontal banding with 
thick layers of shell dominated by the small 
gastropod, Strombus fasciatus, alternating 
with thinner ash-rich layers, often rich in fish 
bone, which show up as black bands in the 
section (Plate 6.4). Higher up in the section, 
it is clear that the deposits have become 
truncated by slumping or removal of deposits 
on the slope of the accumulating mounds, 
particularly near its edge, with overlying 
accumulations of shells, often dominated by 
the larger gastropods, such as Pleuroploca 
pleuroploca and Chicoreus trapezium.

For the column sampling, we selected 
two columns in the west-facing section, 
representing the deepest parts of the mound 
with the most complete and representative 
sequence of layers: 11G near the thickest part 
of the mound at its centre; and 14G, which 
samples a wider range of shell layers with 
differing characteristics nearer the north end 
of the section (Plate 6.4b-c and 6.5a).

A square, 20 cm x 20cm, was marked out at 
the top of the section, and the deposit was 
removed in successive 5 cm-thick layers, the 
thickness varying where necessary in order to 

respect stratigraphic boundaries recognized 
in the section, as identified by changes in 
shell content and the nature of the sediment 
matrix. Ash lenses, for example, were 
removed separately from shell layers, even if 
these were less than 5cm thick. All the deposit 
from each excavated unit was bagged and 
labelled separately, resulting in 36 samples 
from the 11G column, and 33 samples from 
14G. The resulting samples were packed and 
prepared for export to the UK in order to 
allow analysis under laboratory conditions, 
including sorting of shell material, analysis of 
sediments, and removal of shell and charcoal 
samples for radiocarbon dating.

A similar column was removed from the 
northernmost end of the mound, 1G, in order 
to provide fresh material for sediment analysis 
and dating from this peripheral part of the 
mound. After completion of excavation, the 
open trenches were backfilled (Plate 6.5b).

Finally small test trenches were excavated 
into the other mounds in the vicinity (Plate 
6.5c), and sections were drawn and bulk 
samples removed according to the same 
procedures. Since these other shell mounds 
are small and shallow, the number of samples 
removed from each site was much smaller, 
ranging between 2 and 4.

Sites in Janaba West and Janaba East were 
also visited for reconnaissance purposes in 
order to determine the suitability of the sites 
for future study in the forthcoming field 
season in January 2013.

Jazan Fieldwork
Seven days of fieldwork were devoted to 
two principal aims: (1) to make additional 
observations on the archaeological potential 
of the various landscape zones identified 
during the May–June 2012 fieldwork ahead 
of systematic survey in January–February 
2013; (2) to sample potential lake sediments 
exposed in a quarry near Hajambar, As 
Shugaig (WP304), for palaeoenvironmental 
analyses and dating.

The fieldwork was split between areas west 
of Al Khushal (1 day) and Bayish and Qura 
(1 day) in the south and central parts of Jizan, 
and five days around the lava fields of As 
Shugaig and Al Birk (Plate 6.1).

During this period, artefacts, including stone 
tools from multiple periods and pottery, 
were recorded and collected at 12 locations 
(Plate 6.1). All artefacts were archived in the 
Sabya museum for future study. WP304, the 
sediment sequence exposed in a quarry, was 
sampled for bulk sedimentological and soil 
micromorphological analyses to be carried 
out in the UK, as well as dating by Optically 
Stimulated Luminescence (OSL).

Al Khushal Area
The area to the east of the ‘Magmatic Line’ 
of hills, which run parallel to the escarpment, 
was only briefly visited during the May–
June 2012 season, and a further visit in the 
November 2012 fieldwork sought to clarify 
the archaeological potential for the heavily 
cultivated area west of Al Khushal. This 

visit focussed on the eastern edge of the 
magmatic line (WP005-012), since here, 
the impact of agricultural disruption was 
potentially reduced. The magmatic line also 
provides potential raw material, as well 
as commanding views of the surrounding 
landscape, both of which could have been 
attractive to early human populations. Finds 
were limited to a few pottery sherds (WP008) 
and rare undiagnostic lithics (WP011, 015-
016), and further survey will be needed in 
this area in order to pinpoint locations where 
earlier archaeology may be preserve and 
accessible.

Wadi Bayish Dam/Qura Area
Exploration of the area directly SW of Qura 
sought to clarify aspects of the sedimentology 
of the area directly below the foot of 
the escarpment, particularly the nature, 
development and archaeological potential of 
a number of alluvial fan deposits (WP027-
031), as well as that of the wadi terraces in 
the area (WP020-026). An area of sandstone 
in the foothills of the escarpment, near to 
the town of Ar Rayth, c.377m asl, was also 
visited to gain an understanding of the impact 
such a change of lithology would have on the 
smaller-scale landscapes of the escarpment. 
Whilst no artefacts were observed at any of 
these locations, the visits provided valuable 
information on the sedimentary environments 
and landscape development that can be used 
to guide future survey in thearea.

Rare non-diagnostic lithics and pottery 
fragments were recovered from an old wadi 
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terrace that now overlooks the southern end 
of the Wadi Bayish dam lake (WP015-6, 
equivalent to WP165). The entire surface 
of the terrace is covered in a scatter of 
rolled wadi boulders that would  provide a 
good source of raw material, and if present, 
Palaeolithic material should be easily visible 
on the surface of these areas around the dam, 
and in similar locations around thisarea.

As Shugaig Lava Flow Area
The lava flows in the north of the Jizan region, 
near Al Birk and As Shugayig, contain sites 
previously identified by the Comprehensive 
Archaeological Survey Program, mainly 
along the edges of the lava flows. The survey 
of this area identified Palaeolithic artefacts 
at a number of sites in the area in different 
settings (Plate 6.1). These include the 
following:

WP041. A concentration of basalt flakes 
and cores on the flat top of a volcanic jebel 
(Plate 6.6a) This location has a particularly 
fine-grained area of basalt within the more 
common porous boulders of lava. Artefacts 
were also found on the slopes of this jebel 
(WP040).

WP045. Multi-period lithics on a range of raw 
materials including basalt, chert, and granite, 
and potentially quartz were found around 
the base of a linear granite jebel of basalt 
(Plate 6.6b). This is located to the east of the 
Hajambar/Muhayil road in an otherwise flat 

landscape dominated by deflated surfaces 
dominated by quartz but including other raw 
material.

WP055–057. An area of sites west of the 
Hajambar/Muhayil road, clustered around a 
linear outcrop of quartz, schist and basalt in 
an otherwise gently undulating landscape of 
shallow wadis (Plate 6.6c).

Two small rockshelters in laminated volcanic 
sediments under lava exposed by a wadi were 
observed at WP049 (Plate 6.6d). The talus 
slope of one of these rockshelters yielded 
undiagnostic lithics, and this may be a good 
target for future excavation to assess whether 
any deposits remain stratified within the 
shelter or on its slope. Additional rockshelters 
may occur in the same lithological setting.

The survey also located, both on the ground 
and through the use of satellite images from 
Google Earth, a large number of circular 
structures built on the edges of the lava 
flows. Extending around the entire lava 
field, these structures are of unknown date, 
but yield pottery as well as lithic artefacts 
(WP037-038), and are similar to those 
observed during the May–June 2012 season. 
Such structures demonstrate the long-term 
use of the landscape during later prehistory, 
although they are being destroyed in a number 
of places by the bulldozing and quarrying of 
the sediment within the lavafields.

Hajambar Quarry, WP304
This quarry was located in the May–June 

2012 survey c. 8km North of Hajambar on 
the Hajambar/Muhayil road, and contains a 
series of stratified deposits, the lowermost 
of which were initially interpreted as lake 
sediments (Plate 6.6e). On this occasion, we 
sampled these lower sediments for additional 
analysis. Three dating samples were removed 
from the section for OSL dating, as well 
as a column of 68 small bulk sediment 
samples for sedimentological analyses, along 
with 13 intact blocks for analysis by soil 
micromorphology. A mixture of stone tool 
types and materials, predominantly quartzite 
were recovered from various unstratified 
locations within the quarry, although two 
quartzite flakes were removed from the most 
recent unit of wadi deposits at the north end 
of the quarry.

Conclusion
The work carried out at the Janaba 4 shell 
mound brings to a conclusion the excavation 
of this site begun in 2006, and prepares the 
way for new excavation and sampling of 
a wider range of shell mound sites on the 
Farasan Islands, which is planned for 2013. 
Similarly the survey of sites on the Jizan 
mainland has provided a basis for more 
intensive survey work in 2013. Although 
all the sites identified in the present survey 
consisted of surface scatters of lithics, which 
probably represent palimpsests of activity 
over many millennia, and no stratified sites 
were located during this survey, this limited 
work has shown that Palaeolithic artefacts 
are distributed and preserved in a wider 
range of landscapes than previously thought. 

This highlights the potential for locating an 
abundance of Palaeolithic sites in the area in 
future seasons. The analysis and dating of the 
potential palaeolake sediments at Hajambar 
will also allow us to constrain the nature and 
the age of the deposits and their contribution 
to our understanding of the landscape and 
climate evolution of the area and its potential 
significance to early humanpopulations.
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145Results of the survey of Wadi Hanifa – First Phase
18/12/1432H – 18/1/1433 H
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1-Introduction:
The entire survey area consisted of about 
160 kilometers and covered most of  Wadi 
Hanifa from Masayla Awal at Thuniyah 
Fahreen (Hafat al Aalam) (45,59, 556 East 
– 24,56, 689N) until the region of Tafrigh 
Seyola in Rawdat al  Sahabah in the north 
eastern corner of al-Kharj. First, we started 
the survey from Masayl al Wadi, the land 
in the shape of a plate composed of a chain 
of mountains.  The water streams  from 
these hills fell into upper Wadi Hanifa  also 
known as Wadi al-Khumra, covering  an 
area of about 25 km , during which It meets 
a number of tributaries most important of 
these is Shuaib Aba al Hasham extended 
from south west towards north east of Wadi 
al-Makhra  at coordinates 46,10, 394E and 
54, 46, 240 N ending in Rahbat Dakhma, also 
known as Rahbat al-Hayssiyah – its main 
role is to collect water in the lower part of al-
Ayaniyah, at the corner of Al-Ayaniah west 
( 24, 53, 475 E and 46, 20, 673 N).  It leads 
into wadi Bawdha, a huge and wide area in 
which water is drained from west to east 
until it reaches to Rahbat al Hassiyah in its 
southeast. From this meeting point part of the 
wadi known as Wadi Hanifa  a  branch leads 
in zig-zag form from northwest towards south 
east to Al-Ayaniah, to, Jubailah to Dirriyah to 
Arfa,to Siyah, al-Masa’na, to al-Mansuriyah, 
to Hayer, and then turned towards east across 

the stony land in the deep and wide area 
onward it turns east crossing the red sandy 
and reached to Seerah across the sandy land 
until entered the northwestern corner of the 
town of al-Kharj across the highland 575, 
10,47N-24, 17,201E) above 1462 feet sea 
level. Entering the flat land the wadi goes 
towards south onward the northern highlands 
and wadi Nissah entering the natural lowland 
area ( 47, 00, 031 E—24,80, 088 N).

B- Survey System: 
Travelled by cars to the survey area and then 
walked to reach the actual site. 1. It was 
because most of the archaeological sites are 
located on the highlands across the wadi. 
Most of the land in the valleys is private 
property 2. Farms and agricultural land are 
located at the edge of the valley that extended 
and covered  the two edges of the valley.3. 
We stopped at each site that comes in our 
way. Photographed and documented each 
site.

C –Previous Studies:
There are very few publications on the 
stone-age f Riyadh region. There are very 
few information and publications on the old 
Stone Age. The fieldwork confined to the 
registration of dated stone ages particularly 
the Acheulean period, the old stone age until 

the end of Neolithic period. The first season 
1978 was attributed to the south east of 
Riyadh including al-Kharj, al-Hawtha,  al-
Hareeq,al-Aflaj, Sullayal and Wadi Dawasir. 
Site were located previously north of Riyadh 
around Sadous, Ain al-Hayssiyah and 
Salboukh by ( Zarins etal 1979AD/1399 AH 
48-9). In the 2nd season 1399H/1999AD south 
west of  Riyadh was surveyed  particularly 
Durma, Dawdmi, Afif, Bajadiyah several 
stoneage sites were documented (Zarins etal 
1980AD/1400AH) while in the third season  
the area northwest of Riyadh or north of King 
Khalid International Airfport,  al Tumamah, 
, al-Dagham, wadi al-Atak and wadi al-
Makhar 85  stone age sites were documented 
(Zarinsetal1980/1402H).

The scientific papers related to the subject 
was published by McCLure on the Neolithic 
sites in Rub al Khali as part of his research 
on the residents of Arabian Peninsula in 
the Neolithic era (McClure 1971). The 
research paper of Abdullah bin Mohammad 
al Sharekh on the stone age sites in the north 
east of Riyadh included 90 sites. He analyzed 
material from 8 sites all belong to Middle 
Palaeolithic period (Al-Sharekh 1427-2005-
253).

During the survey of the first survey season 
in the region 1938H/1978AD  more than 
65 objects dated to Old Stone Age were 
collected and sometimes these objects are 
scattered  in a large area about 200x300 
m. The artifacts included small and large 
sized flakes, used and unused stone artifacts 

(Zarins etal 1979/1399) . Also collected 
Middle Paleolithic objects and large number 
of flakes similar to Mousterian artifacts in 
Syria (Zarins etal 1979/1399).

Artifacts of old Stone Age and beginning of 
the Neolithic era in the northern Kingdom 
of Saudi Arabia are not located elsewhere. 
However, Neolithic period objects with 
cutting work on both sides are located on 
several sites in the Kingdom (Zarins etal 
1979/1399).

The team collected six sets of artifacts with 
common characteristics such as hand axes 
of middle Paleolithic and artifacts from the 
Neolithic period and some with no similarity 
with known objects (Zarins etal 1979/1399).

Hand axes in the collection were 85 in 
addition to some cleavers , in the survey of 
1979 at site 212-57 in the town of Layla a 
stone ax was found,  and in Wadi AL Dawasir 
4 objects from two sties 211-55 and 212-43 
and from site( 211-42 , 29, 16, 11 ) one or two 
objects are found (Zarins etel 1979/1399).

The hand axes are oval shaped sometimes 
carved on one side but usually on both sides 
in most of the cases the two face axes the 
vertical axis is  thick and upper surface is left 
untouched to keep in in natural form.  Usually 
quartzite rocks or hard sandstones used in 
making these artifacts (Zatins etal 1979).

After composing the six sites from the survey 
of the lowland area and Wadi Dawassir and 
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valleys, we found that all sites are different 
with the exception of one site (212-55).

The expert in the scientific team suggested 
the name al-Hassiyah in relation to the Ain 
al-Hassiyah located at the lowland area in 
the east of Jabal Tuwaiq.  The site (212-
34) is prominent as it form the shape of an 
arrowhead located in the area measuring 4-5 
cm long, 1-5 to 2 cm wide and half centimeter 
thickness (Zarins etal 1979). The arrowheads 
also used for making burins (Zarins etal 
1979) and projectile points. Several arrow 
heads, thick blades and large objects were 
also located (Zarins  etal 1979), these objects 
date back to the Neolithic period. Arrow-
heads and blades located at site 212-34 may 
be compared with group “B” cable from 
Qatar, the research team dated these by C14 
6th Century BCE, while the objects located 
around the site are attributed to 7th century BC 
in relation to the projectile located in Syria. 
Thus the team dated the collected material 
between 6th and 7th century BC (Zarins etal 
1979).

In this survey of 1979 the team visited al-
Dawadmi/al-Bajadiya where large number 
of flint, andesite and rhyolite, andesite and 
schist stone objects are located in the extreme 
east of Arabian Shield.  Same are also found 
at Afif, Durma and the area around it (Zarins 
etal 1980).

267 Stone Age  sites are located from 
which 64 old Palaeolithic, 20 Acheulean, 
23 Mousterian and two mixed Acheulean 

- Mousterian sites are located. Bu,t it is not 
possible to say how many sites are located in 
Riyadh area, the report was written on middle 
and southern region and it is not possible to 
differentiate the sites (Zatrinsetal1980).

2903 stone objects were collected from 63 
sites attributed to the Stone Age representing 
Acheulean, Mousterian and other old sites. 
The collected objects reached to 2691. After 
the study, 79 types of stone objects are noted. 
From one single site (76-206) 3256 objects 
are collected (Zarins etal 1980).

At the end of survey, we discovered 20 
Acheulean sites most of these on the elevated 
land and hills composed of granite and 
andesite rocks the material used in making 
stone objects. Most prominent object of the 
Acheulean period are hand axes and cleavers 
in addition to side scrapers. The objects are 
usually very heavy and large, black in color 
due to dark patina (Zarins et al 1980).

About site no. 206-7 located at about 23 
km southeast of the town of al-Dawadmi 
a grid was laid 30 m long and 30 m wide 
divided into 100 units each measuring 
3xe m. divided into100 units.  From each 
unit artifacts are collected making a total 
of  3256 objects.  The artifacts are usually 
hand axes, cleavers representing middle 
Acheulean era dated between150, 000 to 
20,000 years before present. For the first 
time Discovered light weight clubs for 
making tools which are typical of middle 
Acheulean period and continued until 
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the later periods. The Acheulean period 
represented in this area, could be attributed 
to 75,000 to 200,000 years before present 
(Zarins etal 1980).

Twenty-five Middle Paleolithic sites are 
located on the elevated areas near the 
mountains. Quartzite was the main raw 
material in addition to andesite, rhyolite 
and schist stone he prominent artifacts of 
Mousterian period are scrapers, projectile 
arrowheads, burin and knives in addition to  
hand scrapers (Zarinsetal1980) these artifacts 
could be dated to75,000-35,000 years before 
present. It should be noted that the appearance 
of Mousterian period are contemporary to their 
appearance in other areas (Zarins et al 1980).

Some other artifacts from the Old Stone Age 
continued until the appearance of Neolithic 
era. There is little difference in the object of 
late Mousterian and early Neolithic period 
(Zarinsetal1980).  The scientific team decline 
the suggestion   that there was no population 
in Arabia during the old Stone Age.  During 
the period 35,000 to 12,000, the period was 
cool and humid and it was the time in when 
people were living in the Arabian Peninsula. 
The team found that at the end of Pleistocene 
Arabia become hot and dry. McClure C14 
dating of the samples from the dry lake of 
Rub al Khali indicated that from 36000 to 
17,000 years before  present had active rains 
but from 17,000 years before present hot 
and dry conditions prevailed in Arabia. The 
hot and dry conditions continued until 9000 
years before present (Zarins et al 1980).

Regarding the material used in manufacturing 
stone objects was available locally, andesite, 
basalt and quartzite  were used largely as 
the flakes of these objects are found locally 
on many sites specially  used in making 
arrow heads and projectiles. There was a 
great difference in the artifacts appeared in 
the Mousterian period of Riyadh region and 
those of  al-Dawadmi (Zarins etal 1980).

About Neolithic period determined by C14 
dating of shells found in the lakes suggested 
that humidity gradually increased from 9000 
years onward until now (Zarins etal 1979). 
The team revealed from the few sites located 
around Riyadh and Wadi Hnifa attributed to 
early Neolithic period. Among the important 
sites is that located in Sadous (207-38) and a 
number of such sites in Durma (64. 48, 44,207-
41-42).The local calcareous stones were 
used in making arrow heads and projectiles, 
blade and burins etc. These objects could be 
attributed to 5th millennium BC. At Safra’a  
Haqeel in al-Dawadmi two sites are located 
(206-77 and 206-60) dated to the same period 
(Zarins etal 1980).  Also located site no.207-
43 at Durma hill overlooking the valley stone 
structures with a few stone artifacts made of 
quartzite scattered around. These are arrow 
heads, scrapers, flakes and image of a long 
lancers (Zarins etal 1980).

The survey results of 1980 suggested that the 
late Acheulean (Early Mousterian)are located 
at the manufacturing sites of these objects 
far from living places  but living areas were 
probably far away. The biggest site (207-71) 
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registered in the archive of department of 
antiquities and museums indicated an area 
of 400x200 meters where several hand axes, 
three face projectiles, arrow-heads, scrapers, 
burins date back to middle or end of the 
Acheulean period. At about 5 km in the south 
of site (207-71) a second site located (207-
99) containing fine objects, scrapers and 
blades.  Also, located two Acheulean sites in 
the Riyadh region (207-5) covering an area 
of 150x50 meters located at the edge of al-
Urma with prominent stone objects in Wadi 
Hanifa mixed in the sand.  Several Acheulean 
artifacts such as hand axes, scrapers, blades 
are collected. The second site (207-115) 
located in wad al-Atak and similar to the 
previous site.  The two sites are located at the 
base of a hill with quartzite raw material tRo 
make tools (Zarins etal  1982).

Regarding middle Paleolithic the artifacts 
are located on several sits and such sites are 
well scattered in Arabia on a large scale. The 
Mousterian sites are scattered in the following 
manner. 1. Appearance of Levallois technique 
in making tools 2. Appearance of turtle like 
stones 3. Difference between the Mousterian 
and Neolithic tools. The prominent site is (no. 
(207-78) located on the elevated calcareous 
area covering an area of 250 x 200 m covered 
by lots pf dirt. Several scrapers, arrowheads 
and flakes are located in the area (Zarins et 
al 1982).

The late part of old stoneage is somewhat 
ambiguous in the Riyadh Region or any 
place in the Kingdom of Saudi Arabia and the 

material from Sadous or Wadi Hanifa is not 
very  well understood (Zarinsetal1982. The 
survey team considered 

the raw material for making stone tools 
was already in use before the Neolithic era. 
Therefore, artifacts were apparently similar 
such as chist  and flint  also, the objects such 
as blades, scrapers, burin and arrow heads 
(Zarins etal 1982).The dating of Neolithic 
period is the date associated with the sites 
in Rub al Khali sixth or fifth century BC 
and eastern province (Zarins etal 1982). 
It is possible that arrowheads with double 
face first appeared in the central part of the 
kingdom of Saudi Arabia and that23 sites 
out of 85 belong to this period in Riyadh 
region. This large number of sites suggest 
that Najd (central Arabia) was more active 
in the Neolithic period. Neolithic sites are 
associated with the following environment 
and geographical conditions 1. Over elevated 
areas in the valleys or the inclined surfaces 
of hills  and the elevated  lowland area east 
of Jabal Tuwaiq and the high lands of Jabal 
Tuwaiq)) and the elevated areas in the valley, 
also associated with seasonal water ponds and 
water reservoirs 4. At the base of sandstone 
hills such as Hadaba al-A’arid (Zarins et al 
1982).

Norman Whalen and others in 1982 excavated 
two Stone Age sites at al-Dawadmi. First 
site (206-76) located at 24 20 00 North and 
44,32,00 East about 3 km south of  Qarriyat 
Safaqa. The second site (206-68) covered 
an area of 200x150 m (Whalen etal 1983). 

Norman Whalen and others excavated 
another site in Dawadmi. Based on extensive 
studies and analysis and in comparison 
with the Syrain site of al-Latamina Whalen 
dated these sites to middle Acheulean period 
(Whalen et al 1983).The team again in the 
second season excavated the site of Safaqa 
(206-76) and attributed it to the Middle 
Acheulean era dated 250,000 300,000 years 
before present(Whalen et 1984).

The result of these two excavations indicated 
that the large number of heavy artifacts 
were made locally and people lived her for 
longtime.

D-Preliminary result of the present 
fieldwork:
The survey team has thoroughly surveyed 
and documented he entire valley and 
branches from east to west in spite of several 
difficulties that faced the team during the 
field work and in the valley itself. In spite 
of all these difficulties the survey team 
documented 484 archaeological, historical 
and monumental sites. We took coordinates, 
measured area and recorded specifications.

1. Stone Age Sites:
Stone Age sites are usually located on the 
hilly and elevated areas of Wadi Hanifa or 
known as Wadi Al-Hamra. On the inclined 
surfaces or on top of  outcrops are located 
stone structures, burials and cairns along 
with several white flints  stones (plate 5a) 
and light brown and dark brown flints are 
located (plate 7.5b). The site covered an area 

of 20 m long and 17 m wide, some are more 
than100 m long and 70 m wide. Complete and 
incomplete objects probably were made on 
the same area. These are attributed to upper 
palaeolithic era probably 20,000 years before 
present. But this dating is tentative. Flint raw 
material for making tools was available in the 
area.

The type of objects located are complete 
arrow heads, knives, burins, scrapers were 
made on this factory or manufacturing  site.

2. Caves:
Caves are located in the calcareous or 
sandstone hills and are created by the affect 
of natural factors like wind, floods or earth 
movements. Destruction of hill rocks or 
created by men by digging or carving or 
engraving for living or keeping animals. 
During the initial survey of the Wadi Hanifa  
a few caves at the meeting point of water 
channels are located that clearly  indicated  
that men were living in those caves for long 
time as we noted wall  built inside  the caves 
for protection (Plate 7.5d). Also we could note 
small living sections. Probably some people 
were living in small areas and some were 
buried inside covered by floral leaves and 
then covered the cave or the opening (Plate 
7.5d) . In one of the cave a stone bed was 
found made by placing stones and plastered 
with mud from outside. Probably was used 
for sitting in the day and sleeping in the night 
(Plate 7.5c). Inside the caves are now found 
water reservoirs perhaps water was collected 
from the nearby running rivers in the wadi.
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3. Stone structures:
In wadi Hanifa several stone structures are 
located during the survey. These structures 
vary in size and shapes.

a.-Stone walls are part of ancient stone 
structures associated with the oldest stone 
structures of Neolithic era. The stone walls 
are about 60cm high (Plate 7.6a). These 
were built with small and medium sized 
stones associated with  stone plates (Plate 
7.6b).  Large sized walls are also located 
which were built with large stones placed 
one over the other without using any material 
for plastering or joining these rocks. The 
height reached to one meter or more (Plate 
7.6c). These walls were probably built for 
protection from the natural factors such as 
high winds or for protections from the cold 
wind or high heat of  or sun rays.

Stone circles:
b. In Wadi Hanifa several circular stone 

structures are found with no buildings 
inside these circles.  The height and 
diameter vary in each structure some are 
of 15 m diameter and some even more 
than that. Stones ae collected from the 
same area are were good for such use. 
The height of the circles reached   about 
50 cm while the rocks are arranged 
irregularly (Plate 7.6d). A very large 
circle built with medium size stones of 
50cm x 50 cm forming a good shape with 
large diameter. The stones placed one 
over the other in a systematic and proper 
order (Plate 7.6f).

c. Chair shaped structures:
Very few of this type of structures are 
located at the beginning of Wadi Hanifa 
and a second one is located at the end of 
the Wadi in Rahba al Hassiyah area. The 
structure is made of yellow stones, square 
and rectangular shaped. It is in the form 
of a wall of one layer and the chair like 
structure was made of two stone slabs on 
the side and one in the middle for sitting 
on it. It is possible that it was to place idol 
or statue on it (Plate 7.6f).

d. Cairns:
These stone structures are stone graves 
located at the edge of the hill and vary 
in size. The burials or graves had small 
tails but head in triangular shaped. Thus, 
we think these are burials with triangular 
heads and long tails (Plate 7.7c). Proper 
and well shaped stones were used in their 
making, one of the grave was5 o 6 meter 
long and smallest was 3 m long. On one 
site 6 structures were located on other 
only three.

e. Tailed structures:
Several tailed structures are located at 
the beginning of the wadi varying in size 
and length. In one case he length reached 
to 150 meters with a triangular shaped 
head of 6 meters. Also located big  and 
heavy structures one medium sized  and 
medium sized had 90 m long tail and 3 
meter triangular shaped head (Plate 7.7d).
There are some small tailed structures 
with triangular  or circular heads with a 

rectangular structure in the middle made 
with three or four layers of stones. It was 
a burial with a hole inside the rectangular 
structures.  

f. Rectangular shaped structures:
These are 3 rectangular shaped stone 
structures (Plate 7.7e) . It needed a burial 
box. There was a rectangular hole inside 
the stone structure. It was made with four 
large rectangular stones with a place to 
put the body inside.

 The height of the burial reached to 70 cm, 
and the length of the grave 3 or 4 meters, 
around it are other stone structures.

g. Small stone burials:
These are circular shaped burials of low 
height of about 40cm and 20 cm diameter 
with a small stone in the middle (Plate 
7.8b).

f. Living structures:
Built with stone slabs in a good form like 
a house of stones placed one  over  the 
other (Plate 7.8c).

4. Traditional  War Structures:
A large number of war and defensive 
structures were found such as walls around 
settlements like the wall of the town of 
al-oyeynah (Plate 7.8d) built with stones 
from the neighboring hills without using any 
plastering material such as mud or clay. This 
wall is 3 meters high surrounding the town 
and covered by hills in the south and east. 

There were watchtowers on each corner of 
the fortification walls. Also located huge and 
wide walls around the town of al-Jabilah now 
seen in front of the new farm. Only part of 
its foundations made of stones and mud are 
visible (Plate 7.8e). In the defensive building 
such as forts, the watchtowers reached to a 
height of 4 meters or more (Plate 7.8f). The  
tower of al-Ainiyah (Plate 7.9b), tower of 
al-Hayer (Plate 7.9c) and other towers build 
for protection and defending the towns and 
to warn the  people about enemy arrival or 
attack (plate 17 d,e). 

Walls were also erected around farms in 
Wadi Hanifa beginning from north-west of 
the town of al-Oyeynah to the traditional 
industrial area in the south east of Riyadh 
where a variety of water facilities suggested 
that the Wadi was  the center of agricultural 
and farming activities most of these are 
located at the edge of the main wadi. Special 
walls erected around farms (Plate 7.8d-e), 
watchtowers for guarding and warning (Plate 
7.11b) and watching towers on the hills and 
mountains and towers were build inside the 
forts and buildings. All of these forts and 
towers and walls built with stones and mud 
and in some cases, stones and mud used as the 
basic construction elements like in the village 
of al-Jabilyha, al-Oyeynah, al-Badihay and 
the old Hayer.

5. Traditional water structures:
At the beginning of Wadi Hanifa in the north 
west of the town of al-Ayuniyah until the 
traditional industrial zone in the south and 
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east of al-Riyadh several water structures 
are located in the area of the wadi where 
farming was and is still common. These re 
the important water structures:

a. Water channels or conduits
There are large and huge water channels 
located beside the wadi. These are wide 
and deep supplying water to the farms 
located in the wadi. The water conduits 
has small walls on the sides plastered 
with gypsum (Plate 7.9e). The water led 
to large reservoirs or big tanks (Plate 
7.10a) where animals drink water and 
from there water goes to different farms 
by small conduits. Some tines the water 
conduits had large walls to supply water 
to the farms (Plate 7.10b).

b. Wells
Deep water wells are located in the middle 
of the wadi (Plate 7.10 c-d) sometime 
located at the edge of the wadi (Plate 7.11 
a-b-e-f) and often inside the farms. Wells 
of al-Jabiyah carved in the rocks (Plate 
7.11e) like the wells of Urfa.

c. Traditional Dams
A number of traditional old dams are 
located one of these is located between 
al-Jabilyah and al-Amariyah build with 
stones and has a stairway (Plate 7.11 c-d), 
another is a well shaped and well  built 
dam near the town of al-Masana’a which 
has been restored in its original condition 
by the municipality.

6. Ancient Settlements
Settlement in Wadi Hanifa continued for 
thousands of years due to the rich agricultural 
fertile land, availability of water, and its 
location on the ancient trade routes were 
available in one area.  Thus, in the Wadi 
several settlement sites dated to pre-Islamic 
period are located such as the towns of Sadus, 
Bawdha, Manfuha, al-Masana’a, Siyah, al-
Riyadh (hajr) and al-Yamamah.   From 8th 
century Hejhra are the towns of al-Ayniah, 
Ghusaybah, al-Muleed, al-Dirriyah and 
Urqa. There is a need to find more ancient 
settlement sites in Wadi Hanifa due to the 
short of time and facilities we stopped at two 
pre-Islamic sites. The first site is located in 
Wadi Hanifa at Shoaib al-Abiths where stone 
foundations and walls are located (Plate 
7.12a) while second site is a fort located on 
an elevated area and written in the books 
as Hasan al-Ghaznavia. Although this fort 
reused during the first Saudi Dynasty but the 
evidence suggested it flourished in the early 
Islamic period. At the top of the hill several 
buildings are still present having more than 
4 meter high walls. The foundations of 
those houses are preserved and in the south 
are foundations of circular buildings were 
probably part of the graves. Also located a 
tailed burial with triangular head and a well  
was carved in the rock surface found in the 
east of the buildings.

7. Traditional towns and villages:
Several traditional old settlements are found 
besides the valley especially at the end 
point of the valley, some of these villages 

a e destroyed and some are still present. 
Important settlements are located in the north 
west and south west of the valley such as old 
al-Oyeynah (plate Plate 7.12c). al-Jabiylah, 
al-Maleed, Ghusaybah,al-Dirriyah and 
Urfa (Plate 7.12e) and old Labn (Plate 
7.12f), Ghubayrah and Sabah (Plate 7.13a). 
al-Masana’a,Manfuha, al-Hayer (Plate 
7.13b), al-Salmiyah andal-Yamamah.

The economy of all these villages based 
on agriculture, farming and trading. These 
villages were the trading centers for various 
tribes living in the neighborhood and around 
Wadi Hanifa. The wadi also lies in between the 
trade routes of southern and northern Arabia. 
The villages on the trade routes provided 
water and food supplies to the caravans.

Results of present survey:
1- It is evident that Wadi Hanifa reached to 

the al-Kharj lowland as the passage is still 
clear even on sand tracks. On the track 
we can see remains of settlements, water 
resources and gardens. The villages were 
densely populated.  It is mentioned by 
Muslim historians that the journey from 
al-Kharj to Hajr (present Riyadh) does 
not need water or food as it was available 
all along the passage from village to 
village and it was not necessary to carry 
food or water as the villages were nearby.

2- The presence of large quantities of marble 
stone  at the upper edge of Wadi Hanifa .It 
was exported to other areas and  objects 
were made locally. 

3- The presence of large number of water 
resources, farming and agricultural 
facilities the area was inhabited for long 
time and could be date back to long 
period and settlements continued since 
unknown times.

4- Density of population and settlements 
in the valley and continuous settlement 
needs thorough investigations and each 
area must be in intensively surveyed.

5- The location of the wadi, its routes and 
passages and large number of settlements 
indicated that It lies on the trade and 
caravan routes running from north to 
south and vice versa. Dates, corn, wheat 
and fruits were cultivated by people of 
the Wadi and traded with the neighboring 
areas. 

6- The residents of the Wadi knew the use 
of mud and  stones for thousands of 
years and may be before that as stone 
circles and burials of different size and  
shapes and stone cairns and structures are 
scattered around the wadi.

7- The residents of the Wadi knew the 
irrigation system and  supply of water to 
the farms and dig wells lined with stones 
and supply water for farms and homes.

8- It is evident that the residents of the wadi 
used caves for living for example the 
caves of Urfa and caves near al-Hayer. 

Survey of Wadi Hanifa (1432 – 1433 H)
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ABSTRACT
During March 2012, an archaeological 
team from Philipps-Universität Marburg, 
Germany, fielded a nautical archaeology 
research project on the Red Sea coast 
of Saudi Arabia. Centered at Jeddah, 
explorations were conducted on land and 
under the sea for archaeological remains of 
harbors and watercraft. Terrestrial research 
occurred at the extreme ends of our research 
zone-- Rabigh and Al Shoaibah. Underwater 
investigations were conducted in the Eliza 
Shoals west of Jeddah. The team’s efforts 
resulted in the discovery of one terrestrial 
site, and one shipwreck.

Key words: nautical archaeology, seafaring, 
shipwrecks, harbors, Dressel, amphoras, 
Nabataeans, Ancient Arabia, Red Sea

On January 16th, 2012 a team from 
Philipps-Universität Marburg, with Prof. 
Winfried Held from the university’s 
Archäologisches Seminar signing, entered 
into an agreement with the Saudi Commission 
for Tourism and Antiquities (SCTA) and 
Prof. Ali bin Ibrahim Al Ghabban, Director 
General for Excavation and Survey for a 
5-year nautical archaeology research project 
in the region of Jeddah, from Rabigh in the 
north to Shoaibah in the south. The signing 
ceremony took place in Berlin during the 

opening session of the exhibition “Roads of 
Arabia” in presence of His Royal Highness 
Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz 
Al-Saud, president of SCTA.  

The project has been initiated by Dr. Rupert A. 
Brandmeier and Dr. Jamal S. Omar, Director 
of Excavation at SCTA in conjunction with 
Ing. Gerd Knepel (European Scientific Diver 
Association) to establish nautical archaeology 
in the Kingdom of Saudi Arabia, train SCTA 
members in underwater archaeology and 
start a first mapping of coastal areas. 

The  Marburg team(1) conducted the first 
season of its survey in conjunction with 
personnel from the SCTA, who were provided 
with introductory training in scuba diving as 
well as in the methods and goals of nautical 
archaeology. 

The aims of the study are to explore the 
region for shipwrecks and harborages; 
to determine their importance for future 
archaeological investigation and heritage 
preservation; examine the coastal dynamics 
of the region to further our understanding of 
the area; compile a record of the sites within 
the region for the benefit of the kingdom; 
and ultimately create a group for underwater 
archaeology within the SCTA. 

Currently, there are no archaeologically 
excavated shipwrecks in Saudi Arabian 
waters, nor have there been systematic 
archaeological surveys of harbors. There 
is little hard data concerning seafaring in 
antiquity along the Arabian coast. Although 
the region’s inhabitants undoubtedly exploited 
the sea for sustenance and commerce, little is 
known of the involved watercraft, harbors, 
trade mechanisms, and resource exploitation 
strategies.

This situation is not limited to Saudi Arabia. 
While nautical archaeology has contributed 
significantly to our knowledge of seafaring 
and its various aspects around the world, the 
nautical archaeology of the Red Sea remains, 
in large part, in its infancy. Indeed, in all the 
Red Sea, only four archaeological excavations 
of shipwrecks have been conducted, standing 
as exceptions to the dearth of underwater 
archaeological research in the sea.(2) 

On land, archaeologists have studied ancient 
Red Sea harbor sites, mostly on the African 
side.(3) Outside of Africa Aqaba has been 
most investigated, revealing Roman and early 
Islamic levels that illustrate the international 
trade along the shores of the Red Sea.(4)  

 Shipwrecks and Harbors of the
 Saudi Red Sea Coast
Along Saudi Arabia’s Red Sea coast there are 
a number of reported shipwrecks, most found 
by sport divers, but not archaeologically 
examined. Perhaps the best known is one 
discovered by sport divers in 2004(5) and 

reported in international media,(6) which 
lies off Umm Lejj and contains ceramics of 
18th-century Ottoman manufacture.

Some harborages of the Saudi Arabian area 
of the Red Sea have been studied in varying 
degrees. These include ‘Aynūnah(7) and its 
coastal component at Khuraybah(8); Al- Jār, 
an old and large coastal pilgrimage station 
at the junction of the coastal road linking 
Mecca and Medina and the lesser harborages 
of Al-Hawra, Bar Antar, Al-Sawrah, and al 
Dogm.(9) Within the Marburg research area, 
little if any such examinations seem to have 
occurred.

The March 2012 Survey
The potential for finding and studying harbors 
and shipwrecks within the area from Rabigh 
to Al Shoaibah is promising. The network 
of reefs that run along most of the coast 
effectively blocks access to the land in many 
places, preventing watercraft from reaching 
these shores.(10) Harbors occur at breaks in 
the reef network, particularly at, but perhaps 
not limited to, wadi mouths and sharms.(11) 
The reefs along the Arabian coast have been 
long considered a hazard to seafaring, and 
mariners avoided the coasts for long-distance 
sailing, opting instead for deep-water routes. 
Coastal routes existed, however, as sailors 
used the inshore passageways between shore 
and reef for sailing between local harbors. 
Such inshore sailing differed from open 
water travel, as it needed little navigational 
aid beyond landmarks and knowledge of 
danger zones.(12)

Marburg Nautical Archaeology Survey 2012



ATLAL 26 PART TWO 156 157

The inland waterway around Jeddah, between 
the mainland and Eliza Shoals, forms a 
conduit for local sea traffic. Additionally, the 
southern end of the shoals is directly west of 
Jeddah, providing opportunity for open-water 
ships to skirt the shoals and access the shore. 
As such, Jeddah and its vicinity represent a 
juncture of the differing sailing routes, with 
implications for harbors and shipwrecks of 
archaeological importance.

Procedure and Methodology
The Marburg survey in March 2012 was 
a preliminary effort to assess the area for 
sites, determine the research environment, 
and formulate the logistics for continued 
investigation. Cursory examinations of the 
terrestrial areas were conducted visually only. 
Reports from fishermen and the recreational 
diving community regarding possible wreck 
sites and hazardous reefs were analyzed and 
taken into consideration for a first research 
design and dive plans. Relying on the British 
Admiralty Charts (BA 158 / 2659) a daily 
route plan was drafted to the reefs, seagoing 
vessels (45feet+) equipped with full service 
dive operational gear were used as carrier 
and dive platform. 

Underwater preliminary survey was 
conducted visually via scuba diving and 
surface snorkeling. No electronic or 
remote-sensing scientific equipment was 
used. Dives lasted as long as 45 minutes, as 
per single tank diving with compressed air 
allows. Tow diving, also called “Trawling,” 
in which divers are slowly towed behind a 

boat on lines, was utilized in some cases in 
order to cover larger areas. Mid-sized reefs 
were surveyed by swim lines and circular 
search patterns, grid and jackstay searches 
were applied in canyons or pin needle shaped 
reef structures. Maximum depths on any dive 
did not exceed approximately 25 meters, with 
depths in the 15 meter range more common. 

The seabed adjacent to reefs was a primary 
target for survey. Particular attention was 
given to the juncture where reefs met the 
sea floor as these are often the areas where 
wrecking watercraft settle. Overall, the areas 
surveyed were those considered likely to 
contain shipwrecks of any time period, based 
on theorized sailing routes, known hazards, 
and hypothetical danger spots.

Results
 Terrestrial Surveys
Walking surveys were conducted in areas at 
Rabigh and Shoaibah. At Rabigh, the walking 
survey was along the beach front and around 
the southern edge of the lagoon. In the latter 
area the team found a coral-built jetty with 
associated mollusk shell middens and fire 
pits (Plate 8.1a). The jetty, 24 meters long 
and up to 2 meters wide, now lies dry. As 
no artifacts, ancient or modern, were found 
in association with these features a date 
cannot be determined. The jetty, however, 
was constructed to enable fishermen access 
to some depth of water for their small boats. 
When such conditions existed, or ceased to 
exist, is currently unknown.

Marburg Nautical Archaeology Survey 2012

At Shoaibah, the walking survey covered the 
channels leading into the lagoon and parts of 
the seafront. No archaeological features were 
seen. Future investigation of the shores of 
the lagoon and the adjacent zones may prove 
fruitful, as it is possible watercraft in antiquity 
and the early Islamic periods used the same 
areas. Underwater investigation may reveal 
this. Indeed, a 13th-century shipwreck known 
at the “Silver Coin Wreck” lies somewhere 
in the vicinity of Shoaibah, as do one or two 
other rumored or reported shipwrecks.

Underwater Surveys
Several days were spent in underwater 
explorations in the Eliza Shoals examining 
various areas for shipwrecks. Investigations 
resulted in the discovery of a shipwreck at 
the base of a reef. Artifacts include the top 
section of a large amphora (Plate 8.1b), a 
section of an amphora concreted into the 
reef, a second large amphora concreted into 
the sea floor, and several stone blocks.

The amphora top is apparently of the Roman 
type “Dressel 24 Similis D” although 
verification is needed.(13) Its style places it 
in the late third or fourth centuries AD. It is 
comprised of the mouth, neck, handle, and 
most of the shoulder. The mouth is intact, 
except for a small chip, and is 18 cm across. 
There is a single handle remaining, which 
reaches 20 cm from top to bottom, arching 
up into the neck. The shoulder is decorated 
with 9 or 10 bands of rilling, the only 
apparent decoration on the sherd. The fabric, 
when wet, is red-brown and seems typical of 

eastern Mediterranean fabrics of the Roman 
Empire. The amphora piece concreted into 
the reef may be part of this vessel due to its 
proximity and similar characteristics. 

The second amphora was lying on its side 
and concreted into the surrounding matrix of 
dead coral. The stubs of a large handle are 
just below the remains of the broken neck 
in which there is a round hole. The vessel’s 
overall shape is uncertain as a full view of 
its form is obscured by the surrounding 
concretion, but it appears to be bulbous and 
without decoration. One interesting feature 
is a small hole in the neck located near the 
upper stub of the handle. This seems to be 
a valve to permit the escape of gases from 
continuing fermentation.  Such valves occur 
frequently, but not universally, on Egyptian 
wine amphoras as the heat of the climate can 
spark renewed reactions within the liquid.14 
Such holes were often sealed with wet clay.15 
This amphora may also belong to the DR 
24 class, as the stubs of the handle indicate 
a placement similar to that on the amphora 
top. In addition to the ceramics, a small 
number of blocks, of unknown stone type 
and varying shape, were found in the vicinity 
of the ceramics scattered along the base of 
the reef.  

Conclusions
During the March 2012 survey, one previously 
undiscovered shipwreck from antiquity 
was found, areas of the sea previously 
unknown archaeologically were examined, 
information about the coast was gathered for 
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further research, and a number of personnel 
from the SCTA where trained in basic diving 
and archaeological methods and practices. 
The shipwreck in the shoals promises to add 
significantly to our knowledge of ancient 
Red Sea trade and seafaring, and it indicates 
that other wrecks of various times likely lie 
along the coast within our research zone. 
The wrecks known to exist around Shoaibah 
indicate this area is an encouraging one 
for future research, and indeed, locating 
the Silver Coin Wreck is a priority. Future 
seasons of the Marburg survey will surely 
bring more information.
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Endnotes
1 () The Marburg team consisted of Prof. Dr. 

Ralph K. Pedersen, principal investigator; 
Prof. Dr. Winfried Held, administrator; Dr. 
Rupert A. Brandmeier, project manager; 
Ing. Gerd Knepel, dive master; Mr. Jesper 
Wangen, archaeologist, ceramics specialist. 
The Marburg team was joined by trainees 
from the SCTA, who included Ammar Abdul 
Karem Alsewan, Ibrahim O. Aldhwyan, 
Abdullah S. Al-Haiti, Mahdi K. Alqarni, 
Fares Mohammed Hamzi, Khalaf Jalawi 
Al Hamad, and by the military liason 
Major Ibrahim. The project was supported 
by the SCTA, and operated with the aid of 
Dream Divers of Jeddah. Special thanks is 
extended to HRH Prince Sultan bin Salman 
bin Abdulaziz, Prof. Ali Al-Ghabban, Prof. 
Said Al-Said, Dr. Jamal S. Omar & the Saudi 
Commission for Tourism and Antiquities; 
Major Ibrahim; Eric Mason and the staff of 
Dream Divers.

2 () These excavations are: The Sharm el 
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Saudi-French Archaeological Mission for Najran Region
Fifth Season 2011 

Christian Robin, Muneer Arish, Reem iChisler, Jaremi Chitkat, Saleh Ale Murahi,
Muhammad al Hadi, SaadAl e Fatey

Introduction
Fifth season of Saudi-French Archaeological 
Mission continued in this fifth season in 
Najran Region. The site of al-Ukhdoud, 
Najranwas well known before (Robin 2010 
shcekat 2010). The area was consisted of the 
Prehistoric sites and the era subsequent 
directly to the historic period (burials of the 
Bronze Age) in addition to several rock art 
and inscription sites Arish etal under 
publication).

Presence of irrigation system and the layers 
of fertile land mixed with bones during the 
Middle Palaeolithic period and the beginning 
of Holocene in this region resulted in the 
location of lots of flint stone objects.

The periods closer to us were represented by 
the oasis of Najran which was the focal point 
of passing trade caravans across the ages 
from Pre-Islamic until the  Islamicperiod. 
Najran was the trading center of export and 
imports in the middle Islamic era. Najran 
was the first station for the caravans due is 
richness in water, wells and stations for the 
people and the Bedouins crossing the desert 
from south to north and vice versa that can be 
witnessed by the presenceof hundreds of 
rock art and inscription on the rocks and hills 
and the camping places.

Thus, this site dates back to Pre-Islamic 

periods and the sites bearing inscriptions and 
rock art are taken into our consideration for 
this year’s survey and investigations.

The fifth season survey and investigations 
were carried out in the Emirates of Najran 
between 21 October to November 2, 2010 as 
result of an agreement between Saudi 
Commission for tourism and National 
Heritage and CNRS of France in Najran.

Targets
There were several targets to achieve in this 
season:

Firstly – To investigate and complete the 
studies on the prehistory of the region that we 
began in the year 2010 with the possibility of 
locating more palaeolithic in the area of 
Mundafin and the sites of Hima wells. At 
Mundafin we collected several samples for 
further investigations   the Pleistocene and 
Holocene era in addition collected large 
quantities of flint tools of the Neolithic that 
may also  help us o know the migration of  
people between Africa and Asia. (Plate 9.3a)

Secondly – It was also good to conduct 
comprehensive survey in the area between 
BirHima and Jabal al Kawkab to complete 
the work we did last year

1.	 Documentation of inscription sites  that 
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was not done by the  Lippens-Philpy and 
Ryckmans expedition  (Philpy 1950; 
Lippens 1956 ).

2.	 Registration of rock art and inscription 
sites at JabalQara and Jabal al Kawkab  
and document the inscriptions according 
to their type and language such   South 
Arabic, Thamudic, Arabic) and to know 
the best places of previous settlements in 
a specific area and  particular geographical 
region.

Thirdly – The neighboring areas were also 
surveyed and investigated such as Murighan 
and al-Hamdha to locate dated and historic 
inscriptions and rock art sites and complete 
the survey e left during last season 2009.

Documentation and preservation 
program:
A program for the documentation and 
preservation was adopted similar to that we 
used in 2008 and 2009 rock art and inscription 
survey. The main target of this season’s work 
was the same to adopt previous program for 
the documentation of all sites and fed the 
information in to the computer program 
(FileMarkerPro®) according to the forms in 
file created by J. Hakibiya (Research Engineer 
CNRS France) in addition to the general 
geographical  information program (SIG-
ArcInfo) to marked the coordinates  of the 
site with program (MNT)coordinated  with 
satellite pictures.

The information was stored in the files of 

archaeological sites and the file of pictures 
and artifacts. Than sequence numbers were 
automatic given with the help of special 
program to correct and improve the pictures 
Adobe0BridgeOetAdobeOPhooshopO 
and the information chart  consisted of the 
name of the region indicated by symbol NA 
and year 2008,2009 and he alphabetical 
symbols a,b,c and the number of the picture.

All these information is fed automatically in 
the registration form and the documentation 
list. This way all information is inserted in 
the computer fast and comprehensive than 
we enter the name of the person and the 
pictures, date and time of registration as well 
as type of the site, artifacts, rock art details 
and inscriptions. The number of taken this 
year reached 3175,667 in the seasons 2008 to 
2011.

Four groups of sites registered on the sites:

1.	 Remaining archaeological sites
2.	 Inscriptions , petroglyphs and symbols
3.	 Pottery
4.	 Stone flint artifacts 

The above three groups were entered in the 
file of information and the fourth in  the file 
of (Microsoft@Excel@).

1.	 The sites were entered in the file of 
description (archaeological sites) with  
reference to geographical coordinates 
,architectural elements, and type of 
construction, archaeological objects and 
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inscriptions  etc. After that entered the 
sites according to satellite maps with the 
help of sites present in each form. In 
2008  68 sites were documented and 44 
were described in Detail and in 2011, 15 
Stone Age sites and 29 historic sites were 
recorded according to new program and 
system.

2.	 Inscriptions and rock art  from all sites 
were entered in the file (pictures) 
according to the system of descriptions 
with additional information :No of 
inscription in serial order from 1 to the 
end, geographical coordinates, additional  
description, type of inscription, type of 
picture ,language, petroglyphs and 
measurements  (length, width and height 
of the  letters. We entered 125 
inscriptions and 39 petroglyphs. 25 
rocks were documented in the file of 
description  in the year 2011.Muneer 
Arish and Christan Roban reviewed the 
registration of inscriptions and each 
figure discovered on the sites and 
prepared maps through  the  program of 
geographical information (ArcInfoO) 
according to the information taken  from 
the file fileMakerProO.

3.	 No painted or decorated shreds were 
located during this season, therefore we 
did not keep place for its registration or 
documentation.

4.	 Program for the registration and 
documentation of stone objects was 

adopted with comprehensive details by 
the program MicrosoftOExcelO.

The stone objects were documented according 
to their type, condition and specifications. A 
special method was adopted like the previous 
one we discussed earlier and did comparative 
studies with objects from other sites ad has 
given dating and relationships with other 
sites. Due to the scarcity of stone objects 
these were documented as priority.

Results of the Survey of Stone Age
After the first introductory visit to the sites of 
Mundafin in 2010 we continued the survey of 
the peripheries of the dry lake of Mundafin.
Dr.ReemiChrisar (CNRS Leon) researcher 
and specialist in Sone Age made a short visit 
of two days during it he conducted a short 
survey at the edges of now dry Lake Mundain, 
and collected large quantities of stone objects 
and noted that the area is rich in cultural 
material.

The target of last season was to select the 
potential area in and around dry Lake 
Mundafin and BirHima to trace the cultural 
material related to the Pleistocene and 
Holocene period. Thus, this year 2011 we 
conducted comprehensive survey of the 
Mundafin area for two days.

Mundafin Region (Plate 9.3a)
The site of Mundafin is an ancient dry lake 
dated to the end of the Pleistocene period 
(120,000 – 12000 years BCE). This area 
shows human activities during the period 
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(wet period) at about 12000-7000 before 
present (about 10.000 – 5.500 BCE). During 
these periods, the area witnessed plenty of 
rainfall in the southern Arabian Peninsula. 
This was the time when large-scale human 
presence in the area existed.  The area is now 
hot and dry now but in that period several 
sweet water lakes and rivers, and green 
grassland type of flora existed in the southern 
Arabian Peninsula.

Environmental sequence in the 
al-Mundafin area
The depression of Mundafin is located at the 
verge of Tuwaiq Mountains in the Najran 
region.   This site contains stratigraphic levels 
and is 20 m high area covered during 60,000 
years before present. The animal fossils of 
active water bodies such as Oryx, deer, 
bovids, wild donkeys  and cows, goats, wild 
camel and ostriches (MacClure 1984)) are 
located in large number. These animals and 
the cows, which could not survive in dry and 
hot weather, proved that this area has sweet 
water rivers and lakes. The presence of these 
animals suggested that the area witnessed 
cool and wet weather in the past (MacClare 
and Swain 1974). These dates based on the 
recent studies that in the two main periods 
the lakes filled with sediments at about 
36,000 to 17,000 years before present.

We took 28 dates by analyzing coal samples 
from the lake deposits of Mundafin (MacClure 
and Swain 1976m, 1978). These dates 
compromised with modern studies that 
suggested two phases of wet seasons. The 

oldest period dated to about 36,000 to 17,000 
before present.

The studies were conducted by the University 
of Perini Switzerland to update the dating of 
dry climatic conditions in the Pleistocene 
(Rotenberg et al 2011). On the basis of the 
analysis of soil sample from Mundafin  and 
the other nearby dry lake we found the 
presence of wet climatic conditions prevailing 
125,000, 100000,80000 years before present 
. These are the dates when the first migration 
of human took place from Africa towards 
Asia crossing the Arabian Peninsula and the 
Nile valley.

The changes in the decrease and fall of wet 
and dry conditions noted by the studies 
ofLakeMundafin.  The archaeological studies 
did not include the climatic and environmental 
changes although these changes put great 
impact on the presence of human in Arabian 
Peninsula (Petraglia and Alsharekh 2003). 
Studies of this type are important as these 
helped us to know the presence and migration 
of people(Lahr and Foley 1998; Walter et al 
2000).

Geographical and Archaeology 
sequence
The basin of al-Mundafin dipped partially to 
about 860/830 meters above sea level. The 
ancient lakes and rivers can be recognized on 
the basis of  wet earth crust of white  or grey 
color extended to about 20 km east-west, 
north and south around these lakes are 
calcareous hills 40-70m high in the north and 

northwest surrounded by desert sand from 
southeast of Rub al Khali.

From the beginning of the first surveys of this 
region’s flintobjects of stoneare located most 
of these are well known and found until now 
at Mundafin and may be dated to the first 
third of Pliocene 6000-8000 years BCE. It 
should be noted that the Neolithic period here 
is devoid of any pottery and the stone objects 
were used by the Bedouin hunters and 
possibly sometimes depended on cultivation 
(Martin et al 2009). The important 
specifications of this type of stone artifacts is 
that they are similar to those located in Yemen 
and date  back to  the same period such as in 
the area of Saada and Takhoum in Hadrmaout, 
al-Mahra in Oman,  and united Arab Emirates. 
The stone objects found in these areas are 
similar and consisted of hand axes, clever, 
burins and objects made of sea shells 
(Crassard 2008, 2009a,2009b).

Visit to the site of al-Mundafin 22-23 
October 2010.
The program of two days visit was to do the 
survey of the peripheries and edges of lake 
Mundafin area as per satellite pictures and 
the remains of water resources rich in fertile 
land of the last dry phase fromthe old and the 
middle Holocene period but he time period 
joined with the big lake from Pleistocene era 
in the eastern side and higher in the south 
eastern direction.

We learned about what was near to 15 site on 
the satellite picture and looked into the 

possibility of further research and to visit this 
area. Four researchers from CNRS France 
MunirAreesh, ReemiCrassard, Christian 
Robanand Schiettecatte conducted the survey 
and collected from surface large number of 
stone objects from two areas south and east. 
There was light and medium concentration of 
stone tools (1in each square meter, 5-1 in 
each square meter). The stone material mostly 
consisted of Flint, some Obsidian and 
Quartzite. (Plate 9.3b)

15 stone are sites were documented in 2011 
season and are numbered fom7-21in addition 
to two sites located in the last season (1-6). 
Following table and chart was prepared 
according finds and documentation (Plate 
9.3a).

List of samples from the sites
Here is the list of stone objects collected from 
the surface of al-Mundafin on22/23 October 
2011. These artifacts handed over to the 
Najran Museum while some samples are 
taken over to France for deep studies and 
technical sketching and dating which will be 
carried out by an expert in Leon, France 
(MDF-01,MDF-07-MDF-21). (Plate 9.3b)

Results of Archaeological Survey 
and inscriptions Strategy of Survey 
and the system of documentation 
and preservation 
The survey program was carried as under:

-	 Four days were given to survey of the area 
between BirHima and Jabal Kawkab.25 
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sites were documented, photographed and 
registered in the list of descriptions.

-	 One day was given to the documentation 
of 3 sites, photographed and registered in 
the file.

The registration of the sites in the files was 
carried out as under:
-	 In case of absence of dated inscriptions , 

the site was registered by GPS and 

The rocks containing inscriptions were 
photographed and each panel was numbered, 
described and entered in the file of 
photographs.

-	 The dated inscriptions were registered 
with all minute details. Each inscription 
and petroglyph was given a number, 
measured and entered in the file as an 
individual panel. This type of system 
provided complete information, specially 
the site of Wadi Shasha’ site 2 and  Wadi 
Shasha’ no.3. In case of inscription or rock 
art located in a cave or isolated place it  is 
also  registered with all its details and 
entered in the file with complete 
information.

Al-Hamdha – Gharal  Haras
Coordinates 43,5749 E – 19,04196 N

Description and Location: (Plate 9.3c)
Al-Hamdha is located at about 55 km south 
of al-Tathlith  and 182 km northeast of 
Najran, it comes under the of Asser region. 

Nerar al-Hamdha is a granite mountain in 
circular form and  its major area lies in the 
north (Jabal al-Safa’a) at about 2050 meters 
in the east-south-east where south Arabic 
inscriptions are located at the base of Jabal 
al-Safa’a and nearby area called the cave of 
al-Haras where several rock art and 
inscriptions are located.

It is not deep but there are signs of water and 
remains of goats presence, the roof is black.

There are four panels of rock at in the western 
side and another one in the east. The figures 
were depicted directly by black and red color. 
The painted figures are  of cattle, camel and 
geometric images, Thamudic and South 
Arabic  inscriptions. A large panel contains 
several animal figures and geometric signs 
depicted one over the other in red color in 
addition to symbols in black color that could 
be Wasum or tribal symbols. (Plate 9.4a)

A circular bowl was also located with deeply 
engraved decorative lines on the body.

Al-Hamdha – Jabal al-Safa’a
Coordinates 43,59463998E -19.0531399 N

Description and location:
Al-Hamdha is located 55 km south of al-
Tatlith. 182 km north-north east of Najran 
and it comes under Aseer region, al-Tatlih 
district (Muhafiza). On a plateau near al-
Hamdha is a circular shape hill oriented 
towards north at Jabal al-Safa’a.

At the base of Jabal al Safa’a about several 
meters away on the way to the temple a 
granite rock like a Tel is located.

The Saudi-French Mission for Najran located 
at north-east and south-east of this rock 
aninscription registered previously in 
addition to three other fading and hardly 
readable inscriptions.

Al-Hamdha inscription 1 – Jamme 
2484 - (Northeastern side consistedof 6 
lines) (Plate 9.4b)

It is the only inscription which was known 
before published by Albert Jamme under no. 
Jamme 2482, 1972 (page 85-86; Muller page 
97) based on the picture taken by Mandevill 
and sent to Albert Jamme. The inscription 
says:

1. MaadiKarbYafer Malik
2. Saba’awaDhiReedanwahadarmawt.
3. YemnawaArabahimToodwaThama
4. Satarhazahinaqshundamajama; aHabasha
5. ..fi Augustus  snatwahiwaTalatoon
6. Wa sit maiya.

The importance of this inscription because it 
mentioned the date August 631 Humari or 
521 AD. It is known that King Maadi Karb 
Yafaer stopped at Masil located at about 200 
km west of al-Riyadh in the month of June 
521 AD while returning after the battle  
againstAl-Manzar al-Nama’n the King of al-
Heera. King  al-Hameeri  took two  months to 
reach at al-Hamdha.

Al-Hamdha 2: On the northeastern rock to 
the left of inscription 1,  an inscription of five 
lines (17 cm wide and 29 cm high)   is located 
but it can be read with the exception of broken 
word  “Qaid” present between  2nd and 3rd 
lines.

Al-Hamdha 3 :  Located on the north east 
side of the rock at the right side and consisted 
of two lines,  fading and not readable (width 
39 cm,  17 cm high, and the heighof the word 
7 cm. 

Al-Hamdha –Wadi Lahoo.
Coordinates – 43, 6069601E - 19,0227801 N

Description and Location:
Al-Hamdha is located at 55 m south of al-
Tatlith and 182 km northeast of Najran and it 
comes under Aseer region, al-Tallith district 
(Muhafiza). On a plateau near al-Hamdha is a 
granite hill of circular shape and at its north 
is Jabal  al-Safa’ and  between these granite  
volcanic hills  is a wet muddy area.

The site of Wadi Lahoo is located in an area 
of 25 km long and width of the same size 
oriented towards north and this depression or 
basin narrows its width reaching to the 
volcanic hill called JabalHijra in the east and 
JabalJaeefra in the west. In this narrow space 
is a flooded area of about 5 km long and 
several hundred meters wide. The flooded 
area is elevated to 10 m and alluvial deposits 
can be seen clearly. It is noted that some flood 
sediments are mixed with grey color and 
white color. Although, sediment layers do not 
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exist in the water  courses on the surface. 
These sand and alluvial deposits have nothing 
to do with human activities. 

Jabal Al Kaakab
Al-Maisma Pillars
Coordinates 44, 4544997 E- 18,4958302 N

Description and Location
In the north east of the outlet of Wadi al-
Maisma is located a calcareous hill of a about 
1275 m high at the base of it are located 
several rock art panels and Thamudic 
inscriptions. It is a site of high concentrations, 
superimpositions and overlapping images 
and inscriptions. The figures are of small 
cow, camels and horse riders.

Aan al-Naama 1 (Plate 9.5a)
Coordinates 
44, 37445003 E – 18, 62873001 N

Location and Description
In the  north east of Jabal al-Qara is located a 
chain of mountains covered by the sands of 
Nafud called as Jabalal-Karma.  At the 
extreme north west of this geological 
composition is located a rock names Aanal- 
Naama and to its extreme west is a panel of 
several human and animal figures, 
superimposed, overlapping and depicted one 
over the other. These images can give us 
chronology and dating  based on patina.A 
large human liked figure  is superimposed on 
other figures, there are horse  riders with 
swords and long lances, camel, ibex, deer 
and Thamudic inscriptions. 

Aan al-Naama 2 (Plate 9.5b)
Coordinates 
44, 3765399 E – 18, 63864998 N

Location and Description
In the north east of Jabal al-Qara is a chain of 
hills covered by sand called Jabal al-Karma 
and at is  extreme north west  is a geological 
composition in which a rock called Aan al 
Naama is  located on it are carved several 
figures.

One specific rock was documented which 
contains unique and prominent image of 
large ostrich depicted on a Thamudic 
inscription and other animals such as a small 
ostrich and a camel on the upper part of the 
rock.

Barqa’a al-Sha’a
Coordinates 44, 57168997 E – 18, 42249 N

Location and Description
At the north - western point of Barqa’aal-
Sha’a and at the edge of south of the valley 
are scattered a number of rocks covered with 
sand on which several rock art and inscriptions 
are located. The main panel is located on a 
broken part of the large rock while the panel 
that contains rock art and inscriptions is also 
broken. A large Oryx is located here and on 
the opposite side of the rock Thamudic 
inscriptions are located, in addition to cows 
with beautiful carved horns, large human 
figures, ibexes and light colored Thamudic 
inscriptions.

Fardat Shebaan (Plate 9.5c)
Coordinates 44, 38181 E – 18, 59425 N

Location and Description
In the north east of Jabal al-Qarais a chain of 
mountains covered by sand and called Jabal 
al-Karma at the base several rocks containing 
rock art and inscriptions.  One of the rocks 
located in between this chain of mountains 
contain several Thamudic inscriptions and 
tribal symbols. Also located nearby ruins of 
houses built with local stones. Horse riders 
with long lances, palm trees, woman with 
upraised arms, camel, large ostriches, ibex, 
Oryx and hunting scene and some Thamudic 
inscriptions.

Jabal al-Sama’a 1 (Plate 9.5d)
Coordinates 
44, 51903997 E – 18, 3545699 N

Location and Description
In the south of Wadi Sama’a are located 
several rocks with Thamudic and Musnad al 
Janubi inscriptions in addition  to animal and 
human figures in hunting and fighting scenes. 
The petroglyphs are not documented as these 
are not of any importance and not artistic. 
The tow humanlike figures seem to be women 
representation shown with upraised arms 
similar to many other figureslocated in the 
Najran area.

Jabal al-Sama’a 2
Coordinates 44, 5290003 E – 18, 3568701 N

Location and coordinates
In the south of Wadi Sama’a on Jabalal-
Sama’a several rock at and Thamudic 
inscriptions are located. Horse riders hunting 
animal and fighting with each other are very 
nicely created by pecking. Three panels are 
intermingled and figures and inscriptions are 
superimposed. A large human figure with 
upraised arms, a huge ibex and a small camel 
in light patina are located side by side in 
addition to horse riders in fighting form and 
Thamudic and Musnad al Janubi inscriptions 
are located.

Jabal al-Sama’a 3 (Plate 9.5e)
Coordinates 44, 53031 E – 18, 36052001 N

Location and description
In the south of Wadial-Sama’a on Jabal al-
Sama’a are located several human and animal 
figures, Thamuidc and Musnad al Janubi 
inscriptions. Horse riders are shown in 
fighting attitude;different artists depict small 
sized lion, camel and snake.

Wadi Idhbah 1 (Plate 9.5f)
Coordinates 44,5401799  E – 
18,32121001 N  -  18,32121001 N

Location and Description
In the south of JabalMinshaf and at the west-
north-westof it are on a number of rocks are 
located, and on one of the large and prominent 
rock several large animals are very carefully 

Najran Survey 2011



ATLAL 26 PART TWO 170 171

depicted. Thamudic and Musnadal Janubi 
inscriptions, Oryx, ibex, cow and camel, 
dogs, ibex and human figures constituted  
this large rock art composition.

Jabal al Minshaf 1 (Plate 9.6a)
Coordinates 44,45433 E – 18,31671 N

Location and Description
In the south of Wadi al Sama’a there are 
complexes of hills composing Jabal al Minsha 
oriented at north- east – west. One of the 
large out crop prominent and very artistic 
animals are depicted  particularly  a large ox 
figures with decorated bodies, horse riders 
with long lances and camel, ibex and 
Thamudic and Musnad al Janubi inscriptions 
are depicted under the rock shelter of this 
huge rock.

Nafud al Maisma 1
Coordinates 44,49328 E – 18,48912 N

Location and Description
Location and Description
In the northwest of Jabal Kawakb andat thes 
outhern edge of Nafud al-Musaa prominent 
rock 100 m long and 50 m wide contains 
several panels of rock art and inscriptions, 
ostriches, camels, ox, human figures, 
Thamudic and Musnad al Janubi inscriptions 
covered the rock surface.

Nafudal-Maisma  2
Coordinates 44,50626 E – 18,4906 N

Location and Description
In the north of the passage dividing Jabal 
Kawkab  (west) and Jabal al Qara (East) a 
number of rock are located under the name 
Jabalal-Amod. The bigger rock is 2.3 x1.8 
km long towards east at the base of which 
several rock art panels are located consisting 
of Thamudic inscriptions, horses, camel, 
female figure with long hair and upraised 
arms, cow and some Thamudic inscriptions.

Nafud al Maisma  3  
Coordinates 44,50149 E – 18,46543 E 

Location and Description
In the extreme north-east of the passage 
dividing Jabal Kawkab (west) and Jabal al-
Qara (east) on the façade of some a hill rock 
800 m long and 230 m wide ostrich hunting 
scene is depicted above it is a Thamudic 
inscription, horse riders with long lances, 
ostrich, a woman with upraised arms. It is 
possible that the ostrich and the woman figure 
were depicted at the same time.. Nearby 
hilltop has a grave of probably Bronze Age.

Nafud al Maisma 4
Coordinates 44,47302 E -  18,48305  N

Location and Description
In the extreme north of Jabal al Qara at the 
northern edge is a higher area

Named Amoud al Musamma where several 

prominent rocks are lying and in the north on 
a rock (10 m diameter area) several Thamudic 
inscriptions and tribal symbols are depicted 
Three  ostriches  and horse riders in fighting 
attitude and a camel are carved. On a camel 
the name “Saad” in thamudic is written and a 
horse rider with a sword, ibexes and other 
human figures are depicted covering a large 
area of the rock.

Nafud al Maisma 5 (Plate 9.6b)
Coordinates 44, 45628 E – 18, 49879 N

Location and Description
In the  north east at the beginning of  Wadi 
Musamma is an elevated  area called Amoud 
al Musammi, at a  height  of 1275 m and at 
the base in north east is a large rock, isolated 
and covered by sand and contains three rock 
art panels on is three sides, in the south east 
is a large ox with long horns under which a 
camel  and human figures  are depicted along 
with Thamudic and Musnad al Janubi 
inscriptions a camel and an ox.

Nafud al Maisma 6 (Plate 9.6c)
Coordinates 44,522001 E – 18, 49817 N

Location and Description
In the north of a corridor divided Jabal 
Kawkab (west) and Jabal al-Qara(east) 
several rocks are scattered and locally called 
Jabalal-Amoud. The bigger rock is 2.3m long 
and 1.8 m wide and at its eastern façade are 
located several panels of rock art and 
Thamudic inscriptions.  The panels are not 
documented in its entirety Due to lack of 

time but at the base of the rock s large 5 lines 
Arabic inscription is registered that dated 
149Hejra. 

Nafud al Maisma 7 (Plate 9.6d)
Coordinates 44, 37561998 E – 18,585081 N

Location and Description
In the north of Jabal al-Qara is a chain of 
rocks lying in the desert of Nafud that called 
Al-Karma, one of these rocks located in the 
middle of this chain in the east of the valley 
contains  several  Thamudic inscriptions and 
petroglyphs. It is located 1.1 km south west 
of Fardat Shaiban. On the top of this hill is 
located remains of  rectangular shaped stone 
building which was probably residence of 
someone in the remote past. Several figures 
of hunting scenes, ibex, cow, Thamudic and 
Musnad al Janubi inscriptions are engraved.

Nafud al Maisma 8 (Plate 9.6e)
Coordinates 44,5107199 E- 18.4706802 N

Location and Description
In the north of the corridor that divided Jabal 
Kawkab (west) and Jabal al-Qara (East) are 
found a number of rocks containing rock art 
and inscriptions. The rock is 2.3m x 1.8 m 
and is oval shaped. Large sized animal figures 
such as horse rides holding long lances, 
female figure and Arabic inscription is 
located.
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Sha’ab al Maisma 1 (Plate 9.6e)
Coordinates 44, 42541 E – 18,42355 N

Before reaching Wadi or Sha’abal-Musamma 
and at the junction of Wadi al-Sha’ab in the 
east are located several Thamudic and 
Musnad al Janubi  inscriptions, male and 
female figures, wild animals like dogs and in 
addition a moon and the star motifs.

Tha’ar (Plate 9.7a)
Coordinates 44, 48108 E – 18, 44646 N

Location and Descripti
In the north west of Jabnal Kawkab and south 
west of Nafud al Musamma is located Sha’ab 
Tha’ar  between the rocks is a circular shaped 
basin of 10 m diameter filled with water. 
Around this circular area there are several 
inscriptions and petroglyphs of horse riders, 
cow figures, ibex and many Thamudic 
inscriptions.

Umm Aineek  
Coordinates 44,37143 E – 18,53912N

Location and Description
In the north of Jabal Qara is a chain of hills 
covered by sand and called Al-Karma. On 
one of the outcrop in the south east of Wadi 
al-Qara are located several rock art and 
inscriptions Thamudic, Arabic and Musnad 
al Janubi.  Due to the importance of the site 
the Department of Tourism and National 
Heritage in Najran has fenced the site to 
protect it from vandalism. The content of the 
site included Arabic Kufic, Thamudic and a 

Nabataean inscription in addition to a large 
cow figure, horse riders, hunting scene and a 
Musnad al Janubi inscription containing the 
name “saad”.

Wadi al Sama’a 1 (Plate 9.7b)
Coordinates 44,57719 E – 18,37351 N

Location and Description
In the middle of Ain Jamal and Jabal Kawkab 
and in the south of Wadi al-Sama’a is a place 
called al-Tamteen like a standing pillar in the 
sandy area On one of the rock in the south 
east several Thamudic and Musnad al Janubi 
inscriptions  are  densely  carved .

Wadi Shas’a 1 (Plate 9.7c)
Coordinates 44,591 4502 E – 18 4422701 N

Located in the north of Burqa’a al-Sha’a at 
the edge of south of Wadi Shas’a are located 
two rocks in the middle of the sand, one in 
the south consisted of a large panel of 
petroglyphs of cow, donkey, south Arabic 
and Kufic inscriptions and human figures.  
The second rock contains several rock art 
panels consisting of palm tree, a female 
figure, Nabataean inscription, ostriches, cow, 
ibex, and Arabic inscriptions and a word in 
Nabataean script.

Wadi Shas’a 2 (Plate 9.7d)
Coordinates 44,5872903 – 18,4488699 N

Location and Description
In the north of Narqa’a and at the southern 
edge of wadi al-Shas’a several  Musnd al 

Janubi inscriptions are carved . It was 
camping station for ancient trade caravans 35 
inscriptions are registered consisting of 
Sabaei , 25  Munad al Janub and Thamudic 
inscriptions, large camel and other figures are 
located.

Wadi Shas’a  3 (Plate 9.7e)
Coordinates 44,59878 E – 18,44679 N

Location and Description
In the north of Barqa and the edge of Wadi 
Shas’a is located a chain of outcrops On the 
facade of one of these are located 20 panels 
of rock art and inscriptions Name of man is 
repeated at several also sites at al-Fao and 
other places. These inscriptions indicated the 
route of ancient caravans.  122 petroglyphs 
and inscriptions from 24 panels are 
documented. 97 Musnad al Janubi, 11 
Thamudi , 2 Old Arabic and 10 horse riders 
and a scene of hunting ostrich and ibex  
constituted the contents of this site.

Bibliography

ARBACH M.,  G. CHARLOUX,  H. 
DRIDI,  MURAYH S.,  CH. ROBIN,  
S. F. AL-SAʿÎD, J. SCHIETTECATTE, S. 
TAIRAN 2007-2010, “Results of four 
seasons of survey in the Province of Najrān 
(Saudi Arabia) – 2007-2010”, 
Archäologische Berichte aus dem Yemen, 14 
(2012), Proceedings of the 14th Rencontres 
Sabéennes at the Pergamon Museum, 
Berlin, in press. 

CRASSARD R. 2008 La Préhistoire du 
Yémen. Diffusions et diversités locales, à 
travers l’étude d’industries lithiques du 
Hadramawt (BAR International Series 
S1842), Oxford. 

CRASSARD R. 2009a “Middle Paleolithic in 
Arabia: the view from the Hadramawt region, 
Yemen”, dans M.D. Petraglia & J.I. Rose (ed.) 
The Evolution of Human Populations in 
Arabia. Paleoenvironments, Prehistory and 
Genetics, Londres, p. 151-168. 

CRASSARD R. 2009b, “Modalities and 
characteristics of human occupations in 
Yemen during the Early/Mid-Holocene”, 
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 
– Geoscience, 341, p. 713-725. 

JAMME A., 1972, Miscelannées d’ancient 
[sic] arabe, III, Washington, pp. 85-86 et pl. 
19. 

LAHR M.M. & FOLEY R. 1998, “Towards 
a theory of modern human origins: geography, 
demography, and diversity in recent human 
evolution”, Yearbook of Physical 
Anthropology 41, p. 137-176. 

STEIMER-HERBET T. 2010, “Climate 
change and human occupation in the Southern 
Arabian lowlands during the last deglaciation 
and the Holocene”, Global and Planetary 
Change, 72, p. 412-428. 

LIPPENS Ph., 1956, Expédition en Arabie 
centrale, Paris. 

Najran Survey 2011



ATLAL 26 PART TWO 174 175

MARTIN L., MCCORRISTON J. & 
CRASSARD R. 2009, “Early Arabian 
pastoralism at Manayzah in Wâdî Sanâ, 
Hadramawt”, Proceedings of the Seminar for 
Arabian Studies, 39, p. 271-282. 

MCCLURE H. 1976, “Radiocarbon 
chronology of late Quaternary lakes in the 
Arabian desert”, Nature 263, p. 755-56. 

MCCLURE H. 1978, “Al-Rub’ al-Khali”, 
dans S.S. Al Sayari & J.G. Zötl (ed.), 
Quaternary period in Saudi Arabia, New 
York, p. 252-263. 

MCCLURE H. and SWAIN F. 1974, “The 
fresh water and brackish water fossil 
Quaternary Ostracoda from  the  Rub’ al  
Khali,  Saudi  Arabia”,  dans  Tunis:  6th  
African Micropalaeontological Colloquium. 

MÜLLER W. W., 2010, Sabäische 
Inschriften nach Ären datiert. Bibliographie, 
Texte und Glossar (Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur – Mainz, 
Veröffentlichungen der Orientalischen 
Kommission, 53), Wiesbaden (Harrassowitz). 

PETRAGLIA M. and ALSHAREKH A. 
2003, “The Middle Palaeolithic of Arabia: 
Implications for modern human origins, 
behaviour and dispersals”, Antiquity, 77 
(298), p. 671–684 

PHILBY H. and J.B., 1952, Arabian 
Highlands, Ithaca. 

ROBIN 2001, Chr. J., « “La caravane 
yéménite et syrienne” dans une inscription de 
l’Arabie méridionale antique », dans L’Orient 
au cœur, en l’honneur d’André Miquel (édd. 
Bruno Halff, Floréal Sanagustin, Margaret 
Sironval et Jacqueline Sublet, sous la 
responsabilité de Floréal Sanagustin) 
(Maison de l’Orient méditerran6en, coll. 
Orient-Méditerranée), Paris (Maisonneuve et 
Larose), pp. 206-217. 

ROBIN CHR. 2010, J. « Nagrân vers 
l’époque du massacre : notes sur l’histoire 
politique, économique et institutionnelle et 
sur l’introduction du christianisme (avec un 
réexamen du Martyre d’Azqir) », dans J. 
Beaucamp, F. Briquel-Chatonnet et Ch. 

Robin (éds), 2010, Juifs et chrétiens en 
Arabie aux Ve et VIe siècles : Regards croisés 
sur les sources, Centre de Recherche 
d’Histoire et Civilisation de Byzance, 
monographie 32, Le Massacre de Najrān II, 
Paris, ACHCByz, p. 39-106. 

T.W. , AL-SHANTI M.A., KADI K. and 
MATTER A., 2011, “Humid periods in 
southern Arabia: Windows of opportunity for 
modern human dispersal”. Geology 39(12), 
p. 1115-1118. 

SCHIETTECATTE J. 2010, “L’antique 
Najrân : confrontation des données 
archéologiques et des sources écrites”, dans 
J. Beaucamp, F. Briquel-Chatonnet et Ch. 
Robin (éds), Juifs et chrétiens en Arabie aux 
Ve et VIe siècles : Regards croisés sur les 

sources (Centre de Recherche d’Histoire et 
Civilisation de Byzance, monographie 32, Le 
Massacre de Najrān II), Paris : ACHCByz, p. 
11-37. 

WALTER R., BUFFLER J., 
BRUGGEMANN M., GUILLAUME M., 
BERHE S., NEGASSI B., LIBSEKAL Y., 
CHENG H., EDWARDS R., VON COSEL 
R., NERAUDEAU D. & GAGNON M. 
2010, “Early human occupation of the Red 
Sea coast of Eritrea during the last 
interglacial”, Nature 405, p. 65-69. 

  

  

  

 

Najran Survey 2011





Cover Photo: Wadi Sharma general view of area 2 in the Tabuk province. صورة الغالف: منظر عام للمنطقة ٢ يف موقع وادي شرما مبنطقة  تبوك.
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