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بني يدي الكتاب

ا�ستمرارًا للنهج الذي اّتخذُتُه عندما ت�سّرفُت بالإ�سراف على اأعمال تنقيب طالب ق�سم 
الآثار يف كلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود، وتدريبهم يف موقع دادان )اخلريبة(، 
�س لأعمال التنقيب يف املو�سم العا�سر لتكون يف متناول  هاأنذا اأ�سدر الكتاب الثاين الذي ُخ�سِّ
الباحثني والدار�سني. وقد متّيز هذا املو�سم مب�ساركة �ستة طالب من ق�سم ال�سياحة والآثار 
بكلية الآداب والفنون يف جامعة حائل. ومع اأن هذه الزيادة الظاهرة زادت من عبء العمل 
اإل اأننا وجدنا يف م�ساركتهم اإ�سافًة دفعتنا اإىل التنقيب يف هذا املو�سم يف 15 مربعًا، وهو ما 
يعني اأن امل�ساحة التي نّقبنا فيها هذا املو�سم هي 750م. هذا من الناحية الأفقية، اأما عموديًا 

فقد نزلنا اإىل نحو اأكرث من ثالثة اأمتار، وحتديدًا يف الغرفة الرابعة وال�ساحة الثالثة.
اأقّدم جزيل �سكري وامتناين اإىل الفريق املتمّيز الذي عملُت معه هذا املو�سم:  الدكتور 
معلث  وحممد  العامر،  ح�سن  بن  وفوؤاد  م�سبي،  ح�سن  واإبراهيم  الديري،  علي  بن  جهاد 

ال�سحيمي، و�سعيد بن ظافر الأحمري.
واأخريًا، اأقّدر كثريًا الدعم وامل�ساندة اللذين وجدتهما من الزمالء كافًة، واأخ�ّس بالذكر 
الأخوين: الأ�ستاذ الدكتور �سعيد بن فايز ال�سعيد عميد كلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك 
�سعود �سابقًا، ورئي�س ق�سم الآثار ال�سابق الأ�ستاذ الدكتور طالل بن حممد ال�سعبان. وال�سكر 
الدرا�سة  ن�سر  تبّنيه  على  الإ�سالمية  والدرا�سات  للبحوث  في�سل  امللك  اإىل مركز  مو�سول 

ودعمها. واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يكون هذا العمل يف ميزان ح�سناتنا جميعًا.

 
يي دالرحمن ال سليما بن ع

الريا�ض
1436ه 2015



الوحدة الثالثة عشرة

املدخل
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) اللوحة رقم )1

اأواًل: الت�صل�صل الطبقي
تبنّي للفريق بعد انتهاء العمل يف الوحدات املعمارية للوحدة الثالثة ع�سرة اأن الت�سل�سل 
الطبقي يف الوحدة ل يختلف كثريًا -كما نت�سّور- عن الت�سل�سل الطبقي العام للموقع كّله، 

وكان على النحو الآتي:
قة ال�سطحية: - الط

امتدت هذه الطبقة بعمق يزيد على املرت يف بع�س اأجزاء الوحدة، و�سل اإىل 154�سم، 
وحتديدًا يف ال�ساحة الكربى )املربعات اأرقام: 1، 2، 3(.

 ،)34 رقم  )الظاهرة  والتفريغ  للنب�س  تعّر�ست  عامًة  الوحدة  اأن  فيه  �سّك  ل  ومما 
الطبقة  هذه  اأحجار  وتتكّون   .)6( رقم  املربع  منها  املربعات،  من  عدد  يف  والتجويف 
قليلة  اأحياٍن  يف  الربكاين  واحلجر  الأعم،  الأغلب  وهو  الرملي،  احلجر  هما:  نوعني،  من 
)الظاهرة رقم 86(، وكذلك يف الغرفة اخلام�سة )املربع رقم 14(. وهي اأحجار خمتلفة 
الأ�سكال، لكنها من حيث احلجم ذات حجمني: املتو�سط، وال�سغري. كما اأن ن�سبًة قليلًة منها 
كانت م�سغولًة )املربعان رقما: 4، 14(، ومنها ما هو حجارة بناء، بع�سها مقطوع ب�سكل جيد 

وم�سّذب، وهو ما ي�سري اإىل اأنها قد ا�سُتخدمت يف البناء.
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بع�س  يف  تخّللتها  اإذ  والثابتة؛  املتحركة  الظواهر  من  عددًا  الطبقة  هذه  يف  ووجدنا 
الأحيان الرتبة الطينية )الظواهر اأرقام: 50، 57، 156(، وجند يف اأحيان اأخرى طبقًة من 
الرتبة احلمراء )الظاهرتان رقما: 10، 26(، التي جاءت من تفّتت الأحجار اأو املونة التي 
كانت تربط اأحجار البناء، اإ�سافًة اإىل ما جترفه ال�سيول والأمطار اإىل هذا املكان من اأتربة 
وحجارة �سغرية. ومل تخُل هذه الطبقة من الكتل الطينية )الظاهرة رقم 131(، وطولها 
 ،53  ،52  ،42  ،41 اأرقام:  )الظواهر  واملجموعات احلجرية  110�سم،  وعر�سها  115�سم، 
55(، وهي على �سكل اأقوا�س. وتتمّثل الظواهر الثابتة يف العنا�سر املعمارية، وهي: جداران 

)الظاهرتان رقما: 49، 114(، وعن�سر معماري )الظاهرة رقم 36(.
اآخر، لكنها يف النهاية كانت تنتهي ب�سبب  اإىل  واختلفت �سماكة هذه الطبقة من مربٍع 

اأحد هذين العاملني:
1- يف املناطق القريبة من بقايا تلك اجلدران التي �َسِلمت من التخريب؛ مثل العنا�سر املعمارية.
مثل  ال�سطح،  قريبة من  اأحيانًا يف منطقة  الطبقة  تنتهي هذه  اإذ  اأخرى؛  2- ظهور طبقة 
 ،)14( رقم  املربع  يف   )124  ،123  ،122 اأرقام:  )الظواهر  احلمراء  الطبقة  ظهور 

وطولها وعر�سها 400�سم.
بعد درا�ستنا الطبقة ال�سطحية التي متّثلها -على �سبيل املثال- الظواهر اأرقام )1، 9، 17، 
 ،215 ،214 ،181 ،175 ،147 ،112 ،105 ،89 ،86 ،50 ،49 ،47 ،45 ،42 ،41 ،33 ،25

257(، خرجنا بالآتي:
اأ- اأن ن�ساطًا ب�سريًا وا�سحًا مّت بعد مرحلة الهجران الأخري للموقع، ومتّثل يف اأعمال النب�س 
والتخريب، اإ�سافًة اإىل نزع اأحجار البناء ورفعها. واملاُلَحظ اأن هذا الن�ساط الب�سري 

منت�سر يف املوقع كّله، ول يكاد يخلو منه تّل اأثرّي فيه.
اأعمق  اإن  اإذ  اإىل 186�سم؛  و�سل  والتخريب(  )النب�س  الب�سري  الن�ساط  اأن عمق هذا  ب- 
منطقة امتّد اإليها هذا الن�ساط الب�سري املتاأّخر كانت يف ال�ساحة الثالثة، وحتديدًا اأ�سفل 
احلّيز رقم )12(، مبن�سوب بلغ 740.44م)2(، لكن تاأثريه ل يتجاوز املرحلة الرئي�سة يف 

املوقع )اللحيانية(.
اد نار في املربع رقم )6)  ي وعة من األهالي( ب ثل في قيا أحدهم )أو مج ر  (2) ُنشير هنا إل أننا وجدنا نشاط بشري معا
يرة  د عثرنا عل كسر من العظا احليوانية وكسر  ق 30سم ف : عل ع 741 )الظاهرة رقم 44( أ عل منسو 79

ق 161سم ستيكية( في اجلهة الشرقية من اجلدار )الظاهرة رقم 194( عل ع ا وجدنا )أكياس ب من الفحم األسود ك
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ج- كثافة الأحجار املختلفة احلجم وال�سكل التي انت�سرت يف الوحدة كّلها.
د- اأن معثورات هذا الطبقة على م�ستوى الوحدة كانت مواّد حجرية بلغت 123 مادة، منها 37 
معثورة )انظر املعثورات( راوحت بني اأدوات الطحن وال�سحن والأحوا�س، اإ�سافًة اإىل كثري 
من الِك�َسر الفخارية، التي بلغ عددها 2044 ِك�سرة. وقد توّزعت هذه املعثورات على هذا النحو:

الزينةاملعدنيةالفخاريةاحلجرية
123204421

الرملي  احلجر  من  ال�سكل  م�ستطيلة  مبخرة  هي:  الطبقة  هذه  معثورات  واأبرز 
)10/1/2(، وحجر رملي مزّين بر�سم ثعبان مزدوج )10/15/156(، وف�ّس خامت دائري 
الأوىل فّوهة  اللون )10/18/67(، ومعثورتان متّيزتا بظهور كتابة عليهما:  اأبي�س  ال�سكل 
من  مكّون  حلياين  نق�س  عليه  رملي  حجر  والثانية   ،)10/2/11( وبدنه  املرمر  من  اإناء 

�سطرين )10/1/1(.
على  املنت�سرة  �سغرية،  ى  بح�سً املختلطة  اللون  البي�ساء  الرتبة  اأن  اإىل  هنا  وُن�سري 
الأ�سلية  اأمكنتها  من  تفريغها  اإىل  اأّدت  التي  النب�س  عمليات  نتيجة  هي  الوحدة،  م�ستوى 

)الظاهرة رقم 33(.

الظاهرة رقم )33)
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: قة احلمرا - الط
تربة حمراء  لنا  الأيدي ظهرت  با�ستخدام  ال�سطحية  الطبقة  رفع  انتهينا من  اأن  بعد 
اللون جاءت يف ثالث وع�سرين ظاهرة؛ نتيجة تفّتت الأحجار الرملية ذات اللون الأحمر، 
ميكننا  ول   .)16  ،15  ،5( اأرقام  املربعات  عدا  ما  كّلها  الوحدة  م�ستوى  على  ذلك  وكان 
يف  اأخذنا  لكننا  الثالثة،  املربعات  هذه  يف  الطبقة  هذه  ظهور  عدم  �سبب  معرفة  ب�سهولة 
لالأول  من�سوب  فاأعلى  16(؛  رقمي )15،  املربعني  من�سوب  الوا�سح يف  الرتفاع  احل�سبان 
على م�ستوى البحر )743.07م(، والثاين )742.54م(، ونقول: اإن ارتفاعهما حال دون 
الأحجار  ا�ستخدام  قّلة  هو  ال�سبب  اأن  فيبدو   ،)5( رقم  املربع  اأما  الأمطار.  مياه  تدّفق 
الرملية يف بناء عنا�سره املعمارية )الظاهرتان رقما: 38، 68(؛ لأن اللنب كان هو ال�سائد 

يف بناء هذه العنا�سر.

)الظاهرتان  و�سغرية  احلجم  متو�سطة  باأحجار  خمتلطًة  اأحيانًا  الطبقة  هذه  جاءت 
120�سم،  طولها  والثانية  400�سم،  وعر�سها  300�سم،  طولها  الأوىل   ،)249  ،51 رقما: 

92�سم. وعر�سها 

J26  K26 :ي ربع رق الي لل طع عرضي للضلع الش اللوحة رقم )2(: م
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اأداة حجرية غلبت  وَحَوت هذه الطبقة عددًا من املعثورات احلجرية والفخارية: 114 
نقو�س حليانية )39، 85، 10/7/88(،  عليها  ُكتبت  اأحجار  اأهمها ثالثة  امل�ساحن،  عليها 
حملية  اأغلبها  ك�سرة،   2802 الفخارية  الِك�َسر  وبلغت   .)10/11/101( اأ�سطواين  وعمود 
رقما: 97، 10/2/175(،  اأنها من مدين )املجموعتان  اأعتقد  ِك�َسر  اأربع  ما عدا  ال�سنع، 
دمية حيوانية  معثورًة هي  اأي�سًا  كما وجدنا  ك�سرة فخارية مزّججة )10/3/16(.  اأهمها 

ملّونة م�سنوعة من الطني )10/7/89(.

: قة الرد - ط
هي اأكرث الطبقات عمقًا وا�ستمرارًا يف الوحدة؛ فقد ا�ستمّرت بني 70�سم يف الغرفة الأوىل 
وتتكّون من حجارة   ،)17 ،4 رقما:  الثالثة )املربعان  ال�ساحة  رقم 2( و238�سم يف  )املربع 
البناء املختلفة الأحجام ذات الأ�سكال التي ُت�ستخدم يف بناء اجلدران، اأو تلك التي ُت�ستخدم 
يف اأر�سيات الغرف، اإ�سافًة اإىل بقايا الأ�سقف، كما اأنها تتكّون من بقايا الن�ساط الإن�ساين؛ 
مثل: املواد الع�سوية )الظواهر اأرقام: 251، 269، 291(، وطبقات املعي�سة )الظاهرتان رقما: 

233، 292(، وغريها؛ لذلك راأيُت اأنه من الأف�سل تق�سيم هذه الطبقة عدة اأق�سام، هي:

K2  K3 :ي ربع رق الي لل ود للضلع الش طع ع اللوحة رقم )3(: م
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اأرقام )31، 90، 107، 133، 164،  الظواهر  ومتّثلها  مع حجارة:  تربة طينية خمتلطة   -
255(، وطولها 400�سم، وعر�سها 300�سم، وتتمّيز باأحجارها الر�سوبية.

اأرقام )103،  الظواهر  اأحيانًا م�سّذبة وكبرية: ومتّثلها  - كتل حجرية مت�ساقطة، وهي 
اأحيانًا  احلجم  متو�سطة  وهي  51�سم،  اإىل  بع�سها  طول  وي�سل   ،)281  ،120
)الظواهر  طينية  برتبة  خمتلطًة  الظاهرة  هذه  وجاءت   ،)125 رقم  )الظاهرة 

اأرقام: 39، 74، 140(.
- الرتبة: وهي اأن تكون تربًة طينيًة خال�سًة، مثل تلك التي عرثنا عليها يف عدد من الأمكنة 
)الظواهر اأرقام: 23، 77، 270(، وجاء بع�سها على �سكل كتل طينية )الظواهر اأرقام: 
الكربى  ال�ساحة  يف  عنها  ُك�سف  التي  وهي  اأخ�سر،  لون  ذات  اأو   ،)111  ،109  ،108
اأّدى  )الظاهرة رقم 7(، وقد يعود هذا اللون اإىل حتّلل بع�س عنا�سر الرتبة، وهو ما 
الرتبة  وهناك  املائي.  احلو�س  من  قريبة  اأنها  خ�سو�سًا  الأخ�سر،  اللون  ت�سّكل  اإىل 
على  الداّلة   ،)271 رقم  )الظاهرة  الكربى  ال�ساحة  يف  اأي�سًا  وجدناها  التي  الرملية 

هجران املوقع.

ثانيًا: املراحل املعمارية
على  تاريخية  مراحل  اأربع  ع�سرة  الثالثة  الوحدة  يف  املو�سم  هذا  اأعمال  نتائج  ك�سفت 
)املرحلة  با�سم  الباحثني  بع�س  عند  املعروفة  املتاأخرة  ال�ستيطان  مرحلة  هي:  الأقّل، 
والديدانية.  اللحيانية،  واملرحلتان:  النبطية،  للمرحلة  معا�سرة  مرحلة  وهي  الع�سوائية(، 
ون�سري هنا اإىل اأن بع�س الباحثني اقرتحوا عددًا من املراحل، هي: املرحلة املبّكرة، واملرحلة 
املبكرة،  واللحيانية  امليالد(،  قبل  الأول  الألف  من  الأول  )الن�سف  والديدانية  املدينية، 

واللحيانية )�سحلة واآخرون، 2014م، �س45، 46()3(.

فتة للنظر التخب في ه  ا إ أن من األمور ال هم ه سي د عليها الباحثون في ت (3) بعيد عن طبيعة األدلة التي اعت
ا  ن املراحل مرحلة العصر احلديد )هك 39 40( أن من ض رير )سحلة وآخرون 2014  د ذكر الت املراحل ف
الديدانية )سحلة  أو  ة أشد غرابة وهي العصر احلديد  فوا ه املرحلة بصي م عادوا وو ( والديدانية  ُكتب
رير هو أن  هر في الت تزان ال  الية ويظهر لي أن سبب عد ا ا مرحلة انت 40( وأن بينه وآخرون 2014 
مع األسف  ارير األولية فظهر  طي املواسم من األو إل السابع بل جاء اختصار للت ولية ت ة ش لم ُيكتب بطري

الشديد به الصورة غير املفهومة
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- املرحلة املتاأّخرة:
وُتعرف اأحيانًا بـ)املرحلة الع�سوائية(، ودفعنا اإىل الإقرار بظهورها اأمران:

التي  ال�سرقية(،  )التريا�سجالتا  با�سم  ا�سطالحًا  املعروفة  الفخارية  الك�سر  ما:  اأّول
تعود اإىل القرنني الأول والثاين امليالديني، والفخار الإ�سالمي )الغزي واآخرون، 2014م، 
�س124، 125، 127(. وتدّل ندرة هذه املعثورات على اأن دادان مل تُعد لها تلك الأهمية بعد 

�سيطرة الأنباط على املنطقة؛ فقد عملوا على تقوي�سها واإماتتها ب�سكل تدريجي وبطيء.

ما: العنا�سر املعمارية املتاأخرة، مثل الأر�سيتني: الأر�سية الطينية )الظاهرة رقم  ي ثا
71( التي عرثنا عليها يف املربع رقم )5(، والأر�سية ال�سلبة التي ُك�سف عنها يف املربع رقم 
)16( )الظاهرة رقم 134(، اإ�سافًة اإىل العن�سرين املعماريني )الظاهرتان رقما: 131، 
132(، وكذلك اجلدران الثالثة: اثنان منها يف املربع رقم )16( )الظاهرتان رقما: 135، 

194(، والثالث يف املربع رقم )18( )الظاهرة رقم 114(.

هذان الأمران جعالنا منيل اإىل وجود املرحلة املتاأخرة، ولعلي اأ�سري هنا اإىل عثورنا على 
ما ي�سبه الأر�سيات تعود اإىل هذه املرحلة، موّزعة على املربعات كافًة، مثل:

ساملن�سوباحلّيزالظاهرة الو

تربة طينية740.84م41

اأر�سية �سلبة741.08م162

-741.02م213

اأر�سية حجرية741.68م385

اأر�سية حجرية741.75م567

اأر�سية مدكوكة من الليا�سة741.36م6912
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طية: - املرحلة الن
وهي املرحلة التي يرى بع�س الباحثني اأن اأدّلتها غري كافية، لكنني اأعتقد اأن الأدلة التي 
ُعرث عليها، مثل الفخار النبطي )الغزي واآخرون، 2014م، �س124-126()4(، وما وجدناه 
يف املو�سم الثامن )الذييب، 2014م، �س44-46(، ت�سري اإىل هذا الوجود الوا�سح تاريخيًا 
والرابعة  الأوىل  الغرفتني  اأن  اأُو�سح  وهنا  احِلْجر.  موقع  يف  وحتديدًا  املنطقة،  يف  واآثاريًا 
ظواهر  اأي�سًا  مّثلتها  وقد  النبطية،  املرحلة  اإىل  املعمارية  عنا�سرهما  خالل  من  تعودان 
)الظواهر  واجلدران   ،)144  ،90  ،15  ،12 اأرقام:  )الظواهر  الأر�سيات  مثل:  خمتلفة؛ 
اأرقام: 9، 49، 60، 137، 177()5(. ومن العنا�سر املعمارية التي اأعتقد اأنها ا�سُتخدمت يف 
املرحلة النبطية، اإ�سافًة اإىل املرحلة اللحيانية: امل�سطبة يف ال�ساحة الثانية )الظاهرة رقم 
265(، والعن�سر املعماري )الظواهر اأرقام: 80، 81، 82، 275(، الذي قد يكون م�سطبًة 

اأو جدران حماية.

ية: اللحيا – املرحلة 
اأ- املرحلة اللحيانية املتاأّخرة:

 ،136  ،179 اأرقام:  )الظواهر  الأر�سيات  مثل:  املعمارية؛  الظواهر  من  عدد  وميّثلها 
274، 279، 298(، واجلدران )الظواهر اأرقام: 35)6(، 60، 114)7(، 157، 162)8(، 177، 
261، 290(، والعنا�سر املعمارية؛ مثل: التّنور )الظاهرة رقم 180(، واملدخل )الظاهرة 

ديد في )الكتالوج( عدة  رير دراسة 127 كسرة من مختلف األنواع واألشكا لكن ما لف انتباهي و ا الت ن ه (4) تض
ورتها الفوتوغرافية )قطعة رقم  ي املتبع وهو رسم الكسرة و أمور منها: قطعة واحدة اسُتخد فيها األسلو العل
ور فوتوغرافية ف )وعددها 60 قطعة( أو اكتف الباحثون برسم للكسر )وعددها  فها  طع رافق و ية ال 93( وب
: 1 39 96 104( وخ  )األرقا ة من املعلومات األساسية  اذج املرف الن إل خلو عدد من  66 قطعة( إضافة 
صود بالوحدة: هل هي احليز أو   : 41 45 91( ومع أن الباحث لم يحددوا امل بعضها من أرقا الظواهر )األرقا
إ أن ورد أن الكسرة رقم )91( من الوحدة رقم )64( والكسرة رقم )94( من الوحدة رقم )12( ومعلو أن الوحدة رقم 
اذج التي ُدرس في  ن املواسم السبعة األول ومن األمور التي لفت انتباهي أيض أن أغلب الن (12(  تدخل ض
نها 16 قطعة من  طع وعددها 38 قطعة ف ية ال رير جاءت من الوحدة رقم )1( وبل عددها 88 قطعة أما ب ا الت ه
اذج  ا لم أتب سبب وضع أرقا تسلسلية للن : 3 5 7 9 12 64 ك يتها من الوحدات أرقا الوحدة رقم )10( وب

املختارة وعد إعطائها أرقام في السجل
رفة األول )املربع رقم 2). ربي لل ا اجلدار ال ديد اجلزء العلو من ه  (5)

ارية مع  قة مع هور ع 742 وبسبب عد  (6) جدار من الطو الل طول 150سم وعرض 70سم عل منسو 26
ارية ية الظواهر املع الت ليتسن لنا الكشف عن ب ر وجدنا من الضرور إ ية العنا ب

رفة الثانية )املربع رقم 18). ربي لل ديد اجلزء السفلي من اجلدار ال  (7)
ديد اجلزء السفلي من  (8)
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رقم  )املعثورة  الأ�سطواين  والعمود   ،)146 رقم  )الظاهرة  املائي  واحلو�س   ،)158 رقم 
 ،273  ،82  ،81 اأرقام:  )الظواهر  الثالثة  ال�ساحة  يف  املعماري  والعن�سر   ،)10/11/101

275(، وكذلك عن�سران معماريان يف الغرفة الثانية )الظاهرتان رقما: 117، 118(.
ب- املرحلة اللحيانية املزدهرة:

الواقعة �سرق الغرفة الأوىل )املربع رقم 2(، وانظر بهذا اخل�سو�س:  ومتّثلها الغرفة 
)الذييب واآخرون، تقرير املو�سم التا�سع، حتت الن�سر(. ويلفت النظر اإغالق بابها الغربي 
املمتد   )303 رقم  )الظاهرة  اجلدار  اإىل  اإ�سافًة  الأوىل،  للغرفة  ال�سرقي  املدخل  لي�سبح 
من ال�سرق اإىل الغرب، الذي نعتقد اأنه قد ا�سُتخدم يف املرحلة اللحيانية املزدهرة اأر�سيًة 
للغرفة الرابعة )املربع رقم 6(، وكذلك اجلدار املمتد من اجلنوب اإىل ال�سمال )الظاهرة 

رقم 273( يف ال�ساحة الثالثة، والأحجار اله�ّسة احلمراء اللون )الظاهرة رقم 254(.

ية: الديدا – املرحلة 
وهي املرحلة الأقدم تاريخيًا، ومّثلها يف هذا املو�سم اجلداران )الظاهرتان رقما: 213، 
بت ب�سكل رائع، وهو  243(، اللذان ُبنيا باأ�سلوب رائع، وا�سُتخدمت يف مداميكهما حجارة �ُسذِّ
اأ�سلوب البناء املعروف يف املرحلة الديدانية، وقد امتّد هذان اجلداران اإىل عمق 190�سم 

عند من�سوب 738.59م.
اإىل  املعمارية  الوحدات  ناحية  من  تنق�سم  ع�سرة  الثالثة  الوحدة  اإن  القول:  ون�ستطيع 
ثالث وحدات رئي�سة، هي: الغرف)9(، وال�ساحات)10(، وثالث وحدات معمارية مل تتبنّي لنا 
وظيفتها)11(. كما مل نتمّكن مرًة اأخرى من العثور على اأدّلة مبا�سرة عن نظام الت�سقيف يف 
املباين يف موقع )دادان(، وما زال ال�سوؤال قائمًا: هل كانت الأ�سقف ُتقام على عقوٍد ت�ستند 

. عادًة اإىل قاعدة مبنية ب�سكل م�ستقّل عن اجلدار حتى ل ت�ستند مبا�سرة عليه

.33 24 22 20 19 : : 2 6 7 8 14 18 واحليزات أرقا (9) املربعات أرقا

(١٠) �سملت املربعات اأرقام: 1، 3، 4، 17، 39، واحلّيزات اأرقام: 9، 11، 21، 23، 25، 28، 29، 31، 

.38 ،37
.37 36 35 31 30 27 12 10 : : 5 15 16 واحليزات أرقا (11) هي املربعات أرقا
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ثالثًا: العنا�صر املعمارية
متّثلت هذه العنا�سر يف:

- االأر�سيات:
اأر�سية، راوحت يف  بلغ 38  الأر�سيات  الوحدة على عدٍد من  العثور يف هذه  متّكنا من 

طبيعتها بني:
- الطينية: وعددها ثماين ع�سرة اأر�سية)12(، منها خم�س ع�سرة اأر�سية مدكوكة )الظواهر اأرقام: 

.)305 ،298 ،295 ،288 ،285 ،276 ،274 ،272 ،271 ،266 ،236 ،208 ،144 ،69 ،22
- ال�سلبة: وبلغ عددها خم�س اأر�سيات )الظواهر اأرقام: 15، 16، 48، 119، 134(.

- احلجرية: ظهر هذا النوع من الأر�سيات فقط يف املربعات اأرقام: 6، 7، 8، وهو ما ي�سري 
ر هذه الوحدات )الظواهر اأرقام: 56، 250، 279، 301، 302، 303(. اإىل تعا�سُ

- اللنب: وجدنا اأر�سيتني، )الظاهرتان رقما: 4، 71(: الأوىل يف ال�ساحة الكربى غري بعيدة 
من احلو�س، والثانية يف الوحدة الأوىل.

- عرثنا على اأر�سية واحدة �سملت هذه الأنواع: ترابية )الظاهرة رقم 280(، واأخرى قد 
اأر�سيات طينية، لكنها جاءت خملوطة  تكون مبّلطة )الظاهرة رقم 293(. وعرثنا على 
)الظاهرة  الثانية  ال�ساحة  يف  الأخرية  الأر�سية  جاءت  املثال:  �سبيل  فعلى  اأخرى؛  مبواّد 
رقم 308( خملوطة مع اأحجار �سغرية، بينما كانت الأر�سيتان )الظاهرتان رقما: 149، 

150(، اللتان تبعد اإحداهما من الأخرى 18�سم، خملوطتني باأحجار بركانية �سغرية.
واأطول هذه الأر�سيات هي الأر�سية الأوىل يف ال�ساحة الثانية )الظاهرة رقم 309(، وطولها 
482�سم، بينما اأق�سرها هي املتبّقي من الأر�سية احلجرية )الظاهرة رقم 301(، وطولها 
29�سم، يف الغرفة الثالثة )املربع رقم 6(. اأما العر�س، فمن الالفت اأن الأر�سية )الظاهرة 
رقم 309( هي اأي�سًا اأكرب هذه الأر�سيات عر�سًا؛ اإذ بلغ عر�سها 459�سم، بينما كان املتبّقي 
من الأر�سية )الظاهرة رقم 301( هو اأقلها عر�سًا، وبلغ 19�سم فقط. اأما من حيث العمق، 
فكانت الأر�سية الطينية يف ال�ساحة الثالثة )الظاهرة رقم 305( هي اأقّلها؛ اإذ من�سوبها هو 
739.50م، واأكرثها ارتفاعًا هي الأر�سية ال�سلبة )الظاهرة رقم 134( يف الوحدة الثانية 

)املربع رقم 16(، ومن�سوبها هو 742.20م.

(١٢) منها الأر�سيات )الظواهر اأرقام: 12، 179، 309(.
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واأخريًا، فاإننا ن�سري هنا اإىل اأن حتّطم بع�س الأر�سيات يعود اإىل ت�ساقط الكتل احلجرية 
هذا  يف  الأوىل  للمرة  تاأتي  ظاهرة  هو  النتباه  لفت  ما  لكن  والأحجام،  الأ�سكال  املتعددة 
الغرفة  يف  اجلب�س  من  كانت  التي   ،)202 رقم  )الظاهرة  الأر�سية  الليا�سة  وهي  املوقع، 

اخلام�سة )املربع رقم 14(.

: درا - ا
تبنّي لنا بعد انتهاء اأعمال التنقيب يف الوحدة الثالثة ع�سرة اأن عدد اجلدران املكت�سفة 
هو 48 جدارًا، اأطولها اجلدار الذي ف�سل ال�ساحة الثالثة )املربعان رقما: 4، 17( ق�سمني 
 ،47 رقما:  )الظاهرتان  داعمة  فرعية  واأخرى  رئي�سة،  جدران  وهناك  620�سم.  بطول 
املداميك  عدد  حيث  من  واأكرثها   ،)303 رقم  )الظاهرة  اأر�سيات  ا�ستخدمت  اأو   ،)300
اثنني وع�سرين مدماكًا، ويف  الأول  بلغت يف  اإذ  اجلداران )الظاهرتان رقما: 76، 213(؛ 
بلغ  اإذ  213(؛  رقم  )الظاهرة  اجلدار  فهو  ارتفاعًا،  الأطول  اأما  مدماكًا.  ع�سرين  الثاين 
اأننا وجدنا  اإل  اأغلبية اجلدران ا�ستخدمت الأحجار الرملية)13(  اأن  ارتفاعه 209�سم. ومع 
جدرانًا ا�ستخدمت احلجارة واللنب)14( )الظاهرتان رقما: 47، 131(، منها جداران: الأول 
اجلنوبي  اجلدار  نهاية  يف  والثاين   ،)277 رقم  )الظاهرة  الثالثة  ال�ساحة  غرب  يف  جاء 
وراء  ال�سبب  ول ميكننا حتديد  رقم 5(،  )املربع  الأوىل  الوحدة  رقم 68(، يف  )الظاهرة 
ا�ستخدام البّناء للحجر واللنب اإل اإذا كان بهدف تخفيف تاأثري الهزات الأر�سية، مع اأننا 
كانت  اأنها  اأو  باللنب،  احلجر  فا�ستبدل  وال�سيانة،  للرتميم  تعّر�س  اجلدار  اأن  ن�ستبعد  ل 

ن حجارة مدامي اجلدار الشرقي )الظاهرة رقم 99( في  أننا عثرنا عل أحجار مربعة الشكل ض إل  ُنشير هنا   (13)
ا: 8 13). الساحة الثانية )املربعان رق

ا  155( تناو الباحثان في دراسته ا في اجلدار )الظاهرة رقم 66( في املربع رقم J12 )الدير العتيبي 2014  (14) ك
ارية كافة إ أن الدراسة تناول اجلدران ف وقد  ر املع ل العنا ارة املوقع ومع أن العنوان يفتر أن يش ع
د قدما  ولية ف ية ش رير األولي ولي دراسة عل الت إل  ل أقر  ها أن ع حظات من أه شابها عدد من امل
ار املعلومة و  ا األسلو ال انتهج الباحثان لم ُيعطيا ال ف للجدران حسب املربع والوحدة واملوسم ه و
: ُتكتب )املصطبة( مرة بالس وأخر بالصاد ويستخدمان في  الصورة املناسبة واملباشرة فعل سبيل املثا
ل لم تكن هنا  بع األحيان املصطل )املنصة املنصات( مع أن هنا فارق ب املنصة واملصطبة وك
نية التي استخدمها الناشر غير جيدة لكن اللوحة  عناية واضحة بالصور الفوتوغرافية وقد يعود ذل إل أن الت
 )182 رقم )24( التي ُأشير إليها في امل عل أنها للكوة )الظاهرة رقم 101( )انظر: الدير العتيبي 2014 
ة غير جيدة انظر عل سبيل املثا  ربية وُجل الصور املرف ة للسور )الظاهرة رقم 88( من جهت ال ورة سي هي 

ي: 12 15. : 1 2 3 4 5 9 بل هنا تكرار في اللوحات مثل اللوحت رق اللوحات أرقا
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اأُغلق لحقًا. ومن الطبيعي اأن اللنب ُي�ستخدم ب�سكل وا�سح يف الأر�سيات  اأو مدخاًل  فجوًة 
)الظاهرة رقم 71(، التي ا�سُتخدمت فيها اأربع طبقات من اللنب. ومن الظواهر امل�ستجدة 
الليا�سة من اجلب�س على اجلدران، كما يف اجلدارين اجلنوبي  يف هذه الوحدة ا�ستخدام 
اأهم  وكان  رقم 14(.  للغرفة اخلام�سة )املربع  رقما: 127، 123(  وال�سرقي )الظاهرتان 
ما لفت انتباهنا يف هذه اجلدران -اإ�سافًة اإىل الليا�سة- �سّف اللنب )الظاهرة رقم 212(، 
الذي جاء بطول 150�سم، وقد ُبني باأ�سلوب رائع وُمتقن يعك�س قدرة البناء اللحياين، وكذلك 
اأ�سلوب البناء وَقْطع احلجارة املُتقن واملتمّيز يف اجلدارين )الظاهرتان رقما: 213، 243( 

يدّل على متّكن البّناء الديداين؛ لأننا نعتقد اأنهما يعودان اإىل املرحلة الديدانية.
اخلريبة  جبل  �سفوح  من  جُتلب  التي  املحلية  احلجارة  البناء  مادة  يف  ا�سُتخدمت  لقد 
بني  �سالبتها  تراوحت  حجارة  وهي  وا�سحًا،  دفاعيًا  دورًا  اأّدى  الذي  املوقع،  �سرق  الواقع 
ال�سّدة، وهي الأقّل، والتو�ّسط، ومع ذلك جند يف اأحيان اأخرى حجارًة ه�ّسًة �سريعة التك�ّسر. 
ومثل بقية املواقع مل يبتدع الديداين اأو اللحياين منطًا جديدًا؛ فقد كانت احلجارة ُتقطع 
بطريقة متقنة يف املرحلة الديدانية، وجيدة يف املراحل الأخرى، من خم�سة اأطراف، بينما 
يبقى الطرف ال�ساد�س غري مقطوع؛ لأنه ُيبنى باجتاه الداخل. ون�سري هنا -كما يف املوا�سم 
اأ�سا�سات  يف  وا�سح  ب�سكل  حم�سورًا  كان  الربكانية  الأحجار  ا�ستخدام  اأن  اإىل  ال�سابقة- 

اجلدران؛ لأنها ت�ساعد على تقوية البناء وا�ستمراريته اأمام عوامل التعرية وغريها.
التي متّتع  املهارة  اإىل درجة كبرية مدى  املو�سم  التي ظهرت هذا  البناء  وتبنّي طريقة 
اإنها فائقة الإبداع؛  اإن قلنا:  بها البّناء يف املرحلة الديدانية؛ فقد ا�ستخدم تقنيًة ل نبالغ 
فالتنا�سق يف اأحجام احلجارة وتقطيعها وا�سح وبنّي، بل التمّيز والدقة يف امل�سافة ال�سئيلة 
بني اأحجار املدماك الواحد التي مُتالأ بالطني )اجلداران الظاهرتان رقما: 213، 243(، 
اإتقانًا، التي ظهرت يف  اأما الطريقة الأقّل  وهكذا يظهر تنا�سق الواجهات اجلدارية فيها. 
املراحل التاريخية الالحقة، فقد اأظهرت مهارًة وتقنيًة ل تتنا�سبان مع تلك امل�ستخدمة يف 
املرحلة الديدانية، وقد يعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن وترية البناء قد تزايدت بن�سب اأكرب من 
ال�سابق مع تزايد الزائرين واملتعبدين؛ لذلك مل ُيعَط البّناء يف هذه املرحلة الوقت الكايف 
للقطع كما كان يف املرحلة ال�سابقة؛ ك�سبًا للوقت. ومع ذلك فاإننا جند تنا�سقًا طّيبًا وجيدًا 
يف بع�س الأحيان؛ مثل: اجلدار اجلنوبي )الظاهرة رقم 9( يف الغرفة الأوىل، واجلدارين: 
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لكن  الثانية،  الوحدة  يف   )217 رقم  )الظاهرة  والغربي   ،)225 رقم  )الظاهرة  اجلنوبي 
الأغلب هو التقنية غري املتقنة، بل اأحيانًا ا�ستخدم حجارًة غري مقطوعة خمتلفة الأ�سكال 

والأحجام، بل اأحجارًا معادًا ا�ستخدامها )الظاهرة رقم 99(.

: سر املعمارية االأخر - العنا
نتوّقف يف هذه الفقرة عند عدٍد من العنا�سر املعمارية غري الأر�سيات واجلدران، هي:

لي�س  الثانية  ال�ساحة  يف   )265 رقم  )الظاهرة  املعماري  العن�سر  اأن  د  املوؤكَّ امل�سطبتان:   -
الآخر  املعماري  العن�سر  اأما  املتعّبد،  يقدمها  التي  والهبات  القرابني  لو�سع  م�سطبة  اإل 
)الظواهر اأرقام: 80، 81، 82، 275( يف ال�ساحة الثالثة فال ن�ستطيع تاأكيد اأنها م�سطبة، 
ولعل التنقيبات املقبلة تك�سف لنا اجلزء اجلنوبي منها؛ لتتاأكد لنا هيئتها الوظيفية بال�سكل 
ال�سحيح؛ اإذ قد تكون جدرانًا داعمًة، ولعل ما يجعلني اأميل اإىل اأنها م�سطبة هو املذبح الذي 
ُوجد يف اأعالها، والأغلب اأن املذابح تكون على م�ساطب، وهو -اأي: املذبح )10/39/248( 
الذي وجدناه على قمة امل�سطبة )742.89م(- يف ال�ساحة الكربى، وبذلك ن�سيف م�سطبًة 
العن�سر  يكون  اأن  ن�ستبعد  اأننا ل  اإىل  اأ�سري هنا  ولعلي  ال�ساحة.  اإىل م�ساطب هذه  اأخرى 

املعماري )الظاهرة رقم 71( يف املربع رقم )5( م�سطبة اأي�سًا، لكنها م�سطبة داخلية.
به  يحيط  90�سم،  وعر�س  610�سم،  بطول  ال�سرق  اإىل  الغرب  من  ميتد  ممّر  املمّر:   -
جداران: �سمايل )الظاهرتان رقما: 66، 72(، وجنوبي )الظواهر اأرقام: 38، 68، 212(، 
اإن الداخل اإىل هذا  ومل نتمّكن من حتديد وظيفته، والهدف منه، لكننا ن�ستطيع القول: 
املمّر من اجلهة ال�سمالية، وحتديدًا من الوحدتني الثانية والثالثة عرب العتبة )الظاهرة 
اأمامه اجلدار اجلنوبي )الظاهرة رقم 212(، و�سيدفعه هذا اجلدار  رقم 66(، �سيجد 
اإىل اللتفاف اإىل الي�سار جهة ال�سرق؛ ليتمّكن من تقدمي قرابينه وهباته، وو�سعها على 
العن�سر املعماري املبنّي من اللنب )الظاهرة رقم 71(، ويخرج عند نهاية املمر من خالل 

الباب الذي يف الزاوية اجلنوبية ال�سرقية للوحدة.
- عنا�سر معمارية اأخرى: وجدنا يف هذا املو�سم عددًا من العنا�سر اأو الوحدات املعمارية 
ُركنه  عن  اإل  نك�سف  مل  الذي   ،)4 رقم  )اللوحة  املائي  احلو�س  مثل  للنظر،  الالفتة 
ال�سمايل من جزئه الغربي )الظاهرة رقم 146(؛ فركنه اجلنوبي ُك�سف عنه يف املو�سم 
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اأن احلو�س  الن�سر(. ومما ل �سّك فيه  التا�سع، حتت  التا�سع )الذييب واآخرون، املو�سم 
املائي يخدم املعبد.

رقم  )الظاهرة  الزاوية  رّف  هو  املوقع  يف  الأوىل  للمرة  يظهر  الذي  الثاين  العن�سر 
168(، وقد ُعرث عليه يف الوحدة الثانية، وهو يعود -على الأرجح- اإىل املرحلة الديدانية. 
بع�س  و�سع  اأو  الداخلية،  الإنارة  اأ�سرجة  حلمل  ا�سُتخدم  اأنه  عن  تخرج  ل  وظيفته  ولعّل 
متاثيل املعبودات ال�سغرية. وهناك الكّوة ال�سغرية )الظاهرة رقم 263(، التي ُوجدت 
يف ال�ساحة الثالثة، وتتمّيز باأنها تاأتي بهذا ال�سكل للمرة الأوىل؛ فقد ُوجدت كّوات، لكنها 
العنا�سر  هذه  اأن  للنظر  والالفت  والوظيفة.  وال�سكل  احلجم  يف  كبري  حدٍّ  اإىل  خمتلفة 
املُتقنة تعود اإىل املرحلة الديدانية. واآخر هذه العنا�سر الالفتة هو التّنور )الظاهرة رقم 
اللحيانية  نهاية  اإىل  نعتقد-  -كما  يعود  بل  الديدانية،  املرحلة  اإىل  يعود  ل  لكنه   ،)178
يف  ُوجد  الذي   ،)178 رقم  )الظاهرة  الفحم  كمية  مع  التّنور  وي�سري  النبطية.  وبداية 
اإعداد  ُت�ستخدم يف  اأن الغرفة كانت -على الأرجح-  الغرفة الأوىل )املربع رقم 2(، اإىل 

ربي من احلو الي ال اللوحة رقم )4(: الركن الش
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مواّد واأدوات خا�سة باملعبد.

- وجدنا يف هذا املو�سم عددًا من الفجوات )الظواهر اأرقام: 70، 218، 226، 244(، 
كانت الأوىل التي وجدناها يف الوحدة الأوىل )املربع رقم 5( بتاأثري عوامل الزمن، ومل 
يتبنّي لنا اأن بها عنا�سر معمارية، فقمنا ب�سيانتها وترميمها. اأما الفجوتان )الظاهرتان 
رقما: 218، 226(، اللتان ُوجدتا يف الوحدة الثالثة، والفجوة )الظاهرة رقم 244(، فقد 
بع�سها  الأثرية،  واللقى  واملعثورات،  مثل: اجلدران،  املعمارية؛  العنا�سر  من  حوت عددًا 
املوقع  اأغراه  فاعٍل  بفعل  الفجوات  هذه  تكون  اأن  ن�ستبعد  ول  وحيوانية،  اآدمية  عظام 

بالبحث عن كنوزه.
وقبل اأن ننتقل اإىل و�سف كّل وحدة معمارية على حدٍة وحتليلها نقّدم فكرًة -اأو لنقل: 
مدخاًل- عن التخطيط املعماري جلميع وحدات الوحدة الثالثة ع�سرة. تتكّون هذه الوحدة 
اخلام�سة  الغرفة  وهي  بالكامل،  ُك�سفت  فقط  منها  واحدة  غرف،  خم�س  من  عام  ب�سكل 

الظاهرة رقم )263(: كوة
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)املربع رقم14 (، اأما البقية فلم نتمّكن اإل من ك�سف ثالثة جدران من جدرانها الأربعة، 
الغرفتان الأوىل والثانية جاء جدارهما ال�سمايل يف الفا�سل، والغرفتان الثالثة والرابعة جاء 
جدارهما اجلنوبي اأي�سًا يف الفا�سل، وهو ما �سنتعامل معه املو�سم املقبل اإن �ساء اهلل. لذلك 
تبقى الغرفة اخلام�سة النموذج الكامل للغرف اخلدمية يف املركز الديني؛ ملعثوراتها التي 
متّثلت يف احلجر املكعب )الظاهرة رقم 10/14/295(، وثالثة نقو�س حليانية )املعثورات 
اأرقام: 80، 215، 259(، وغريها، اإ�سافًة اإىل اأبوابها الثالثة: ال�سرقي )الظاهرة رقم 123(، 
اإىل  والغربي )الظاهرة رقم 102(، واجلنوبي )الظاهرة رقم 158(. وتعود هذه الأبواب 
املرحلة التاريخية نف�سها؛ لأننا نظّن اأن لها دللًة مهمًة للمتعّبد؛ فباباها اجلنوبي وال�سرقي 
الوحدة  اإىل  يوؤدي  والثاين  الرابعة،  الغرفة  اإىل  يوؤدي  الأول  معمارية:  وحدات  اإىل  يوؤديان 
املعمارية الثالثة. اأما الغربي، فيقود اإىل ال�ساحة الكربى حيث امل�سطبة. ومتّيزت الغرفة 
بالإ�سافات  الهتمام  املعماري  التخطيط  �سمن  من  وكان  والأر�سية.  اجلدارية  بالليا�سة 
 )263 رقم  )الظاهرة  الكّوات  مثل  وال�ساحات،  الغرف  هذه  مل�ستخدم  امل�ساعدة  املعمارية 
وكذلك  الداخلية،  لالإنارة  جمال  اأنها  اأو  املهمة،  ال�سغرية  الأغرا�س  داخلها  حتفظ  التي 
الغربية  الزاوية اجلنوبية  الذي عرثنا عليه يف  الرّف )الظاهرة رقم 168(  الأرفف، مثل 
البّناء يف  بهما  امتاز  اللذين  الرائعني  والإتقان  املهارة  اإىل  ن�سري  واأخريًا،  الثالثة.  للوحدة 

املرحلة الديدانية، وانخفا�س م�ستواه يف املراحل التاريخية الالحقة.
والنوع الآخر هو الوحدات املعمارية، ونق�سد بها وحدات مل نتمّكن من حتديدها: هل 
هي غرف اأو �ساحات اأو �سالت ومتّثلت يف مو�سمنا هذا يف املربعات اأرقام: 5، 15، 16، 
لكنها متّيزت بعنا�سرها املعمارية اجليدة، اأهمها يف املربع رقم )5( باباها؛ فاأحدهما يف 
امل�سّمم/  اأن  يعني  ما  وهو  ال�سرقي،  اجلنوبي  الركن  يف  والآخر  الغربي،  ال�سمايل  الركن 
املهند�س راعى ان�سيابية احلركة يف الدخول اإىل الغرف والواحات واخلروج منها ب�سهولٍة 
وُي�سٍر. ولتاأكيد هذه الن�سيابية فاإن الغرفة الأوىل )املربع رقم 2( ت�سّمنت مدخلني: �سرقيًا 

)الظاهرة رقم 138(، وغربيًا )الظاهرة رقم 144( يوؤدي اإىل ال�ساحة الكربى.
مفتوحة  �ساحات  على  الديني  املركز  يحتوي  اأن  الطبيعي  فمن  ال�ساحات؛  واأخريًا 
اأرجاء املركز من املعبد الرئي�س اإىل الغرف  ت�سمح للمتعّبدين بالتنّقل يف ان�سيابية بني 
ال�سرقية  مب�سطبتيها:  ال�ساحات  امتازت  وقد  وغريها.  اخللوة  غرف  اإىل  اخلدمية 
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ارية للوحدة ر املع اللوحة رقم )5(: مخط للعنا

وبالعمود   ،)275  ،82  ،81  ،80 اأرقام:  )الظواهر  والغربية   ،)265 رقم  )الظاهرة 
للغرفة  اجلنوبي  اجلدار  خلف  جاء  الذي   ،)10/11/101 رقم  )املعثورة  الأ�سطواين 

الأوىل مبا�سرًة )الظاهرة رقم 9(.



الغرف

ا ل ا
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رفة األول ال

غرفة االأول ال
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احتّلت هذه الغرفة اجلزء الأكرب من املربع رقم )L2(؛ لأن جزءًا من جهته اجلنوبية، 
وحتديدًا احلّيز رقم )11(، جزء من ال�ساحة الكربى. وكانت اأعلى نقطة من م�ستوى �سطح 
البحر هي 742.12م، واأقّلها هي 740.49م، ويبدو اأنها مّرت بثالث مراحل تاريخية واأربع 
مراحل معمارية: ت�سّكل املرحلتان التاريخيتان الأوىل والثانية املرحلة اللحيانية التي تنق�سم 
اإىل: اللحيانية املبكرة، ومتّثلها الغرفة الواقعة اإىل ال�سرق منها )الذييب واآخرون، تقرير 
ال�سرقي  املدخل  هو  ليكون  الغربي  بابها  اأُغلق  التي  وهي  الن�سر(،  حتت  التا�سع،  املو�سم 
رقم  )الظاهرة  التّنور  وميّثلها:  املتاأخرة،  اللحيانية  هي  الثانية  واملرحلة  هذه،  لغرفتنا 
180(، واجلدار الغربي )الظاهرة رقم 177(، والأر�سية الأخرية )الظاهرة رقم 179(. 
للنبطية، فتمّثلها: الأر�سيات الثالث  اأنها املعا�سرة  الثالثة، ونرّجح  التاريخية  اأما املرحلة 
 ،)137 رقم  )الظاهرة  ال�سرقي  الثالثة:  واجلدران   ،)144  ،15  ،12 اأرقام:  )الظواهر 

واجلزء العلوي من اجلدار الغربي )الظاهرة رقم 177(، واجلنوبي )الظاهرة رقم 9(.
اأر�سية متّثل -يف ت�سّورنا-  لأن كل  الأربع؛  الأر�سيات  فتمّثلها  املعمارية،  املراحل  اأما 

مرحلًة معماريًة. وقد تبنّي اأن عدد طبقات هذه الغرفة اأربع، هي على النحو الآتي:

- الطبقة ال�صطحية:
بظاهرتني:   ،)137  ،10  ،9( اأرقام  الظواهر  �سملت  التي  ال�سطحية،  الطبقة  متّيزت 
396�سم،  طولها   ،)9 رقم  )الظاهرة  والأ�سكال  الأحجام  خمتلفة  بناء  اأحجار  الأوىل 
وعر�سها 355�سم، متركزت يف اجلزء اجلنوبي من الغرفة، والظاهرة الثانية يف �سمال 
املربع، وهي تربة حمراء خمتلطة باأحجار رملية �سغرية )الظاهرة رقم 10(، وقد يعود 
خلّو هذا اجلزء من احلجارة امل�سابهة لتلك التي يف اجلزء اجلنوبي اإىل ا�ستخدام هيئة 
اإىل  الأوىل  الظاهرة  ا�ستمرت   .)19 رقم  )الظاهرة  الطريق  تهيئة  يف  اأحجارها  الآثار 
عمق و�سل اإىل 47�سم، ووجدنا فيها عددًا من املعثورات احلجرية واملعدنية والفخارية، 
من  يتكّون  املرمر  من  اإناء  جزء  اأبرزها  معثورات،  �سّت  احلجرية  املعثورات  عدد  وبلغ 
عليه  وُعرث  عليه )10/2/11(،  التي ظهرت  بالكتابة  بدنه، متّيز  الإناء وجزء من  فوهة 
فقط،  معثورتني  بلغت  اإذ  الأقّل؛  املعدنية هي  املعثورات  وكانت  741.79م.  من�سوب  على 
نعت بالدولب، ما عدا ثالث  بينما و�سلت املعثورات الفخارية اإىل 114 ك�سرة، جميعها �سُ
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ة السطحية  ة السطحية                            الظاهرة رقم )137(: الطب                 الظاهرة رقم )9(: الطب

وعر�سها  400�سم،  طولها  كان  فقد  الأخرى،  ال�سطحية  الظاهرة  اأما  باليد.  كانت  ك�سر 
222�سم، وجاءت منخف�سًة عن الظاهرة ال�سطحية الأخرى بـ95�سم )الظاهرة رقم 9(.

: - طبقة الرد
)الظاهرة  اخلدمية  الغرفة  هذه  م�ستوى  على  خمتلفة  مب�ستويات  انت�سرت  طبقة  هي 
اأق�سى  وكان  الأخرى،  الظواهر  من  عدد  وتخّللها  53�سم،  ا�ستمرت  فقد  12(؛  رقم 
ارتفاع لها، وحتديدًا يف اجلزء اجلنوبي من الغرفة، هو 741.65م، واأقّل ارتفاع لها هو 

يرة راء مختلطة بأحجار رملية  الظاهرة رقم )10(: تربة ح
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الظاهرة رقم )15(: رد من األحجار

741.12م. وقد تعّددت معثوراتها، فو�سلت اإىل 160 معثورة فخارية وحجرية ومعدنية، 
اأما الفخارية، وهي الأكرث  اإل على قطعة واحدة )11/2/51(.  اأقّلها املعدنية؛ فلم نعرث 
عددًا، فقد بلغت ك�سرها الفخارية 154 ك�سرة، كلها حمّلية ال�سنع، ما عدا �سبع ك�سر يظهر 
نعت خارج موقع دادان: اأربع من مدين )املجموعتان رقما: 114، 10/2/112(،  اأنها �سُ
وك�سرتان يونانيتان )املجموعتان رقما: 114، 10/2/374(، والأخرية نبطية )املجموعة 
مائدة  من  جزء  اإحداها  قطع،  خم�س  فهي  احلجرية،  املعثورات  اأما   .)10/2/11 رقم 

تقدميية من احلجر الربكاين )10/2/99(، واأخرى حجر كرمي )10/2/124(.

- طبقة الرتبة احلمراء:
احلجر  من  كانت  التي  البناء  اأحجار  حتّلل  ب�سبب  الأحمر  لونها  اكت�سبت  اأنها  يبدو 
اجلريي. و�سملت هذه الطبقة ثالث ظواهر، اأرقامها هي )10، 11، 143(. وتبنّي لنا بعد 
النتهاء من هذه الطبقة تخّللها بكتل حجرية، بع�سها جاء متخلخاًل ومتحّلاًل. وكانت بداية 
هذه الطبقة يف اجلزء ال�سمايل من الغرفة على ارتفاع 741.07م )الظاهرة رقم 10(، لكن 



40

ان
حي

ول
ن 

دا
دا

ي 
كت

مل
 م

مة
ص

عا
 

الظاهرة رقم )141)

اأكرثها انت�سارًا اأفقيًا، حتى اإنها غّطت الغرفة كاملًة، هي الظاهرة رقم )143(، التي كانت 
على ارتفاع 740.95م.

نعت بالدولب، ما  وت�سّمنت هذه الطبقة معثورًة حجريًة واحدًة، و106 ك�سر فخارية �سُ
عدا 10 ك�سر كانت باليد. واملالحظ اأن اأربع ك�سٍر منها من فخار مدين )املجموعتان رقما: 
 ،)179 رقم  )الظاهرة  الأر�سية  قبل  وحتديدًا  الطبقة،  هذه  وتخّللت   .)10/2/175  ،93

طبقة من الفحم )الظاهرة رقم 178(، وبلغ طولها 40�سم، وعر�سها 40�سم.

- العنا�صر املعمارية:
بعد انتهاء التنقيب تبّينت املظاهر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
ال�سرقي  اجلدار  فاأقّلها  املتبقية؛  مداميكها  تعّددت  جدران  ثالثة  احلجرة  هذه  َحَوت 
هذه  وحجارة  مدماكًا.  ع�سر  باأحد  احتفظ  الذي  اجلنوبي،  واأكرثها  مداميك،  بثمانية 

احلجرة متو�سطة احلجم يف الأغلب، لكن بع�سها �سغري، والآخر كبري.
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راء ة التربة احل الظاهرة رقم )143(: طب

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولرقم الظاهرةاجلدار
1209�سم100�سم240�سم139ال�سرقي

�سرق: 17�سم112�سم168�سم177الغربي
غرب: 107�سم

�سرق: 2
غرب: 6

فا�سل----ال�سمايل

�سمال: 134�سم97�سم350�سم9اجلنوبي
جنوب: 160�سم

�سمال: 11
جنوب: 11

2- االأر�سيات:
الأوىل  الثالث  الأر�سيات  اأن  نرّجح  اأر�سيات  اأربع  اأنه  نعتقد  عما  الك�سف  من  متّكّنا 
معا�سرة حلقبة ال�سيطرة النبطية، وقد تبنّي لنا اأن امل�سافة بني الأر�سيتني الأوىل والثانية 
ُطويل  حتديد  من  نتمّكن  ومل  60�سم.  هي  والثالثة  الأوىل  الأر�سيتني  وبني  40�سم،  هي 
الأر�سيتني الأوىل والثانية وعر�سيهما ب�سكل وا�سح؛ لأنهما حتّطمتا -فيما يظهر- نتيجة 

�سقوط اأحجار البناء املتعددة الأ�سكال والأحجام عليهما.
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-كما  فتعود   ،)143 رقم  )الظاهرة  الطبقة  اأ�سفل  جاءت  التي  الرابعة،  الأر�سية  اأما 
نعتقد- اإىل املرحلة اللحيانية. وهذه الأر�سيات على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

طبقة طينية جاءت فوق ردمي من 741.65م--122
احلجارة

طبقة �سلبة جاءت بعدها مبا�سرة 741.25م106�سم186�سم152
طبقة من الرتبة احلمراء

اأر�سية طينية مدكوكة741.00م156�سم210�سم1442

اأر�سية طينية740.49م240�سم352�سم1792

سرقي: اب ال 3- ال
وهو باب الغرفة ال�سرقي، الذي يوؤدي اإىل الغرفة ال�سرقية للوحدة الثالثة ع�سرة، التي ُك�سف 

عنها يف املو�سم التا�سع، ويبعد من اجلدار اجلنوبي 92�سم، ومن اجلدار ال�سمايل 100�سم.

ة طينية الظاهرة رقم )12(: أرضية أو طب
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الباب
ال�صرقي

احلّيزاالرتفاعالعر�ضالطولرقم الظاهرة
432�سم100�سم103�سم138

4- التّنور:
منت�سرة   )178 رقم  )الظاهرة  الفحم  من  طبقة  وجود  التّنور  على  عثورنا  �سبق 
العظام،  مثل:  حمروقة؛  معثورات  على  عثورنا  تكّرر  حيث  ال�سرقي  ال�سمايل  الركن  يف 
106�سم،  م�سافة  منه  يبعد  فهو  ال�سرقي؛  اجلدار  اإىل  اأقرب  التّنور  جاء  وقد  والفخار. 
اجلدار  من  كثريًا  يبعد  اأنه  نعتقد  ول  182�سم،  م�سافة  الغربي  اجلدار  من  يبعد  بينما 
م�سافة  ال�سمايل  الفا�سل  يبعد من  اإذ  املقبلة؛  املوا�سم  عنه يف  �سُيك�سف  الذي  ال�سمايل، 
15�سم، اأما بعده من اجلدار اجلنوبي فهو 136�سم. وجاءت معثورات هذه الظاهرة من 
اإىل جزء من حو�ٍس  اإ�سافة   ،)10/2/494 رقم  )املجموعة  الأدوات احلجرية  عدد من 

من احلجر الرملي )10/2/126(.

التنور قبل الترميم وبعد

البا الشرقي
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- الظواهر واملعثورات:
عرثنا على 15 ظاهرة ما بني ثابتة ومتحركة، تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:

رقم 
الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

742.12م355�سم396�سم92
اأحجار رملية خمتلفة الأحجام 

والأ�سكال، تتخّللها ك�سر فخارية وك�سر 
من العظام )اجلدار اجلنوبي(

تربة حمراء خمتلطة باأحجار رملية 741.07م222�سم400�سم102
�سغرية

تربة حمراء خمتلطة باأحجار رملية يف 741.00م125�سم326�سم112
اجلهة ال�سرقية من املربع

ردمي من حجارة مت�ساقطة741.65م400�سم400�سم122

ة اأخذت �سكل قو�س741.25م106�سم186�سم152 ُكتل حجرية مرتا�سّ

الفا�سل ال�سرقي741.56م80�سم288�سم1372

عتبة للمدخل ال�سرقي741.53م55�سم110�سم1382

ة741.38م20�سم138�سم1392 عن�سر معماري: اأحجار مرتا�سّ

ردمي من حجارة باأحجام خمتلفة غري 741.12م110�سم174�سم1412
منتظمة

تربة حمراء غّطت املربع ب�سكل كامل740.95م400�سم400�سم1432

عتبة للمدخل ال�سرقي741.00م156�سم210�سم1442

اجلدار الغربي740.98م23�سم174�سم1772

طبقة فحم تتو�ّسط الغرفة )الوحدة(740.96م40�سم40�سم1782

اأر�سية تغّطي املربع كاماًل740.49م57�سم75�سم1792

 تّنور عمقه 10.5�سم، وقطره 56�سم740.42م57�سم75�سم1802
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ب- املعثورات:
انح�سرت معثورات هذه الغرفة، البالغة 18 معثورًة، يف تلك امل�سنوعة من مادتي احلجر 
نعت احلجرية منها من احلجر الرملي، ما عدا اأربع قطع؛ اثنتان من احلجر الربكاين  واملعدن. �سُ

)52، 10/2/99(، والثالثة حجر كرمي )10/2/124(، والأخرية من املرمر )10/2/11(.

املجموعاملعدنيةاحلجرية

14418

وهي موّزعة على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
قطعة حديدية-892
ثقالة من احلجر الرملي741.71م992

قطعة معدنية742.71م1092
جزء من اإناء من املرمر عليه كتابة741.77م1192
قد يكون مدقًا كبري احلجم ن�سبيًا741.49م1292
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي742.12م4992
جزء من �سراج حجري740.92م50122
قطعة معدن740.96م51122
مدّق بركاين كروي ال�سكل742.12م5292
عن�سر معماري من احلجر الرملي-971372
جزء من عمود من احلجر الرملي-981372
جزء من مائدة من احلجر الربكاين741.65م99122

مدّق من احلجر الرملي742.12م10092
اأداة حجرية دائرية ال�سكل من احلجر الرملي741.07م102102
حجر كرمي741.65م124122
جزء من حو�س من احلجر الرملي740.50م1261802
قطعة معدنية740.80م1431772
اأداة حجرية من احلجر الرملي740.50م1441802
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ج- املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية:

املجموعاحلجريةالفخارية
40718425

• الفخارية:
نعت جميعها بالدولب، ما عدا  بلغ عدد الك�سر الفخارية يف هذه الغرفة 407 ك�سرة، �سُ
نعت باليد. و�سنعتها جميعًا حملية، ما عدا 13 ك�سرة؛ واحدة نبطية، واثنتان  43 قطعة �سُ

يونانيتان، والك�سر الع�سر املتبقية من مدين اأو تيماء.

ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

921141113
10275705
12215413618

137234277
143231265
1772110
1792321

• احلجرية:
عددها 18 قطعة، جاءت من حّيزين بظواهر بلغت خم�س ظواهر.

العدداحلّيزالظاهرة
922

12210
13726
1422-
1802-

5118املجموع
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تكّونت هذه الوحدة من املربع رقم )N1=18(، وكانت اأعلى نقطة من م�ستوى البحر هي 
742.29م، واأقّلها هي 740.80م. ويّت�سح اأن الوحدة مّرت -كاأغلبية وحدات املركز الديني 

وغرفه- بثالث مراحل معمارية:
الأوىل: ا�ستنادًا اإىل من�سوب الأر�سية العائدة اإىل املرحلة املتاأخرة، اإ�سافًة اإىل اجلزء 

العلوي من اجلدار )الظاهرة رقم 114(.
واجلنوبي   ،)114 رقم  )الظاهرة  الغربي  اجلدارين:  اإىل  اإ�سافًة  ميّثلها،  الثانية: 
املعماريان  العن�سران  التا�سع،  املو�سم  يف  عنهما  ُك�سف  اللذين   ،)110 رقم  )الظاهرة 

)الظاهرتان رقما: 117، 118(، اللذان الت�سقا بالفا�سل ال�سمايل.
الثالثة: متّثلها الطبقة الأخرية من الوحدة املعمارية الواقعة جنوب هذه الوحدة، التي 

ُك�سف عنها يف املو�سم التا�سع.
من�سوب اجلدار  ا�ستثنينا  -اإذا  اإىل 197�سم  نزل  الذي  التنقيب  وقد عرثنا من خالل 
)الظاهرة رقم 114(- على طبقتني فقط، هما: الطبقة ال�سطحية )الظاهرة رقم 118(، 

ة ي ان ث ة ال رف ال
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وطبقة الردمي الذي ت�سّمن بقية العنا�سر املعمارية؛ فالطبقة الأوىل )ال�سطحية( )اللوحة 
اختلطت برتبة  والأ�سكال  الأحجام  الأغلب خمتلفة  رملية يف  اأحجار  تكّونت من  رقم 31( 
اإىل ما  اإ�سافًة  البناء،  اأحجار  تربط  التي كانت  املونة  اأو  الأحجار  تفّتت  طينية جاءت من 
مكّونات  اأبرز  ولعّل  �سغرية.  وحجارة  اأتربة  من  املكان  هذا  اإىل  والأمطار  ال�سيول  جترفه 
هذه الطبقة هو اجلدار الغربي املمتد من اجلنوب اإىل ال�سمال )الظاهرة رقم 114(. اأما 
حمليًا،  نعت  �سُ فخارية  ك�سرة   70 وجدنا  فقد  فقط؛  وحجرية  فخارية  فكانت  معثوراتها، 
اخلامت  ف�ّس  اأبرزها  حجرية،  قطعة   14 على  اأي�سًا  عرثنا  كما  بالدولب.  ك�سرة   14 منها 
الدائري الأبي�س اللون )10/18/67(. اأما الظاهرة الثانية )الردمي(، التي و�سل ارتفاعها 
واأر�سيات  معمارية  عنا�سر  �سملت  فقد  ال�سطحية،  الطبقة  من  النتهاء  بعد  142�سم  اإىل 
تلك  من  متّيزت  معثورات  اأي�سًا  بها  ووجدنا   .)119  ،118  ،117  ،115 اأرقام:  )الظواهر 
التي وجدناها يف الطبقة ال�سطحية باملعثورة رقم 10/18/72، التي عرثنا عليها على عمق 

740.85م، وهي قطعة �سغرية من العاج اأو اخل�سب.

ة السطحية اللوحة رقم )31(: الطب
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- العنا�صر املعمارية:
بعد انتهاء التنقيب تبّينت العنا�سر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
لأننا مل ننّقب يف اجلهتني ال�سرقية وال�سمالية للمربع فاإننا مل نك�سف اإل عن اجلدار 
يف  عنه  ُك�سف  املعمارية  الوحدة  لهذه  اجلنوبي  فاجلدار   ،)114 رقم  )الظاهرة  الغربي 
اجلدار  هذا  مّيز  وما  الن�سر(.  حتت  التا�سع،  املو�سم  واآخرون،  )الذييب  التا�سع  املو�سم 
الغربي اأنه ا�سُتخدم يف مرحلتني معماريتني خمتلفتني بالطول والعر�س نف�سيهما اللذين 
اإذ كان يف املرحلة  اأنهما اختلفا يف الرتفاع؛  اإل  بلغا على الرتتيب: 460�سم، و125�سم، 
متاأّكلة  مداميكه  جميع  اأن  واملاُلحظ  103�سم.  الثانية  ويف  107�سم،  الأوىل  املعمارية 
الأ�سا�س  عدا  ما  رملية،  بنائه  يف  ا�سُتخدمت  التي  واحلجارة  الأخريين،  املدماكني  اإل 
احلجم  املتو�سطة  املداميك احلجارة  هذه  على  وغلبت  الربكاين،  من احلجر  كان  الذي 

وال�سغرية، واختلفت يف �سماكاتها واأطوالها، فجاءت على النحو الآتي:

ال�صماكةالطولاحلجم
14�سم42�سممتو�سط
16�سم41�سممتو�سط
7�سم16�سم�سغري
9�سم25�سم�سغري

وعند مقارنة املدماكني الأخريين من اجلدار الغربي مبداميك اجلدار اجلنوبي لهذه 
م�سّذبة،  وغري  �سيئة  اجلنوبي  اجلدار  فمداميك  بينهما؛  الكبري  الختالف  يتبنّي  الوحدة 
ويغلب عليها احلجم الكبري، وهو ما ُيوحي باأن هذين اجلدارين )اجلنوبي والغربي( ُبنيا يف 

حقبتني معماريتني خمتلفتني.

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
----الفا�سل ال�سرقيال�سرقي
غري وا�سح157�سم125�سم460�سم114الغربي

----الفا�سل ال�سمايلال�سمايل
املو�سم التا�سع100�سم54�سم303�سم110اجلنوبي
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2- االأر�سيات:
متّكّنا من العثور يف هذه الغرفة على ثالث اأر�سيات: الأوىل مل يتبقَّ منها اإل جزء 
ال�سرقي،  ال�سمايل  الركن  يف  وحتديدًا  ال�سطحية،  الطبقة  ك�سط  بعد  ظهر  ق�سري 
املربعات )1-8(، وكان حتّطمها  الأوىل يف  الأر�سيات  ويتنا�سب من�سوبها مع منا�سيب 
)الظاهرة  الثالثة  اأما  والأحجام،  الأ�سكال  املتعددة  احلجرية  الكتل  �سقوط  نتيجة 

مبّلطة. تكون  فقد   )308 رقم 

املن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرةاالأر�صية
741.89م25�سم140�سم11918الثانية
740.12م187�سم419�سم30818الثالثة

: سر املعمارية االأخر 3– العنا
وجدنا يف هذه الوحدة ثالثة عنا�سر معمارية؛ اثنان منها جاءا يف �سمال الوحدة الأوىل 
)الظاهرة رقم 115(، ميتد العن�سر الأول من ال�سمال اإىل اجلنوب بطول 155�سم، وعر�س 
الثاين  العن�سر  اأما  منتظمة.  غري  جاءت  الرملية  حجارته  لكن  28�سم،  وارتفاع  95�سم، 
اأربعة مداميك، فقد كان  الآن  اإىل  الوا�سحة  بلغت مداميكه  الذي  )الظاهرة رقم 117(، 
ارتفاعه 60�سم، وطوله 85�سم، وعر�سه 67�سم. اأما العن�سر الثالث )الظاهرة رقم 118(، 

فهو مكّون من مدماك واحد فقط.

املن�صوباالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةالعن�صر
741.50م28�سم95�سم155�سم115الأول
741.89م60�سم67�سم85�سم117الثاين
740.12م39�سم82�سم65�سم118الثالث



51

 ال
ا

ال

- الظواهر واملعثورات:
على  تتوّزع  وهي  معثورات،  �سّت  اإىل  اإ�سافًة  ومتحركة،  ثابتة  ظواهر  �سّت  على  عرثنا 

النحو الآتي:
اأ- الظواهر:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

طبقة �سطحية مكّونة من اأحجار 742.09م450�سم450�سم11318
خمتلفة الأحجام والأ�سكال

جدار ميتّد من اجلنوب اإىل ال�سمال742.89م125�سم460�سم11418

عن�سر معماري من حجارة غري 741.50م70�سم120�سم11518
منتظمة وغري م�سّذبة

الفا�سل اجلنوبي741.76م50�سم400�سم11618

عن�سر معماري من حجارة غري 741.48م90�سم130�سم11718
منتظمة وغري م�سّذبة

عن�سر معماري من ثالثة اأحجار 740.96م25�سم82�سم11818
مر�سوفة يف اجلهة الغربية اجلنوبية

طبقة مونة )اأر�سية(741.89م25�سم140�سم11918
اأر�سية مدكوكة740.12م187�سم419�سم30818

ب- املعثورات:
من  امل�سنوعة  تلك  يف  معثورات،  �سّت  البالغة  الغرفة،  هذه  يف  املعثورات  انح�سرت 
ف�ّس  واأبرزها  الرملي،  احلجر  من  جميعها  احلجرية  نعت  �سُ واخل�سب.  احلجر  مادتي 
العاج  اأو  اخل�سب  من  امل�سنوعة  ال�سغرية  القطعة  اأما   .)10/18/67( حجري  خامت 

)10/18/72(، فلم يتبنّي لنا وظيفتها ب�سكل وا�سح، وهي موّزعة على النحو الآتي:
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الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
ف�ّس خامت دائري ال�سكل لونه اأبي�س740.52م6711318
جزء من اإناء حجري741.23م6811518
حجر غري منتظم عليه ثالثة حروف741.78م6911618
جزء من اأداة حجرية متّثل قاعدًة740.97م7011718
جزء من اأداة حجرية740.98م7111718
قطعة �سغرية من العاج اأو اخل�سب740.85م7211718

ج- املجموعات:
تنّوعت بني جمموعات فخارية واأخرى حجرية:

املجموعاحلجريةالفخارية
34625371

• الفخارية:
نعت حمليًا،  اأنها �سُ بلغت 346 ك�سرة،  التي  الفخارية،  تبنّي من درا�سة هذه املجموعة 

منها 180 ك�سرة بالدولب من خم�س ظواهر على النحو الآتي:

ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

11318701456
1141885778
11518582830
1161814113
117181195069
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• احلجرية:
اأخرى،  واأدوات حجرية  وثقالت،  ومدّقات،  م�ساحن،  بني  تعّددت  قطعة،   25 عددها 
الربكاين  احلجر  من  ثالث  قطع؛  �سبع  عدا  ما  الرملي،  احلجر  من  م�سنوعة  وهي 
اجلريي  احلجر  من  اأخرى  وثالث   ،)10/18/406  ،340  ،268 اأرقام:  )املجموعات 
احلجر  من  م�سنوعة  الأخرية  والقطعة   ،)10/18/485  ،265 رقما:  )املجموعتان 

ال�سابوين )املجموعة رقم 10/18/338(.

العدداحلّيزالظاهرة

1131814

114183

115184

116181

117183

515املجموع
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ة ث ال ث ة ال رف غ ال

تكّونت هذه الغرفة من املربعني رقمي )26k=7 ،26j=8(، واحلّيزات اأرقام )20، 22، 
مراحل  بثالث  مّرت  اأنها  على  التنقيب  ودّل   .)34( رقم  احليز  من  ب�سيط  وجزء   ،)33
معمارية، الأوىل مّثلتها العنا�سر املعمارية الآتية: اجلدار املمتد من ال�سمال اإىل اجلنوب 
)الظاهرة رقم 49(، الذي كان اأي�سًا م�ستخدمًا يف املرحلتني املعماريتني الثانية والثالثة، 
والأر�سية العائدة اإىل املرحلة املتاأخرة )الع�سوائية(، وهي مثل الغرفة الرابعة يف املو�سم 
الثامن يف اجلهة ال�سرقية من املركز الديني )الذييب، 2014م، �س73-81(، وكانت يف 
املرحلة الثالثة مكّونًة من غرفتني �سغريتني تعودان تاريخيًا اإىل احلقبة اللحيانية حتّولتا 
لحقًا اإىل غرفة واحدة، نرى اأنها تاريخيًا معا�سرة للحقبة التي هيمن فيها الأنباط على 
من�سوب  عند  فيها  وتوّقفنا  فقط،  الغربية  الغرفة  عن  ك�سفنا  هذه  وحدتنا  ويف  املنطقة. 

739.92م. اأما الغرفة ال�سرقية فتوّقفنا عند اأر�سيتها الثانية )الظاهرة رقم 298(.
غلبت  حجرية  ُكتٍل  من  املوقع-  هذا  تالل  -كاأغلبية  مكّونًة  ال�سطحية  الطبقة  وكانت 
عليها الأحجار الرملية التي تخّللتها الرتبة ب�سكل وا�سح )الظواهر اأرقام: 50، 57، 165(. 
و�سّمت هذه الطبقة، التي جاءت بعمق 110�سم، عددًا من الظواهر، منها املعماري، وهو 
اجلدار املمتد من ال�سمال اإىل اجلنوب )الظاهرة رقم 49(، وكذلك الظواهر املتحركة، 
الظاهرة  ومتّيزت  ة،  بناء مرتا�سّ اأحجار  كانت  التي   ،55  ،53  ،52 اأرقام:  الظواهر  مثل 
ترابّيتان،  ظاهرتان  وهناك  مدماكني.  من  كانت  باأنها   )55 رقم  )الظاهرة  الأخرية 
متو�سطة  متنوعة  بهما حجارة  اختلطت   ،)249  ،51 رقما:  )الظاهرتان  كلتاهما حمراء 
�سماله  يف  والثانية   ،)7( رقم  املربع  جنوب  يف  حتديدًا  جاءت  الأوىل  و�سغرية،  احلجم 

)احلّيز رقم 22(.
اأما معثورات الغرفة الثالثة، فكانت من حيث الك�سر الفخارية الأكرث؛ فقد بلغت 520 
التي  تلك  اأبرزها  31 قطعة،  فبلغت  اأما احلجرية  باليد.  نعت  �سُ ك�سرة  منها 341  ك�سرة، 
طينية  دمية  من  جزء  اإىل  اإ�سافًة   ،)10/7/88  ،85  ،39( حليانية  نقو�س  عليها  ُكتبت 
)10/7/89(، اأما البقية فت�سمنت عددًا من اأجزاء ملذابح وم�ساحن ومدقات، ن�سري اإىل 
حجر م�ستطيل جاءت يف و�سطه دائرة )10/33/211(. وقد متّيزت هذه الطبقة بعثورنا 
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ة السطحية الظاهرة رقم )57(: الطب

على قطعة عملة يف من�سوب 741.96م )10/8/43(.
ومثلتها  104�سم،  بعمق  كانت  التاريخية  املرحلة  هذه  يف  الثانية  املعمارية  واملرحلة 

الظاهرتان املعماريتان الآتيتان:
 ،)261  ،167 رقما:  )الظاهرتان  ال�سمايل  اأرقام:  )الظواهر  الثالثة  اجلدران   -1

وال�سرقي )الظاهرة رقم 49(، والغربي )الظاهرة رقم 60(.
2- الأر�سية )الظاهرتان رقما: 298، 279(.

)الظواهر  الثالثة  اجلدران  مثل:  املعماري؛  منها  الظواهر،  من  عدد  فيها  جاء  وقد 
اأي�سًا  ومنها   .)298  ،250 رقما:  )الظاهرتان  والأر�سية   ،)162  ،157  ،60  ،49 اأرقام: 
ة  ظواهر متحركة، وهي اأحجار بناء متناثرة )الظواهر اأرقام: 58، 159، 231(، اأو مرتا�سّ
)الظواهر اأرقام: 61، 62، 156، 278(، ومتّيزت الظاهرة الأخرية )الظاهرة رقم 278( 
ة بع�سها اإىل جانب بع�س، ومنها كذلك ظواهر ترابية،  باأنها تتكّون من اأربعة اأحجار مرتا�سّ
خملوطًة  مرًة  جاءت  التي  الطينية  والرتبة   ،)64 رقم  )الظاهرة  احلمراء  الرتبة  منها 
بحجارة رملية حمراء )الظاهرة رقم 54(، وثانيًة طينيًة تخّللتها اأحجار �سغرية )الظاهرة 
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رقم 153(، وثالثًة طينيًة مدكوكًة بها مواد ع�سوية )الظاهرة رقم 252(. واأخريًا، هناك 
تربة اختلطت بها حجارة متنوعة متو�سطة احلجم و�سغرية امتدت من ال�سمال اإىل اجلنوب 
)الظاهرة رقم 161(، جاءت حتديدًا يف جنوب املربع رقم )7(، والثانية يف �سماله )احلّيز 
رقم 22(. ومل تخُل هذه املرحلة من طبقة للمواد الع�سوية؛ فقد عرثنا على طبقة كثيفة من 
للمربع رقم )34(، وكذلك  ال�سرقي  ال�سمايل  الركن  املواد )الظاهرة رقم 251( يف  هذه 

على طبقة بها عدد من العظام )الظاهرة رقم 291(.

وت�سّمنت عددًا من املعثورات جاءت على النحو الآتي:
- املعدنية: مل نوّفق يف العثور اإل على قطعة واحدة، هي جزء من قدم )10/33/237(.

- الفخارية: كانت املعثورات امل�سنوعة من الفخار كميتها كبرية، بلغت 1635 ك�سرة، منها 
نعت بالدولب، ووجدنا �سّت ك�سر لفتة للنظر، اأبرزها جزءان من دميتني  1067 ك�سرة �سُ

)128، 10/8/204(، وفوهة �سغرية لإناء )10/33/238(.
بني  تنّوعت  واأربعني قطعة،  ثماين  امل�سنوعة من احلجر  الأدوات  بلغت هذه  - احلجرية: 
اأحوا�س، ومدقات، وم�ساحن، اأو اأجزاء من اأواٍن )بلغت وحدها �سّت قطع(، لكن اأبرزها 

ة الظاهرة رقم )62(: أحجار بناء مترا
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املبخرة )10/8/172(.
تعود  خمتلفة  تاريخية  مرحلة  نعتقد  كما  اأي�سًا  فهي  الثالثة،  املعمارية  املرحلة  اأما 
�سطرًا  ع�سر  اأحد  من  املكّون  اللحياين  النق�س  ميّثلها  ما  وخري  املزدهرة،  اللحيانية  اإىل 

)10/33/257(، وهو املن�سوب الذي توّقفنا عنده على اأمل اأن نكمل لحقًا الك�سف عنها.
الأوىل  املعماريتني  للمرحلتني  املعادلة  الأوىل،  التاريخية  املرحلة  اأن  لنا  يتبنّي  واأخريًا، 
اإىل اجلنوب 515�سم، وعر�سها من  ال�سمال  الغرفة الكبرية، وطولها من  والثانية، متّثلها 
رقم  )الظاهرة  الغربي  ال�سمايل  الركن  يف  مدخلها  وجاء  475�سم،  الغرب  اإىل  ال�سرق 

10/22/249( بطول 110�سم، وعر�س 92�سم.

ية من العظا ة ُعثر فيها عل ك الظاهرة رقم )291(: طب
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- الغرفة الغربية:

َحَوت هذه الغرفة عددًا من العنا�سر املعمارية، هي:

: درا 1- ا
ما ُك�سف عنه هو ثالثة جدران فقط؛ لأننا مل نك�سف عن اجلدار اجلنوبي؛ لأنه �سمن 
الفا�سل اجلنوبي الذي �سُيك�سف عنه يف املوا�سم املقبلة. واجلدار الغربي املمتد من ال�سمال 
اإذ بلغ ارتفاعه 285�سم. وبنّي  اإىل اجلنوب هو الأكرث ارتفاعًا بني اجلدران الثالثة طوًل؛ 
التنقيب اأن 92�سم طوًل من جزئه اجلنوبي بعمق بلغ 26�سم كان ماأكوًل. اأما اجلدار ال�سرقي 
)الظاهرة رقم 157( فهو الأطول بني هذه اجلدران )390�سم(، واأقّلها عر�سًا )85�سم(، 
ومل يبَق منه اإل خم�سة مداميك، وكانت حجارته غري منتظمة ال�سكل، وتغلب عليها احلجارة 

املتو�سطة احلجم وال�سغرية.

ربية رفة ال ال
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عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
1225�سم85�سم390�سم157ال�سرقي
28511�سم118�سم320�سم)60، 160(الغربي

876�سم95�سم205�سم261ال�سمايل
فــــا�ســلاجلنوبي

2- االأر�سيات:
جدًا  املتاأخرة  الطبقة  اأر�سية  غري  وا�سح،  ب�سكل  اأر�سيات  ثالث  حتديد  من  متّكّنا 
اإليها احلياة  تُعد  اإذ مل  نهائي؛  ب�سكل  املدنية  اأفول  اإىل مرحلة  تعود  التي  )الع�سوائية( 
�س438- 2014م،   -2013 )الذيبي،  احل�سن  يف  وتتمّثل  الإ�سالمية،  احلقبة  يف  اإل 

الزمن.  من  قرنني  قبل  لحقًا  العثمانية  احلديد  �سكة  اإقامة  حقبة  ويف   ،)445
157�سم.  عمق  على  جاءت  التي  املدكوكة،  الطينية  الأر�سية  هي  الثانية  والأر�سية 
وكانت  التنقيب.  وقف  قّررنا  حيث  739.92م  من�سوب  على  كانت  الأخرية  والأر�سية 

الآتي: النحو  على  الأر�سيات  قيا�سات 

الظاهرة رقم )157(: اجلدار الشرقي
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الظاهرة رقم )279(: أرضية حجرية

الي الظاهرة رقم )261(: اجلدار الش

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولالظاهرة
اأر�سية حجرية741.68م280�سم360�سم250
اأر�سية حجرية740.11م210�سم360�سم279
اأر�سية طينية مدكوكة739.92م50�سم140�سم272
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الظاهرة رقم )272(: أرضية طينية مدكوكة

الظاهرة رقم )250(: أرضية حجرية
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- الغرفة ال�صرقية:

: درا 1- ا
اإىل  ال�سرق  من  املمتد  ال�سمايل  اجلدار  جدران:  ثالثة  من  ال�سرقية  الغرفة  تتكّون 
الغرب، وهو الأكرث ارتفاعًا؛ اإذ بلغ ارتفاعه 175�سم ب�ستة مداميك، وتنّوعت اأحجار بنائه 
يف ال�سكل واحلجم، فكان منها ال�سغري احلجم واملتو�سط والكبري، وراوحت اأطوال حجارته 
بني 63�سم لأطولها و14�سم لأق�سرها، وراوحت من حيث ال�سمك بني 26�سم و6�سم. اأما 
اجلدار ال�سرقي، الذي ميتد من ال�سمال اإىل اجلنوب، فقد ُبني اأي�سًا من حجارة خمتلفة 

الأ�سكال والأحجام، وجاءت قيا�سات حجارته على النحو الآتي:

ال�صماكةالعر�ضالطولاحلجم
9�سم19�سم40�سممتو�سط
14�سمل ميكن حتديده51�سممتو�سط

رفة الشرقية ال
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من  ويبعد  100�سم،  طوله  للغرفة،  �سرقي  مدخل  اأنه  نعتقد  مبا  اجلدار  هذا  ومتّيز 
جدارها  فهو  املداميك  عدد  حيث  من  الغرفة  جدران  اأقّل  اأما  69�سم.  اجلنوبي  الفا�سل 
الغربي )ال�سرقي للغرفة الغربية(، وبلغ عدد مداميكه من جانبه ال�سرقي ثالثة مداميك 
فقط، وهو اجلدار الذي ف�سل بني الغرفتني يف املرحلة اللحيانية. كما متّيز اجلدار على 

الأقّل من هذا اجلانب باأنه الأطول؛ فقد بلغ املتبّقي من طوله 400�سم.

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
1908�سم112�سم330�سم49ال�سرقي
503�سم85�سم400�سم162الغربي

1756�سم80�سم373�سم167ال�سمايل
فــــا�ســلاجلنوبي

الظاهرة رقم )49(: اجلدار الشرقي
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2- االأر�سيات:
طينية  والأخرى  138�سم،  عمق  على  حجرية  الأوىل  وا�سحتني:  اأر�سيتني  عن  ك�سفنا 

مدكوكة على بعد 76�سم من الأوىل.

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولالظاهرة
اأر�سية حجرية741.75م100�سم200�سم56

اأر�سية مدكوكة740.71م165�سم420�سم298

- الظواهر واملعثورات:
اأ- الظواهر:

اأن الظواهر  اأخذنا يف احل�سبان  اإذا  ثابتة ومتحركة  العثور على 38 ظاهرة  متّكّنا من 
اأرقام )112، 121، 157( هي ذاتها الظواهر اأرقام )162، 167، 168(. وت�سّمنت الظواهر 
املتحركة، البالغة ع�سر ظواهر، عددًا من املعثورات بلغ 42 معثورًة، موّزعة على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
اجلدار ال�سرقي املمتد من ال�سمال اإىل اجلنوب742.85م112�سم330�سم497
ُكتل حجرية خمتلفة الأحجام والأ�سكال742.35م250�سم270�سم507

تربة حمراء مع حجارة متنّوعة الأحجام 742.95م400�سم300�سم517
والأ�سكال يف جنوب املربع

ة741.75م150�سم200�سم527 عن�سر معماري مكّون من اأحجار مرتا�سّ

حجر مرّبع ال�سكل ُوجد يف ال�سمال الغربي741.80م50�سم57�سم537

طبقة طينية خملوطة بحجارة رملية حمراء741.73م70�سم130�سم547

عن�سر معماري مكّون من مدماكني يف 741.98م50�سم100�سم557
الركن اجلنوبي

اأر�سية741.57م100�سم200�سم567

طبقة �سطحية من اأحجار رملية خمتلفة 741.96م200�سم270�سم578
احلجم وال�سكل مع تربة بي�ساء
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
طبقة اأحجار رملية خمتلفة احلجم وال�سكل740.15م160�سم250�سم588
فجوة دائرية يف �سمال املربع740.15م30�سم130�سم598
اجلدار الغربي741.15م118�سم320�سم608
ة741.51م58�سم54�سم618 عن�سر معماري من اأحجار مرتا�سّ
عن�سر معماري من ُكتل حجرية740.83م123�سم297�سم628
اجلدار الغربي740.91م96�سم130�سم638
تربة حمراء741.46م114�سم157�سم648

تربة طينية تتخّللها اأحجار �سغرية741.13م112�سم125�سم15320

ُمونة �سلبة مغطاة برتبتني: اإحداهما 741.13م57�سم118�سم15420
حمراء، والأخرى طينية

عن�سر معماري من اأحجار مرتاكمة ب�سكل اأفقي741.06م80�سم134�سم15520

اأحجار م�سفوفة ملت�سقة بتلك التي يف 740.63م10�سم36�سم15620
الظاهرة رقم )155(

اجلدار ال�سرقي )الظاهرة رقم 162(741.06م110�سم400�سم15720
قد يكون مدخاًل اأو عتبًة740.91م38�سم100�سم15822
جمموعة من اأحجار بناء مرتاكمة741.32م120�سم450�سم15922

عن�سر معماري ميتد من احلّيز رقم )13( 741.67م38�سم85�سم16022
اإىل احلّيز رقم )8(

تربة خملوطة متتد من ال�سمال اإىل اجلنوب741.00م320�سم400�سم1617

اجلدار الغربي )الظاهرة رقم 157(741.11م85�سم400�سم1627

اأحجار خمتلفة يف 742.62م140�سم250�سم1657 ردمي خملوط من 
ال�سمايل اجلزء 

اجلدار ال�سمايل175�سم80�سم373�سم16733
ردمي به اأحجار كبرية م�سّذبة740.85م245�سم100�سم2318
ردمي من اأحجار مت�ساقطة تخالطها تربة طينية741.04م--23233

تربة حمراء تتخّللها اأحجار خمتلفة 741.97م92�سم120�سم24922
والأ�سكال الأحجام 
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
اأر�سية حجرية741.68م280�سم360�سم25033

طبقة كثيفة من املواد الع�سوية يف الركن 740.45م--25134
ال�سمايل ال�سرقي

تربة طينية مدكوكة خمتلطة مبواد ع�سوية741.29م--25233
اجلدار ال�سمايل740.40م95�سم205�سم26133
املن�سوب الذي توّقف العمل عنده739.92م50�سم140�سم 27220

اأربعة اأحجار م�سفوفة متتد من ال�سمال 740.63م50�سم100�سم27833
اإىل اجلنوب

اأر�سية طينية مدكوكة740.11م210�سم360�سم27920

جدار ميتد من ال�سرق اإىل الغرب مبحاذاة 740.88م60�سم220�سم29033
الفا�سل اجلنوبي

مواد ع�سوية تتخّللها بع�س الك�سر العظمية740.09م165�سم170�سم29134
اأر�سية مدكوكة740.71م165�سم420�سم29833

ب- املعثورات:
تعّددت معثورات هذه الغرفة، ف�سمت عددًا من الأدوات امل�سنوعة من الفخار اأو من املعدن، 
لكن غلبت عليها الأدوات امل�سنوعة من احلجر، وبلغت 32 قطعة، تعّددت بني مذابح )�سبع 
قطع(، واأواٍن )ثماين قطع(، ومدّقات )خم�س قطع(، وم�ساحن )ثالث قطع(، وثمانية اأحجار 
مزخرفة اأو م�سغولة، اأهمها حجر ت�سّمن نق�سًا حليانيًا من اأحد ع�سر �سطرًا )10/33/257(. 
اأما الأدوات امل�سنوعة من الفخار، فاأبرزها اإناء دائري ال�سكل )10/8/214(. كما عرثنا على 
قطعتني م�سنوعتني من املعدن: الأوىل عملة )10/8/43(، والأخرى جزء من رجل متثال 
 ،128  ،89( الفخار  من  لُدًمى  معثورات  ثالث  اإىل  اأُ�سري  واأخريًا،   .)10/33/237( �سغري 

10/7/204(، الأخرية راأ�س دمية حيوانية. وتتوّزع معثورات هذه الغرفة على النحو الآتي:

املجموعالفخاريةالطينيةاملعدنيةاحلجرية
3232542
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وهي تتوّزع على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
جزء من اأداة حجرية قد تكون جنرًا741.80م37527
مذبح م�سنوع من احلجر الرملي741.80م38537
حجر رملي عليه حرفان742.95م39517
ميزاب من احلجر الرملي742.95م42517
عملة معدنية741.96م43578
قطعة معدنية غري معروفة741.96م44578
ثقالة من احلجر الرملي741.96م45578
مدّق �سغري من احلجر الرملي741.96م46578
جزء من م�سحن من احلجر الرملي741.96م47578
مدّق من احلجر الرملي740.845م48578
نق�س حلياين من ثالثة اأ�سطر741.29م85517
مذبح من احلجر الرملي741.09م86517
جزء من اأداة من احلجر الرملي742.95م87517
نق�س من عدة حروف على حجر رملي741.15م88517
جزء من دمية حيوانية طينية741.05م89527
جزء من حو�س/ مذبح من احلجر الرملي741.75م90527

جزء من م�سحن من احلجر الرملي740.845م109588
جزء من حو�س/ مذبح من احلجر الرملي741.51م110618
مدّق حجري741.51م111618

جزء من اإناء )مكّون من القاعدة واحلافة والبدن( 740.51م11215320
من احلجر الرملي

جزء من اإناء )مكّون من القاعدة واحلافة والبدن( 740.51م11315320
من احلجر الرملي

مدّق حجري740.84م1145920
دمية طينية حيوانية741.12م1281617
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الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
جزء من م�سحن من احلجر الرملي740.63م149638
جممرة من احلجر الرملي740.93م1722318
جزء من اإناء من احلجر الرملي740.22م1846033
جزء من اإناء من احلجر الرملي740.66م20024933
اأداة من احلجر الرملي )مدّق(740.79م20316133
راأ�س من الفخار لدمية حيوانية741.14م204608
حجر م�ستطيل ال�سكل به دائرة يف و�سطه741.92م21116533
حجر رملي مزخرف741.51م21216533
جزء من حو�س من احلجر الرملي741.55م21316533
اإناء دائري ال�سكل من الفخار740.84م21416133
جزء من اإناء من احلجر الرملي740.81م21624933
ك�سرة فخارية عليها زخرفة باللون الأ�سود741.25م22025233
�سّفاية/ مثقب نار من الفخار740.84م22116133
اإناء مزخرف من الداخل يتكون من قاعدة وبدن740.80م22216133
جزء من اإناء حجري739.98م2315920
جزء من ِرجل من املعدن740.17م23729033
فّوهة �سغرية من الفخار740.61م23829033
جزء من حو�س من احلجر الرملي741.56م24029033
نق�س حلياين من اأحد ع�سر �سطرًا739.93م25727933

ج- املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية:

املجموعاحلجريةالفخارية
1719491768
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• الفخارية:
اأن 1062 ك�سرة منها  التي بلغت 1719 ك�سرة،  بّينت درا�سة هذه املجموعة الفخارية، 
نعت بالدولب، واأنها جميعًا حملية ال�سنع ما عدا ك�سرتني  نعت باليد، واأن 657 ك�سرة �سُ �سُ
املجموعة  هذه  تنّوعت  وقد   .)10/7/300 رقم  )املجموعة  مدين  فخار  من  اأنهما  نعتقد 
الفخارية يف اأ�سكالها، ف�سملت اأجزاء من احلواّف والقواعد والأبدان، فيما عدا 16 ك�سرة 
هي اأجزاء من مقاب�س )املجموعات اأرقام: 38، 122، 298، 300، 10/7/604، 10/8/77، 
اأما من حيث الزخرفة، فاإن اأغلبية املجموعة   .)10/22/590 ،538 ،210 ،10/20/372
جاءت من دون زخرفة اإل 128 ك�سرة تنّوعت يف زخرفتها بني: حزوز )32 ك�سرة(، وخطوط 
عليها  جاءت  التي  الك�سرة  تلك  اأبرزها  ك�سرة(،   61( ملونًا  بع�سها  وجاء  ك�سرة(،   35(
زخرفة هند�سية )املجموعة رقم 10/7/510(. وغلب على لون عجينة فخار هذه املجموعة 
اللونان: البني )الأكرث(، والأحمر، اأما الأقّل فكان اللون الأ�سود، وبلغ 51 ك�سرة. والالفت 
للنظر اأننا مل جند �سمن هذه املجموعة ك�سرًا مزّججًة، بينما كانت الك�سر العالية احلرق، 
اأو ذات البنية الناعمة، قليلة؛ فبلغت الأوىل 48 ك�سرة، وبلغت الثانية 91 ك�سرة. كما غلب 
على هذه الك�سر احلرق املنخف�س، وهناك كمية ل باأ�س بها متو�سطة احلرق. ويتلّخ�س ذلك 

على النحو الآتي:

املجموعاحلّيزالظاهرة
ال�صناعة

باليدبالدوالب
49731274
50731328
51727720572
5233-720513372
54712120
592014014

16133-729827325
16533-7451926
2323318513
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املجموعاحلّيزالظاهرة
ال�صناعة

باليدبالدوالب
25233986335
578493019
5822-20-8205100105
5933-20-81222696
60842357
618853
628351520
632225214
642013112

158221192
15922351025
2318231310
24933-221295277

• احلجرية:
عددها 49 قطعة، وجاءت من اأربع ظواهر، وتعّددت بني: م�ساحن، ومدقات، وثقالت، 
رقم  )املجموعة  م�سرجة  من  جزء  اأنه  نعتقد  ما  واأبرزها  واأواٍن،  اأحوا�س  من  واأجزاء 
وهذه   .)10/33/598 رقم  )املجموعة  معمارية  حلية  اأنها  نعتقد  واأخرى   ،)10/8/139
القطع م�سنوعة من مواد حجرية خمتلفة؛ فقد كانت منها اأربع قطع من احلجر الربكاين 
)املجموعات اأرقام: 10/8/208، 10/20/372، 10/33/598(، وقطعة واحدة من احلجر 
ال�سابوين )10/8/536(، اأما البقية، وعددها 44 قطعة، فهي من احلجر الرملي. وتتوّزع 

هذه القطع على النحو الآتي:
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ة ع راب ة ال رف غ ال

رفة الرابعة ال

نقطة  اأعلى  وكانت   ،)19( رقم  واحلّيز   ،)26l=6( رقم  املربع  من  الغرفة  هذه  تكّونت 
من م�ستوى �سطح البحر هي 741.89م، وبدا وا�سحًا تعّر�س �سطحها للنب�س. اأما طبقتها 
ال�سطحية فمّثلتها الظواهر اأرقام )41، 42، 45(: الظاهرة الأوىل )الظاهرة رقم 41( عن�سر 
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معماري مكّون من ثالثة مداميك متتد من ال�سمال اإىل اجلنوب بطول 170�سم، بارتفاع 55�سم، 
وعر�س 70�سم، وهي من احلجر الرملي امل�سّذب ب�سكل جيد. ويبعد هذا العن�سر املعماري من 

الفا�سلني الغربي وال�سرقي للمربع بـ289�سم من الأول، و145�سم من الثاين.

ة السطحية الظاهرة رقم )42(: الطب

الظاهرة رقم )45(: تربة من الل
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بخم�سة  الأوىل  من  اأ�سفل  جاءت  التي   ،)42 رقم  )الظاهرة  الثانية  الظاهرة  اأما 
�سنتيمرتات، فهي جمموعة اأحجار رملية متناثرة ب�سكل ي�سبه القو�س اإىل حد كبري، وطولها 
للمربع، وحتديدًا خلف الظاهرة رقم  الغربي  173�سم، وعر�سها 400�سم. ويحمل اجلزء 
88�سم،  بطول  اللنب  من  تربًة  كانت  التي   ،)45 رقم  )الظاهرة  الثالثة  الظاهرة   ،)41(
الجتاهات  جميع  من  ومتوازن  تدريجي  ب�سكل  الظواهر  هذه  اإزالة  وبعد  84�سم.  وعر�س 
وجدنا اأجزاء من الأدوات امل�سنوعة من الفخار واحلجر فقط، بلغت 187 قطعة، منها 169 

ك�سرة فخارية.

- طبقة الرتبة احلمراء:
ظهرت مبا�سرًة اأ�سفل الأحجار املتناثرة )الظاهرة رقم 42( يف اجلزء اجلنوبي ال�سرقي 
للمربع، وقد بداأت هذه الظاهرة، التي جاءت على �سكل حرف )L(، على عمق 30�سم عند 
واجهة اجلدار )الظاهرة رقم 41( ممتدًة نحو ال�سرق. وُن�سري هنا اإىل ما يدّل على عمليات 
ال�ستخدام املعا�سر للموقع من الأهايل، نحو اإيقاد نار يف هذه البقعة؛ فقد عرثنا على ك�سر 
من العظام مع ك�سر �سغرية من الفحم الأ�سود وقليل من الرماد. اأما املعثورات، فقد غلب 
عليها تلك امل�سنوعة من الفخار )542 ك�سرة(، منها 23 ك�سرة حملية ال�سنع باليد، تغلب 
عليها الأبدان واحلواّف واملقاب�س والقواعد، اأما احلجرية فكان عددها 15 قطعة متنوعة 

الأ�سكال والأحجام.

: - طبقة الرد
الطبقة  هذه  يف  خمتلطة  تربة  مع  واملتو�سط،  الكبري  احلجمان  عليها  غلب  اأحجار 
اأرقام: 47، 73، 75،  اأحجارها )الظواهر  )الظاهرتان رقما: 74، 140(، ومتّيزت بكمية 
الكبرية بني 45�سم و55�سم،  الأحجار  يراوح طول  املثال:  �سبيل  فعلى  140، 163، 166(؛ 

ويراوح عر�سها بني 20�سم و36�سم )الظاهرتان رقما: 164، 163(.
ظواهر  والأ�سكال،  الأحجام  املتعددة  الأحجار  اإىل  اإ�سافًة  الردمي،  طبقة  ت�سّمنت 

متحركة اأخرى، هي:
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اجلهة  يف   )77 رقم  )الظاهرة  الأول  خمتلفني:  مكانني  يف  وجدناها  الطينية:  الرتبة   -
والآخر )الظاهرة رقم  ال�سرقي )741.62م(،  للمربع، وحتديدًا على فا�سله  ال�سرقية 
164( يف اجلهة املقابلة الغربية )740.98م( بعد نزولنا 64�سم. ولعّل الختالف بني 

الرتبتني هو اختالط الثانية باأحجار متنوعة ال�سكل واحلجم.

ة احلجم والشكل وعة من األحجار غير املنتظ الظاهرة رقم )140(: مج

الظاهرة رقم )164(: تربة طينية
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اأنها  الع�سوية: وجدناها مرًة واحدًة فقط على من�سوب )740.37م(، واملالحظ  املواد   -
غّطت جزءًا كبريًا من املربع؛ فجاءت بطول 385�سم، وعر�س 355�سم.

- الرتبة ال�سلبة: �سّجلنا هذه الطبقة يف مكانني خمتلفني اأي�سًا كما كان احلال يف الطبقة 
الطينية: الأوىل )الظاهرة رقم 48( يف اجلهة ال�سمالية ال�سرقية للمربع بطول 78�سم، 
وعر�س 62�سم، والأخرى )الظاهرة رقم 79( على عمق 25�سم من الأوىل، ور�سدناها 
يف اجلهة ال�سمالية الغربية، ومل تختلف عنها يف طولها البالغ 120�سم، وعر�سها البالغ 

97�سم، فح�سب، بل يف اأنها كانت خمتلطًة باأحجار ذات اأ�سكال واأحجام خمتلفة.

الظاهرة رقم )270(: تربة من الل

لبة تتخللها حجارة الظاهرة رقم )79(: تربة 
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نعت من مادتي الفخار واحلجر. بلغت  متّكّنا من ت�سجيل 265 معثورة يف هذه الطبقة �سُ
ك�سرتان  ك�سر:  ثالث  فاأهّمها  الفخارية  اأما  فقط،  اأربعًا  من احلجر  نعت  �سُ التي  الأدوات 
ملّونة  والأخرى   ،)10/19/127( ال�سغري  مقب�سها  مع  اإحداهما  الفّوهتان؛  منهما  تبّقت 

)10/19/131(، بينما كانت الك�سرة الثالثة على ما نعتقد غطاًء لآنية )10/19/132(.

- العنا�صر املعمارية:
تبّينت بعد انتهاء التنقيب العنا�سر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
لأننا مل نتمّكن من الك�سف عن اجلهة اجلنوبية فاإن اجلدار الذي مل يّت�سح لنا ب�سكل 
دقيق هو اجلدار اجلنوبي مع اأن هناك جدارًا ميتد من الغرب اإىل ال�سرق )الظاهرة رقم 
289( حماذيًا هذا الفا�سل؛ اإذ ي�سعب كثريًا عّده اجلدار اجلنوبي؛ فهو جدار من احلجر 

الرملي طوله 87�سم، وعر�سه 33�سم.

ر إل الشرق تد من ال الظاهرة رقم )289(: جدار 
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- اجلدار ال�سمايل: وهو ميتد من الغرب اإىل ال�سرق، وُيعّد الأكرث ارتفاعًا )212�سم(، 
ب�سكل  واملنتظمة  امل�سّذبة  الرملية  الأحجار  بنائه  يف  وا�سُتخدمت  مدماكًا،   22 من  ويتكّون 

وا�سح، وقد اختلفت �سماكاتها واأطوالها على النحو الآتي:
ال�صماكةالطولالرقم
12�سم42�سممتو�سط
11�سم35�سممتو�سط
7�سم20�سم�سغري
7�سم9�سم�سغري

وهو مثل اجلدارين الآخرين ا�ستمر يف املراحل املعمارية الثالث التي مّرت بها الغرفة.
- اجلدار الغربي: وهو اجلدار ال�سرقي للغرفة الثالثة )الظاهرة رقم 49(، وميتّد من 
ال�سمال اإىل اجلنوب بطول 334�سم، وقد ُبني بحجارة غري م�سّذبة ب�سكل يختلف عن حجارة 

اجلدارين ال�سمايل وال�سرقي، وهو ما ُي�سري اإىل اأنه قد اأ�سيف يف مرحلة لحقة.
- اجلدار ال�سرقي: ميتد من ال�سمال اإىل اجلنوب، وميتاز باأنه اأعر�س من اجلدارين 
اأقّل  لكنه  وا�سح،  ارتفاع  ذو  اأي�سًا  وهو  )93�سم(،  عر�سه  بلغ  فقد  والغربي؛  ال�سمايل 
ال�سمايل، وهو ذو حجارة م�سّذبة وجيدة ب�سكل  �سنتيمرتًا واحدًا فقط من ارتفاع اجلدار 

وا�سح يف بع�س الأحيان، وقد اختلفت �سماكاتها واأطوالها على النحو الآتي:
ال�صماكةالطولالرقم
10�سم39�سممتو�سط
8�سم37�سممتو�سط
9�سم20�سم�سغري
9�سم11�سم�سغري

وبذلك تكون هذه اجلدران بالقيا�سات الآتية:
املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
21222�سم80�سم286�سم76ال�سمايل
768�سم29�سم334�سم264الغربي
21117�سم93�سم285�سم41ال�سرقي
 فـــا�ســلاجلنوبي
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2- االأر�سيات:
اأنها  نعتقد  الأوىل  اأر�سيات:  اأربع  اأنه  نعتقد  ما  على  الغرفة  هذه  يف  العثور  من  متّكّنا 
الأر�سية ال�سلبة )الظاهرة رقم 48(، التي �سّجلناها يف اجلهة ال�سمالية ال�سرقية للمربع. 
اأما الأر�سية الثانية، التي مل يتبقَّ منها اإل دليل مادّي، هو ظهور اأ�سا�سات اجلدار )الظاهرة 
رقم 289( الواقع يف جنوب املربع، فتبّينت لنا بعد 56�سم من الأر�سية ال�سابقة. والأر�سية 
اأما  عر�سًا.  و21�سم  طوًل،  66�سم  اإل  منها  يتبقَّ  مل  املربع،  غرب  يف  كانت  التي  الثالثة، 
الأر�سية الرابعة، التي ظهرت بعد 33�سم من الأر�سية الثانية، فهي �سطح جدار )الظاهرة 
اأنه  ونعتقد  املزدهرة،  اللحيانية  املرحلة  وميّثل  الغرب،  اإىل  ال�سرق  من  ميتد   )303 رقم 

ا�سُتخدم اأر�سيًة لحقًا.

املن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرةاالأر�صية
741.76م62�سم78�سم486الأوىل
740.74م19�سم29�سم30119الثانية
740.18م21�سم66�سم30219الثالثة
7390.85م80�سم106�سم30319الرابعة

ثل مرحلة تاريخية أخر الظاهرة رقم )303(: أرضية حجرية 
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الظاهرة رقم )302(: أرضية طينية

الظاهرة رقم )301(: أساسات جدار جنو احليز
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: سر معمارية اأخر 3– عنا
وجدنا يف هذه الوحدة ثالثة عنا�سر معمارية. جاء الأول )الظاهرة رقم 47( مال�سقًا 
185�سم  وارتفاعه  46�سم،  وعر�س  89�سم،  بطول  و�سطه،  يف  وحتديدًا  ال�سرقي،  اجلدار 
الرملي. ول  النوع  الأخرى من احلجر من  والثالثة  اللنب،  ب�ستة مداميك، منها ثالثة من 
ميكننا حتديد وظيفة هذا العن�سر املعماري ب�سكل راجح، لكننا على الرغم من الت�ساقه 
الوا�سح باجلدار ال�سرقي، خ�سو�سًا من اأ�سفله، نرى اأنه قد يكون عن�سرًا معماريًا �ساقطًا. 
اأما العن�سر املعماري الثاين )الظاهرة رقم 78(، الذي تبّقى من طوله 127�سم، وعر�سه 
80�سم، وارتفاعه 186�سم، فلن نتمّكن من حتديد وظيفته بال�سكل ال�سحيح اإل بعد الك�سف 
 )303 رقم  )الظاهرة  الثالث  املعماري  العن�سر  وجاء  يليه.  وما  اجلنوبي  الفا�سل  عن 
مال�سقًا اجلدار الغربي بطول 106�سم، وعر�س 80�سم، وهو من مدماك واحد فقط، علمًا 

اأنه ميّثل الأر�سية الرابعة.

- الظواهر واملعثورات:
�سّجلنا 27 ظاهرة ثابتة ومتحركة، اإ�سافًة اإىل 28 معثورة، وهي تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
عن�سر معماري من حجارة رملية742.09م65�سم170�سم416
جمموعة من الأحجار الرملية742.04م54�سم173�سم426
تربة طينية741.19م55�سم81�سم436
تربة حمراء741.79م90�سم270�سم446

تربة من اللنب مبحاذاة الفا�سل 741.88م84�سم280�سم456
اجلنوبي �سرق املربع

جدار مبنّي من حجارة رملية741.54م95�سم157�سم466
اأحجار منتظمة )الظاهرة رقم 41(741.38م26�سم120�سم476

741.76م62�سم78�سم486
طبقة �سلبة من الرتبة يف اجلهة 
ال�سمالية ال�سرقية للمربع، �سمال 

الظاهرة رقم )45(
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

جمموعة اأحجار غري منتظمة جنوب 741.37م72�سم58�سم736
�سرق املربع

ردمي يف و�سطه فجوات واأحجار �سغرية741.37م48�سم54�سم746

حجران كبريا احلجم يف اجلهة 741.04م24�سم61�سم756
ال�سمالية للمربع

اجلدار ال�سمايل741.71م80�سم286�سم766
طبقة طينية741.62م43�سم87�سم7719
زاوية جدار، حجارته من احلجر الرملي741.52م17�سم51�سم7819

تربة �سلبة تتخّللها حجارة يف ال�سمال 741.51م97�سم120�سم7919
الغربي للمربع

جمموعة من الأحجار الكبرية غري 741.15م68�سم177�سم14019
املنتظمة يف غرب املربع

اجلدار الغربي741.11م110�سم400�سم16219

حجر كبري ملت�سق باجلدار الغربي 741.07م20�سم45�سم16319
)الظاهرة رقم 49(

تربة طينية خمتلطة باأحجار يف و�سط 740.98م284�سم282�سم16419
احلّيز رقم )19(

ردمي من الأحجار املنتظمة يف اجلنوب 740.77م80�سم280�سم16619
ال�سرقي من املربع

مواد ع�سوية منت�سرة على كامل احلّيز740.37م355�سم385�سم26219

عن�سر معماري ممتد من الفا�سل 740.28م19�سم140�سم26419
ال�سمايل اإىل اجلنوب

تربة من اللنب منح�سرة بني الظاهرتني 740.27م47�سم142�سم27019
رقمي 49 و264، ومتتد �سماًل

جدار741.36م33�سم87�سم28919

اأ�سا�سات جدار يف جنوب احلّيز 740.74م19�سم29�سم30119
)الظاهرة رقم 289(

اأر�سية مال�سقة للرتبة من اللنب من 740.18م21�سم66�سم30219
اجلهة اجلنوبية غرب املربع

جدار يف و�سط احلّيز ميتد اإىل ال�سرق739.85م79�سم86�سم30319
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ب- املعثورات:
اأنها م�سنوعة من عدة  تبنّي من درا�سة معثورات هذه الغرفة، التي بلغت 28 معثورة، 

مواد، هي:
- احلجرية: وهي 12 قطعة، منها اأربعة مدقات، ومعثورة واحدة لكّل من الأدوات الآتية: 
م�سحن، وثقالة، وحو�س. اأما بقية املعثورات فكانت اأحجارًا رمليًة تنّوعت يف اأ�سكالها، 

اأبرزها حجر رملي عليه ر�سم لثعبان )10/19/33(.
الفخار، ثالث منها فّوهات مزخرفة  ت�سع ك�سر م�سنوعة من  الفخارية: عرثنا على   -
)127، 10/19/131(، واأبرزها بخالف الك�سر الأخرى املزخرفة هو اجلزء املتبقي 

من دمية )10/19/233(.
نعتا من املعدن؛ اإحداهما م�سمار )10/19/34(،  اأما بقية املعثورات، فاثنتان منها �سُ
والآخر   ،)10/19/177( بي�ساوي  اأحدهما  اخلرز؛  من  م�سنوعان  ان  ف�سّ والأخرى 
اأ�سود اللون )10/19/178(. وهناك معثورة لفتة لالنتباه؛ فهي حلية معمارية حلزونية 
املعثورات  وتتوّزع هذه  املخلوط بجب�س )10/6/145(.  امل�سوّي  الآجّر  ال�سكل )تاج( من 

على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم

جزء من حو�س من احلجر الرملي-304319
جزء من اآنية فخارية-3116419
مدّق من احلجر الرملي740.28م3216419
حجر رملي على وجهه ر�سم ثعبان741.03م334219
م�سمار من املعدن-344619
كرة حجرية-354619
حجر مربع ال�سكل-364619
اأداة حجرية م�ستطيلة ال�سكل-53-19
مدّق مثلث ال�سكل من احلجر الرملي-544419
ثقالة )اأداة غزل( من احلجر الرملي-61446
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الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم

مدّق من احلجر الرملي-62446
�سدف حلزوين اأبي�س اللون-63446
قطعة معدنية-64446
�سدادة فّوهة من الفخار-65446
مدّق من احلجر الرملي-664419

فّوهة من الفخار مكّونة من راأ�س ومقب�س �سغري741.07م12714019
ك�سرة فخارية عليها زخرفة740.89م12916419
ك�سرة فخارية عليها زخرفة ملّونة على �سكل دوائر740.89م13016419
ك�سرة مكّونة من عنق وفّوهة مزخرفة بالألوان741.09م13114019
غطاء �سراج من الفخار740.88م13214019

حلية معمارية حلزونية ال�سكل )تاج(741.15م145446
من الآجّر امل�سوّي املخلوط بجب�س

قطعة حجر من احلجر الرملي741.64م1467719
ذات جتويف على �سطحها

م�سحن من احلجر الرملي741.52م147436
 جزء من اإناء فخاري740.58م17516419
فّوهة فخارية مزخرفة740.50م17616419
ف�ّس بي�ساوي ال�سكل من اخلرز740.62م17716419
ف�ّس اأ�سود اللون من اخلرز740.61م17816419
جزء من دمية اآدمية741.17م2334419

ج- املجموعات:
تنّوعت هذه املجموعات بني جمموعات فخارية وحجرية:

املجموعالفخاريةاحلجرية
7522772352
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• الفخارية:
منها  ك�سرة   185 اأن  ك�سرة،   2277 بلغت  التي  الفخارية،  املجموعة  هذه  درا�سة  بّينت 
نعت باليد، واأن 2092 ك�سرة م�سنوعة بالدولب، واأنها جميعًا حملية ال�سنع ما عدا 12  �سُ
اأرقام: 203، 287، 467، 10/19/506(.  اأنها من فخار مدين )املجموعات  ك�سرة نعتقد 
وتنّوعت هذه املجموعة يف اأ�سكالها، ف�سملت اأجزاء من احلواّف والقواعد والأبدان، ما عدا 
13 ك�سرة كانت مقاب�س )املجموعات اأرقام: 174، 283، 285، 401، 10/19/650(. اأما 
من حيث الزخرفة، فمع اأن معظمها من دون زخرفة اإل اأننا �سّجلنا 105 ك�سرات متنّوعة يف 
زخرفتها بني: حزوز 26 ك�سرة، وخطوط 50 ك�سرة، وجاء بع�سها ملونًا )27 ك�سرة(. وقد 
غلب على لون عجينة فخار هذه املجموعة اللونان: البني )الأكرث(، والأحمر، اأما الأقّل فكان 
الأ�سود، وبلغ 89 ك�سرة. والالفت لالنتباه اأننا مل جند �سمن هذه املجموعة ك�سرًا مزّججة، 
الأوىل 109 ك�سرات،  قليلًة، فبلغت  الناعمة،  البنية  اأو ذات  العالية احلرق،  الك�سر  وكانت 
وبلغت الثانية 65 ك�سرة. اأما من حيث احلرق، فقد غلب على هذه الك�سر احلرق املنخف�س؛ 

وهناك كمية ل باأ�س بها متو�سطة احلرق. وتتوّزع هذه املجموعة على النحو الآتي:

املجموعاحلّيزالظاهرة
ال�صناعة

باليدبالدوالب
4219660
43191621032
441954251923
45191691654
46191141140
771923922019
791953503

14019258153105
1641982080515
1661914014
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ة �ص ام خ ة ال رف غ ال

امسة رفة ا ال

ا�ستملت هذه الغرفة على املربع رقم )K25=14(، واللوحة رقم )8(، واحلّيز رقم )24(، 
ال�سرقية  اجلهة  يف  وحتديدًا  742.54م،  الغرفة  يف  البحر  �سطح  عن  نقطة  اأعلى  وبلغت 
اجلنوبية، وكانت اأقّل نقطة هي 742.22م. ومتّيزت هذه الغرفة عن غريها من بقية الغرف 
يف املو�سم باأبوابها الثالثة، ومعثوراتها احلجرية املتمّثلة يف: املذابح )10/14/206(، والنقو�س 
اللحيانية الثالثة )80، 215، 10/14/259(، وقاعدة التمثال )الظاهرة رقم 202(. وجاءت 

طبقات هذه الغرفة على النحو الآتي:

- الطبقة ال�صطحية:
هي اأحجار خمتلفة الأ�سكال والأحجام )الظاهرة رقم 121(، منها: الربكاين، والرملي، 
تخّللتها تربة طينية، وبع�س الك�سر الفخارية، والأدوات احلجرية امل�سغولة. وعرثنا يف اأثناء 
نعت حمليًا، منها 21 ك�سرة بالدولب. اأما  عملية التنقيب على 46 ك�سرة فخارية، جميعها �سُ

املعثورات احلجرية فبلغت �سبع قطع.
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- طبقة الرتبة احلمراء:
اإزالة  بعد  اأرقام )122، 123، 124(،  الظواهر  على  ا�ستملت  التي  الطبقة،  جاءت هذه 
الطبقة ال�سطحية من كامل املربع، والنزول اإىل من�سوب 742.10م حيث ظهر اختالف يف لون 
الرتبة )الظاهرة رقم 122(. وعرثنا يف هذه الطبقة على 144 ك�سرة فخارية، منها 60 ك�سرة 
نعت باليد. كما عرثنا على ع�سر قطع حجرية، اأهمها قطعة م�ستطيلة جلزء من اإناء م�سنوع  �سُ

من حجر املرو، طوله اأربعة �سنتيمرتات، وعر�سه 2.5�سم )املعثورة رقم 10/14/79(.

: - طبقة الرد
هي ُكتل حجرية خمتلطة برتبة جاءت على عمق 134�سم، وهي اأحجار غلب عليها احلجمان: 
الكبري )اللوحة رقم 32(، واملتو�سط )الظاهرة رقم 125(؛ فعلى �سبيل املثال: راوحت اأطوال 
الأحجار الكبرية بني 48�سم و50�سم، وراوح عر�سها بني 18�سم و20�سم. اأما الأحجار املتو�سطة، 
فراوحت اأطوالها بني 18�سم و29�سم، وراوح عر�سها بني 15�سم و23�سم، وراوحت �سماكاتها 
بني 7�سم و19�سم. وت�سّمنت هذه الطبقة عددًا من الظواهر املتحركة، اأبرزها ظاهرتا الرتبة 
البي�ساء، وطبقتا املواد الع�سوية واملعي�سة؛ فالأوىل جاءت على من�سوب 742.01م ب�سكل مرّبع 
بلغ طوله وعر�سه 50�سم، وغّطت الظاهرة الثانية )طبقة املواد الع�سوية( جزءًا كبريًا من 
املربع؛ اإذ ُعرث على ثمانية ك�سر فخارية )املجموعة رقم 635(، وظهرت الطبقة الثالثة )طبقة 
البي�ساء. وو�سلت معثورات طبقة  املعي�سة( على من�سوب 741.29م بعد 72�سم من الرتبة 
الردمي اإىل 270 معثورة، من اأهمها املعثورات احلجرية. وتتوّزع هذه املعثورات على النحو الآتي:

املجموعالفخاريةاملعدنيةاحلجرية
471271319

ة من األحجار املتوسطة احلجم الظاهرة رقم )125(: طب
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- العنا�صر املعمارية:
تبّينت بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
الغربي  اجلدار  فاأقّلها  املتبقية؛  مداميكها  تعّددت  جدران  ثالثة  احلجرة  هذه  َحَوت 
ال�سمال بثالثة ع�سر مدماكًا،  اإىل  ال�سرقي املمتد من اجلنوب  واأكرثها  بخم�سة مداميك، 
الكبرية  الأحجار  كانت  بينما  وال�سغرية،  املتو�سطة احلجم  الرملية  الأحجار  وغلبت عليه 

قليلة جدًا، ح�سب املقا�سات الآتية:

ال�صماكةالطولاحلجم
8�سم37�سممتو�سط

10�سم31�سمكبري
6�سم23�سم�سغري

7�سم12�سممتو�سط

اللوحة رقم )32(: حجر بناء كبير
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اأما اجلدار الغربي، الذي ميتد من اجلنوب اإىل ال�سمال، فقد متّيزت اأحجار مداميكه 
باأنها غري منتظمة وغري م�سّذبة. ولأن هذا اجلدار يختلف يف اأحجاره عن اجلدارين الآخرين 
اأحجاره  اأطول  طول  وبلغ  لحقًا،  اأُ�سيف  اأنه  نعتقد  فاإننا   )127  ،123 رقما:  )الظاهرتان 
33�سم، بعر�س 9�سم. اأما اجلدار اجلنوبي املمتد من ال�سرق اإىل الغرب فاإن جميع اأحجاره 
من احلجر الرملي اإل حجرًا واحدًا من احلجر الربكاين، طوله 53�سم، وعر�سه 29�سم، 
و�سماكته 12�سم. وُن�سري هنا اإىل تاأّكل اجلزء ال�سرقي من مدماكيه ال�ساد�س وال�سابع، وبلغ 
طول هذا التاأّكل 39�سم، وعر�سه 35�سم. والغالب على اأحجار هذا اجلدار احلجمان الكبري 

واملتو�سط، ومتّثله القيا�سات الآتية:

ال�صماكةالطولاحلجم
14�سم63�سمكبري
17�سم49�سمكبري

15�سم36�سممتو�سط
9�سم16�سممتو�سط

يرة احلجم ومتوسطة دامي  جدار 
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اأبرز ما ميّيز جدران هذه الغرفة هو ا�ستخدام اجلب�س )تربة بي�ساء(، الذي ا�سُتخدم 
ال�سرقي واجلنوبي )الظاهرتان رقما: 123، 202(، والقواعد اخلا�سة  لتليي�س اجلدارين 
بني  يراوح  ب�سمك  جدارية  ليا�سة  نوعني:  على  الليا�سة  هذه  وجاءت  التماثيل.  بتحميل 
0.6�سم و1.5�سم، وليا�سة اأر�سية، وتكّونت كلتا الليا�ستني من اجلب�س والرمل ون�سبة قليلة 
من اجلري، لكن الليا�سة الأر�سية ُو�سعت فوق دّكة من الأحجار النارية )البازلت( لتتحّمل 

ال�سغوط الراأ�سية عليها، وبلغت �سماكتها 2.8�سم.

الظاهرة رقم )202(: تليي اجلدران باجلب

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار

14613�سم132�سم325�سم123ال�سرقي

955�سم86�سم374�سم205الغربي

فــــا�ســـلال�سمايل

1119�سم78�سم373�سم127اجلنوبي

2- االأر�سيات:
)الظاهرتان  مبّلطة  منهما  الثانية  اأر�سيتني؛  على  الغرفة  هذه  يف  العثور  من  متّكّنا 
رقما: 208، 293(، بينما حتّطمت الأوىل نتيجة �سقوط الكتل احلجرية املتعددة الأ�سكال 

والأحجام عليها.
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الظاهرة رقم )293(: أرضية مبلطة

طة أرضية الظاهرة رقم )208(: ب

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولالظاهرة
اأر�سية طينية مدكوكة741.68م295�سم477�سم208
اأر�سية مبّلطة741.37م90�سم120�سم293
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3- االأبواب:
اجلدار  يف  الأول  الثالثة:  باأبوابها  الغرف  بقية  من  غريها  من  الغرفة  هذه  امتازت 
ال�سرقي، والثاين يف اأق�سى الغرب من اجلدار اجلنوبي، والثالث يف اجلدار الغربي ويفتح 

على ال�ساحة الكربى. وتتوّزع هذه الأبواب على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرةالباب
يف م�ستوى اجلدار132�سم78�سم12314ال�سرقي
يف م�ستوى اجلدار86�سم69�سم10213الغربي

87�سم78�سم109�سم24-اجلنوبي

: ا 4- احلجرا الك
ُعرث على هذين احلجرين بجانب اجلدار ال�سرقي )الظاهرة رقم 123( اأ�سفل ما نعتقد 
)اللوحة رقم 33(،  البي�ساء  الرتبة  وكانا مغّطيني متامًا بطبقة من  ال�سرقي،  املدخل  اأنه 
اأو تزيني قواعد التماثيل، وكان اأحد هذين احلجرين،  التي ُت�ستخدم يف تليي�س اجلدران، 
رقم  )املعثورة  ال�سطر  ون�سف  اأ�سطر  اأربعة  من  مكّونًا  حليانيًا  نق�سًا  يحمل  العلوي،  وهو 
الرتبة  من  طبقة  وعليه  8�سم،  و�سماكة  48�سم،  وعر�س  88�سم،  بطول   )10/14/259
وعر�سها  80�سم،  هو  الطبقة  هذه  من  املتبّقي  الطول  وكان  10�سم،  �سماكتها  البي�ساء 
50�سم. وتبنّي اأن هذه الطبقة مكّونة من حجر جريي بن�سبة 80 تقريبًا ورمل، وهي نوعان: 
ما ُي�ستخدم لليا�سة اجلدران، وما ُي�ستخدم لليا�سة الأر�سيات املدكوكة. اأما احلجر ال�سفلي، 

وهو الأكرب حجمًا، فكان طوله 111�سم، وعر�سه 60�سم، و�سماكته 22�سم.

اللوحة رقم )33(: احلجران الكبيران
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- الظواهر واملعثورات:
�سّجلنا 22 ظاهرة ثابتة ومتحركة، اإ�سافًة اإىل 11 معثورة، وهي تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

طبقة من اأحجار خمتلفة الأحجام 742.54م400�سم400�سم12114
والأ�سكال

تربة حمراء اللون مع ِك�َسر حجرية 742.66م400�سم400�سم12214
خمتلفة الأحجام والأ�سكال

اجلدار ال�سرقي742.67م132�سم325�سم12314
اجلدار اجلنوبي742.15م36�سم175�سم12414
ردمي لبع�س الأحجار غري املنتظمة742.71م67�سم180�سم12514
عتبة الباب ال�سرقي742.58م7�سم31�سم12614
جدار ميتد من ال�سرق اإىل الغرب742.36م78�سم373�سم12714
ة742.53م18�سم51�سم12814 عن�سر معماري من اأحجار مرتا�سّ
حجر ن�سف دائري742.02م31�سم67�سم20114
تربة بي�ساء742.01م55�سم 55�سم20214
حجر م�سغول742.21م55�سم47�سم20314
قاعدة حجر742.03م--20414
طبقة �سطحية للفا�سل الغربي742.14م100�سم450�سم20514
تربة حمراء742.78م110�سم250�سم20614

عتبة باب، وهي الظاهرتان رقما741.65م140�سم24�سم20714
)70( و)91(

بالطة اأر�سية741.68م295�سم477�سم20814
اجلدار ال�سرقي741.80م95�سم560�سم9913

عتبة باب من احلجر الرملي741.88م35�سم70�سم10213
حجر مكعب م�سغول من احلجر الرملي741.02م51�سم48�سم29514
مواّد ع�سوية741.29م5�سم10�سم26914
 طبقة معي�سة741.38م30�سم40�سم29214
اأر�سية مبّلطة741.35م90�سم120�سم29314
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ب- املعثورات:

اأو الطني،  اأو املعدن  تعّددت معثورات هذه الغرفة، ف�سّمت تلك امل�سنوعة من الفخار 
وتلك امل�سنوعة من املواد احلجرية، كما ياأتي:

املجموعالفخاريةالطينيةاملعدنيةاحلجرية

811111

وتتوّزع هذه املعثورات على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم

جزء من اإناء من حجر742.54م7912214
املرو الأبي�س

نق�س بالقلم اللحياين742.12م8012714
مكّون من �سطرين

حجر ن�سف دائري 742.02م8112514
)اأ�سطواين(

قاعدة م�سحن مكتملة742.13م8212514

جممرة مربعة ال�سكل741.61م8312514

حجر م�سغول741.01م20612514

قطعة عملة نقدية741.28م20820724

نق�س بالقلم اللحياين741.01م21512514
مكّون من �سطرين

راأ�س ثور �سغري من الطني741.51م22620724

حافة وعنق من قّنينة �سغرية 741.28م23229314
من الفخار املديني

ذ بطريقة 741.50م25920214 نق�س حلياين ُنفِّ
احلفر الغائر
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ج- املجموعات:

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية:

املجموعاحلجريةالفخارية

41358471

• الفخارية:
تبنّي من درا�سة هذه املجموعة الفخارية، التي بلغت 413 ك�سرة، اأن 221 ك�سرة منها 
ك�سرتني  اإل  ال�سنع  واأنها جميعًا حملية  باليد،  نعت  �سُ ك�سرة   192 واأن  بالدولب،  نعت  �سُ
وتنّوعت  اأنهما من فخار مدين )املجموعتان رقما: 10/14/622، 10/24/645(.  نعتقد 
هذه املجموعة الفخارية يف اأ�سكالها، ف�سملت اأجزاء من احلواّف والقواعد والأبدان، ما عدا 

واحدة كانت مقب�سًا )املجموعة رقم 10/24/521(.
وجاءت اأغلبية هذه املجموعة من دون زخرفة اإل �ستة وثالثني ك�سرة تنّوعت يف زخرفتها 
ك�سرة(،   23( ملونًا  بع�سها  جاء  كما  ِك�َسر(،  )اأربع  وخطوط  ِك�َسر(،  )ثماين  حزوز  بني: 
اأبرزها تلك الك�سرة التي جاءت عليها زخرفة نباتية )املجموعة رقم 10/14/255(. وغلب 
على لون عجينة هذه املجموعة اللون البني ما عدا 32 ك�سرة، كانت عجينتها حمراء )19 

ك�سرة(، اأو �سوداء )13 ك�سرة(.
ومل جند �سمن هذه املجموعة ك�سرًا عالية احلرق، اأو ذات بنية ناعمة، اأو ك�سرًا مزّججة؛ 
فقد غلب على هذه الك�سر احلرق املتو�سط، وهناك كمية ل باأ�س بها منخف�سة احلرق )68 
وتتوّزع هذه  ببطانٍة.  ك�سرة مبّطنة  بينما جاءت 134  اأغلبيتها من دون معاجلة،  ك�سرة(، 

املجموعة على النحو الآتي:







الوحدات المبهمة

ا ل ا
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تكّونت هذه الوحدة من املربع رقم )M26=5(، واحلّيزات اأرقام )10، 12، 27، 31(، 
وكانت اأعلى نقطة عن �سطح البحر يف الوحدة هي 741.49م، وحتديدًا يف اجلهة ال�سرقية 
من املربع )الظاهرة رقم 37(، وكانت اأقّل نقطة هي 741.25م يف و�سط املربع )الظاهرة 
نب�س  لعمليات  تعّر�سه  للمربع  ال�سطحية  الطبقة  اإىل  الأوىل  النظرة  من  وتبنّي   .)33 رقم 
اجلزء  يف   )33 رقم  )الظاهرة  بي�ساء  تربة  من  تكّونت  التي  اأجزائه،  جميع  من  وتفريغ 
احلفر  ب�سبب  املربع  و�سط  يف  جاءت  التي   )34( رقم  والظاهرة  الطبقة،  من  اجلنوبي 
والنب�س. واإ�سافًة اإىل هاتني الظاهرتني املتحركتني هناك عن�سر معماري فريد مبنّي ب�سكل 
كامل من اللنب، كان حماطًا باأحجار مت�ساقطة عند جهتيه: الغربية )الظاهرة رقم 36(، 
وال�سرقية )الظاهرة رقم 37(، واّت�سح فيما بعد اأنه مبنّي ب�سكل ُمتقن. وامتّد التجويف، 
الذي ترّكز ب�سكل وا�سح يف الركن ال�سمايل ال�سرقي، يف اجلهتني: الغربية بطول 250�سم، 
ملحوظ من  به عدد  وكان  اإىل عمق 150�سم،  وا�ستمر  الفا�سل اجلنوبي،  اإىل  واجلنوبية، 

اأحجار البناء، اأغلبها م�سّذب، وبع�سها كبري احلجم.

الوحدة األول
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الظاهرة رقم )33(: تربة بيضاء

ا )34 37( الظاهرتان رق

اإ�سافًة اإىل الطبقة ال�سطحية، هي طبقة واحدة  اأن طبقات هذه الوحدة،  اأي�سًا  وتبنّي 
ت�سّكل طبقة الردمي؛ فلم جند -بخالف الوحدات املعمارية ال�سابقة- طبقًة للرتبة احلمراء. 
وجاءت هذه الطبقة على �سكل ُكتل حجرية متنّوعة خمتلطة برتبة بعمق 51�سم يف اجلهة 
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الغربية من الوحدة اإذا اأخذنا يف احل�سبان من�سوب اجلدار اجلنوبي )الظاهرة رقم 68(، 
ثمانية  عمق  على   )69 رقم  )الظاهرة  الأوىل  الأر�سية  على  ُعرث  حيث  741.87م،  وهو 
 .)71 رقم  )الظاهرة  الأخرى  الأر�سية  اإىل  لنا  تو�سّ عندما  الوحدة  و�سط  يف  �سنتيمرتات 
ب�سبب �سقوط  وانهيارها  لته�ّسمها  الأوىل؛  الأر�سية  اإزالتنا  بعد  التنقيب  ا�ستمررنا يف  وقد 
اأما يف و�سط املربع، فقد اكتفينا  الأحجار الكبرية احلجم واملتو�سطة )اللوحة رقم 34(. 

باإزالة الطبقة الأوىل من الأر�سية )الظاهرة رقم 71(، املكّونة من اللنب.

احتوت املرحلة الأوىل من هذه الطبقة على عدد من املعثورات، �سملت ك�سرًا فخاريًة، 
 .)10/12/137( مقب�س  منها  فخارية،  ك�سر  الفخارية  الأدوات  واأبرز  حجريًة.  واأخرى 
الرملي )10/34/134(.  باب من احلجر  فاأبرزها حمور  امل�سنوعة من احلجر  تلك  اأما 
وا�ستمرت املرحلة الثانية من الردمي بعمق و�سل اإىل 196�سم، و�سملت من العنا�سر املعمارية 
اجلدارين: ال�سمايل )الظاهرة رقم 66+72(، واجلنوبي )الظاهرة رقم 212+68+38(. 
كما عرثنا على املئات من الك�سر الفخارية، والأدوات احلجرية التي تنّوعت بني اأجزاء من 

امل�ساحن واملدقات والأحوا�س.

ة اللوحة رقم )34(: أرضية مهش
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الي الظاهرة رقم )36(: اجلدار الش

اللوحة رقم )37(: اجلدار اجلنوبي
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وقد لحظنا على اجلدار اجلنوبي ظاهرتني معماريتني جاءتا عليه، هما:
اأ- فجوة )اأو جتويف اأر�سي( )الظاهرة رقم 70( تقع يف اأ�سفل اجلزء الغربي من اجلدار 
)الظاهرة رقم 68( عند من�سوب 741.36م، طولها 15�سم، وعر�سها 10�سم، وعمقها 
اأ�سفل اجلدار 40�سم. وقام فريق التنقيب بدعم اجلدار، و�سّد الفجوة؛ كي ُيحال دون 

تاأثريها يف اجلدار، ونعتقد اأن هذا اجلدار ُبني على عجٍل ب�سبب هذا التجويف.

الظاهرة رقم )70(: التجويف األرضي

ب- �سّف من اللنب )الظاهرة رقم 212( �ُسّجل على من�سوب 740.77م، وهو مدماك واحد 
من �سّت لبنات بطول 150�سم ُعملت باإتقان، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل قدرة البّناء اللحياين 

اآنذاك )اللوحتان رقما: 35، 37(، وقيا�ساتها من اليمني اإىل الي�سار كالآتي:
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سر املعمار االأول: 3- العن
رملية  حجارة  من  جدًا  ُمتقن  ب�سكل   )66 رقم  )الظاهرة  املعماري  العن�سر  هذا  ُبني 
م�سّذبة ب�سكل جيد، نعتقد اأنها عتبة بدرجتني، وهو مدخل عر�سه 56�سم، يفتح اإىل جهة 

الغرب. وميّثل هذا العن�سر املرحلة املعمارية الأوىل يف هذه الوحدة.
سر املعمار الثاين: 4- العن

يقع هذا العن�سر املعماري )الظاهرة رقم 71( يف اجلهة ال�سمالية للمربع، وهو اأر�سية 

الظاهرة رقم )69(: أرضية مدكوكة

ار الثاني اللوحة رقم )38(: العنصر املع
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مدكوكة جاءت على من�سوب 741.36م، وهي لفتة للنظر، لي�س لكونها مربعة ال�سكل فقط 
)اللوحة رقم 38(؛ اإذ بلغ طولها وعر�سها 130�سم، بل لأنها تكّونت من اأربع طبقات من 
ك�سر  من  ملحوظة  كمية  على  فعرثنا  الأوىل  الطبقة  اأزلنا  وقد  بع�س،  فوق  بع�سها  اللنب 
فخارية )اللوحة رقم 39( لأواٍن كاملة اأو �سبه كاملة )137، 193، 194، 195، 196، 197، 
10/31/198(. والالفت للنظر عثورنا على عظام يف بع�س هذه الأواين )10/31/193(، 

وهو ما ي�سري اإىل اأن املكان كان -على الأرجح- مكانًا للتقدميات والهبات.

سر املعمار الثالث: 5- العن
يتكّون من ثالثة اأحجار دائرية ال�سكل )الظاهرة رقم 210( عرثنا عليها على من�سوب 
740.28م، قطر كّل واحد منها 37�سم، ونعتقد اأنها اأ�سبحت جزءًا من اأر�سية )اللوحة رقم 
40(. وتتطّلب معرفة طبيعة هذه الأحجار ووظيفتها -بطبيعة احلال- النزول اإىل اأ�سفل، 

وهو الأمر الذي ميكن القيام به يف املوا�سم املقبلة.

اللوحة رقم )39(: كسر فخارية

اللوحة رقم )40(: األحجار الدائرية الشكل )الظاهرة رقم 210(
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6- االأر�سيات:
اأربع طبقات  الأوىل من  تكّونت  اأر�سيات:  الغرفة على ثالث  العثور يف هذه  متّكّنا من 
طينيًة  اأر�سيًة  الثانية  وكانت   ،)41  ،38 رقما:  )اللوحتان  بع�س  فوق  بع�سها  اللنب  من 
اأربعة اأحجار مدّورة )الظاهرة رقم 210( مبن�سوب الأر�سية  )الظاهرة رقم 288(، بها 

نف�سه )اللوحة رقم 40(.

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولالظاهرة
اأر�سية مدكوكة741.36م160�سم230�سم69

اأر�سية من الطوب اللنب741.41م130�سم 130�سم71

اأر�سية طينية مدكوكة740.30م90�سم610�سم288

اللوحة رقم )41(: أرضية مدكوكة
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- الظواهر واملعثورات:
عرثنا على 22 ظاهرة ثابتة ومتحركة، واإحدى ع�سرة معثورة، تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:
الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

تراكم ترابي ي�سل ارتفاعه اإىل 50�سم يف 741.25م110�سم160�سم335
اجلهة اجلنوبية

جتويف اأر�سي مكّون من ردمي من الأحجار741.47م240�سم260�سم345
جدار من اللنب742.26م60�سم150�سم355
اأحجار متنّوعة مت�ساقطة يف اجلهة الغربية741.41م70�سم150�سم365
اأحجار متنّوعة مت�ساقطة يف اجلهة ال�سرقية741.49م70�سم150�سم375
عن�سر معماري مكّون من ثالثة مداميك741.31م74�سم85�سم385
اأحجار متنّوعة مت�ساقطة يف اجلهة الغربية741.26م110�سم110�سم395
اأحجار مت�ساقطة متتّد اإىل اجلهة ال�سرقية741.26م160�سم220�سم405
الفا�سل الغربي: جمموعة متنّوعة من الأحجار741.25م50�سم466�سم6510
عتبة مدخل باب741.25م60�سم74�سم6612
عتبة مدخل باب741.61م40�سم60�سم6712
اجلدار اجلنوبي يف احلّيز رقم 741.8712م80�سم230�سم6812
اأر�سية طينية مدكوكة741.36م160�سم230�سم6912

جتويف اأر�سي حتت اجلدار اجلنوبي 741.36م10�سم15�سم7012
)الظاهرة رقم 68(، عمقه 40�سم

اأر�سية طينية مدكوكة مربعة ال�سكل741.41م130�سم130�سم7112
جدار ميتّد من ال�سرق اإىل الغرب741.31م60�سم240�سم7212

طبقة �سطحية من اللنب تتخّللها اأحجار 740.93م95�سم124�سم-87
�سغرية، وهي من الظاهرة رقم )34(

اأحجار مت�ساقطة يف اجلهة اجلنوبية من املربع741.59م80�سم230�سم20912

حجر دائري ال�سكل م�سغول نعتقد اأنه جزء 740.28مقـطـره 37�سم21012
من الأر�سية

اأحجار بناء كبرية احلجم740.30م100�سم80�سم21112
عن�سر معماري من خم�س لبنات طينية740.77م50�سم170�سم21227
اأر�سية طينية مدكوكة740.30م132�سم375�سم28812
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ب- املعثورات:
تعّددت معثورات هذه الوحدة، فو�سلت اإىل 35 معثورة، جميعها م�سنوعة من احلجر 
الرملي، ما عدا ثماين معثورات م�سنوعة من الفخار، واأبرز هذه الك�سر الفخارية اجلزء 
 ،)10/31/195  ،193( رقما  واملعثورتان   ،)10/12/108( فخارية  جممرة  من  املتبقي 

وكلتاهما تكّون اآنيتني فخاريتني.

املجموعالفخاريةاحلجرية

27835

وتتوّزع هذه املعثورات على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
جزء من اإناء من احلجر الرملي-25345
اأداة من احلجر الرملي-26345
جزء من اإناء من احلجر الرملي-27365
اأحرف حليانية على حجر رملي مثّلث ال�سكل-286510
مدّق من احلجر الرملي-296512
مدّق اأو اإناء �سغري من احلجر الرملي-404010
جزء من حو�س من احلجر الرملي-414010
جزء من قاعدة اأو عمود دائري ال�سكل740.65م936912

مدّق ن�سف دائري من احلجر الرملي741.26م103205
ثقالة من احلجر الرملي741.26م104205
مدّق من احلجر الرملي741.26م105405
جزء من متثال من احلجر الرملي740.36م1066912
حمور لباٍب مقّو�س ال�سكل740.65م1076912
جزء من جممرة من الفخار740.65م1086912
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الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
جزء من اإناء من احلجر الرملي741.26م133395
م�سرجة اأو جممرة من احلجر الرملي741.47م134345
جزء من اأداة من احلجر الرملي741.47م135345
اأداة من احلجر الرملي قد تكون �سراجًا740.97م1361212
ك�سر فخارية، اإحداها مقب�س741.41م1377112
جزء من بدن اإناء، وعنقه، وحاّفته741.05م1387112
م�سحن من احلجر الرملي740.63م1483512
اأداة دائرية ال�سكل من احلجر الرملي740.79م15020912

اأداة من احلجر الرملي قد تكون مدقًا اأو 740.28م15720912
م�سحنًا للمواد العطرية

جزء من م�سحن من احلجر الرملي740.28م15820912
اأداتان حجريتان م�ستطيلتا ال�سكل740.08م15920912
اأداة دائرية ال�سكل من احلجر الرملي740.79م16020912
اأداة من احلجر الرملي دائرية ال�سكل جمّوفة740.28م16120912
اأداة من احلجر الرملي740.28م16220912
اإناء فخاري740.93م1938731
ك�سر اإناء فخاري �سبه كامل740.93م1948731
ك�سر مزخرفة لإناء فخاري �سبه كامل740.93م1958731
ك�سر اإناء فخاري740.89م1968731
ك�سر فخارية لإناء من قاعدة وبدن740.89م1978731
قاعدة اإناء فخاري740.89م1988731
ثقالة من احلجر الرملي740.56م24620912
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ج- املجموعات:
هي املعثورات الفخارية واحلجرية، وتتوّزع كالآتي:

املجموعاحلجريةالفخارية
1454301484

• الفخارية:
تبنّي من درا�سة هذه املجموعة الفخارية، التي بلغت 1454 ك�سرة، اأن 861 ك�سرة منها 
نعت باليد، وهي جميعًا حملية ال�سنع، وقد تنّوعت اأ�سكالها،  نعت بالدولب، و593 ك�سرة �سُ �سُ
ف�سملت اأجزاء من احلواّف والقواعد والأبدان، ما عدا �سبع قطع كانت مقاب�س )املجموعات 
اأرقام: 10/10/151، 10/12/234، 10/31/548(. اأما من حيث الزخرفة، فاإن اأغلبية 
)خم�س  حزوز  بني:  زخرفتها  تنّوعت  ك�سرة   122 اإل  زخرفة  دون  من  جاءت  الك�سر  هذه 
ك�سر(، وخطوط )31 ك�سرة(، كما جاء بع�سها ملونًا )86 ك�سرة(. وغلب على لون عجينة 
هذه الك�سر اللون البني، ما عدا 94 ك�سرة كانت عجينتها حمراء )52 ك�سرة(، اأو �سوداء 
)39 ك�سرة(. والالفت لالنتباه اأننا مل جند �سمن هذه املجموعة ك�سرًا مزّججة؛ فاأغلبيتها 
كانت ببطانة. اأما من حيث احلرق، فقد غلب احلرقان املتو�سط واملنخف�س على هذه الك�سر 
اإل اأربع قطع كانت عالية احلرق )املجموعتان رقما: 10/5/108، 10/12/153(. وجاءت 
بنية هذه املجموعة متو�سطًة اأو خ�سنًة اإل خم�س ك�سر كانت ناعمة البنية )املجموعتان رقما: 

10/5/108، 10/12/153(. وتتوّزع هذه الك�سر على النحو الآتي:

ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

335906822
34514410
3512 ،5893356
3612 ،518812068
37560060
381226323
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ة ي ان ث دة  ال وح ال

الوحدة الثانية
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وكانت   ،)36+35( رقمي  واحلّيزين   ،)L25=15( رقم  املربع  من  الوحدة  هذه  تكّونت 
الوحدات  مثل  ومثلها  741.89م.  واأقّلها  743.07م،  هي  البحر  م�ستوى  من  نقطة  اأعلى 
املعمارية الأخرى تعّر�ست هذه الوحدة للنب�س والعبث، وقد تبنّي لنا اأن الطبقة ال�سطحية 
غلب  اأحجار  وهي   ،257  ،230  ،215  ،214  ،89 هي:  اأرقامها  ظواهر،  خم�س  من  مكّونة 
عليها احلجمان املتو�سط وال�سغري خمتلطة بالرتبة، اأعلى نقطة فيها هي الفا�سل الغربي 
)الظاهرة رقم 215(، وتبلغ 743.13م، واأقّلها من�سوبًا اجلزء اجلنوبي من املربع مبن�سوب 
رقم  الظاهرة  العمق  هذا  عند  لنا  وظهرت  139�سم،  الطبقة  هذه  عمق  وبلغ  741.96م، 
املتما�سكة  الطينية  الرتبة  من  وهي طبقة  املربع،  من  ال�سرقية  ال�سمالية  اجلهة  )91( يف 
يه  بطول 250�سم، وعر�س 100�سم عند من�سوب 741.74م، ول ن�ستبعد اأنها اأر�سية ما اأُ�سمِّ

)املرحلة النبطية املتاأخرة(.
ومتّكنا من الك�سف يف الطبقة ال�سطحية التي جاءت بعمق 265�سم عن عدد من اللقى 
)املجموعات  قطعة   20 احلجرية  بلغت  فخارية،  وك�سر  حجرية،  اأدوات  وهي:  الأثرية، 
اأرقام:  )املجموعات  ك�سرة   436 الفخارية  وبلغت   ،)10/15/263  ،261  ،295 اأرقام: 
260، 262، 596، 10/15/651(. واأبرز هذه اللقى حجر رملي ُزيِّن بر�سم مزدوج لثعبان 

.)10/15/156(
وتخّلل هذه الظاهرة عدد من الظواهر املتحّركة، بع�سها من الأحجار الكبرية احلجم 
)الظاهرتان رقما: 93، 95(، وبع�سها الآخر من الرتبة الطينية التي تتخّللها حجارة ذات 

اأحجام واأ�سكال خمتلفة )الظاهرتان رقما: 92، 257(.
 )90 رقم  )الظاهرة  تربة طينية  والتنقيب  بعد عمق 139�سم من احلفر  لنا  وظهرت 
ر�سوبية،  اأحجار  تخّللتها  740.48م،  من�سوب  عند  300�سم،  وعر�س  400�سم،  بطول 
 ،264 رقما:  )املجموعتان  ك�سرة(   46( فخارية  ك�سر  على  فيها  وعرثنا  م�سّذب.  بع�سها 
 .)10/15/354  ،263 رقما:  )املجوعتان  قطع(  )ت�سع  حجرية  واأدوات   ،)10/15/353
والأخرى   ،)10/15/151( حجري  اإناء  قاعدة  الأوىل  مبعثورتني:  الظاهرة  هذه  ومتّيزت 

ك�سر فخارية من جّرة فخارية مه�ّسمة )10/15/152(.
ومن الظواهر الالفتة: الفجوة )الظاهرة رقم 218( )اللوحتان رقما: 42، 43(، التي 
وكان  40�سم،  وعر�س  170�سم،  بطول   )217 رقم  )الظاهرة  الغربي  اجلدار  يف  جاءت 
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من�سوبها 741.68م؛ فقد اأخذنا قرار الك�سف عن طبيعتها ووظيفتها بعد تدعيم الأجزاء 
ال�سعيفة فيها وتقويتها، وكانت ح�سيلة التنقيب فيها، الذي و�سل اإىل 200�سم ب�سكل اأفقي، 
الك�سف عن ظواهر متحركة �سملت: الرتبة الناعمة )الظاهرة رقم 221(، التي تدّل على 
هجران وا�سح للموقع، والردمي املكّون من اأحجار بناء مت�ساقطة خمتلفة الأ�سكال والأحجام 
جداريها  بني  يف�سل  �سغرية  جدران  يف:  متّثلت  ثابتة  ظواهر  وكذلك   ،)44 رقم  )اللوحة 
والغربي  ال�سرقي  جداريها  بني  ذاتها  امل�سافة  وكذلك  فقط،  50�سم  واجلنوبي  ال�سمايل 

جاءت مب�ساحة )50�سم×50�سم( باملقايي�س الآتية:

املن�صوبعدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
740.20م604�سم-80�سم152الأول
740.00م-186�سم90�سم180�سم228الثاين
740.00م306�سم-100�سم227الثالث

اأما املعثورات، فمنها تلك امل�سنوعة من الفخار، واأف�سلها ك�سرة جّيدة جلزء من بدن 
وعنق )اللوحة رقم 46(. كما عرثنا على جمموعة من العظام ل ن�ستطيع من دون اأن تاأخذ 
اأن بع�سها جزء  حّقها من الدرا�سة العلمية حتديد طبيعتها، لكن من النظرة الأوىل تبنّي 
من جمجمة، واأخرى اأجزاء من اأطراف ب�سرية. وت�سري هذه الكمية من العظام اإىل اأن هذه 
الفجوة )اللوحة رقم 47( جاءت نتيجة تخريب متعّمد يعود اإىل مدة طويلة، اأو ب�سبب زيادة 

الثقل للمرحلة ال�سابقة، وال�سبب الأول اأرجح لدينا.
ولي�ست هذه الفجوة هي الوحيدة يف هذه الوحدة؛ فهناك فجوة علوية نافذة اإىل �سطح 

الأر�س )الظاهرة رقم 226(، )اللوحة رقم 45(.
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اللوحة رقم )42(: الفجوة )الظاهرة رقم 218(
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اللوحة رقم )43(: الفجوة )الظاهرة رقم 218(
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الة الرد اللوحة رقم )44(: الفجوة من الداخل قبل إ
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اللوحة رقم )45(: الفجوة العلوية
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- العنا�صر املعمارية:
تبنّي بعد انتهاء التنقيب العنا�سر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
امتازت هذه الوحدة بعدد جدرانها، �سواء الق�سرية اأم الطويلة، وبلغت 12 جدارًا، لكن 
وما  بينها،  العالقة  ودقيق  وا�سح  ب�سكل  لنا  يتبنّي  مل  التنقيب  يف  ال�ستمرار  عدم  ظّل  يف 

ن�ستطيع تاأكيده هو اجلدران الأربعة الرئي�سة للوحدة، وهي باملقايي�س الآتية:

الة الرد اللوحة رقم )47(: الفجوة من الداخل بعد إ

اللوحة رقم )46(: كسر فخارية داخل الفجوة
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ّ الزاوية: 2- ر

الظاهرة رقم )168(: رف الزاوية

جهته  من  41�سم  طوله   )168 رقم  )الظاهرة  مثّلث  رّف  �سكل  على  معماري  عن�سر 
من  ويبعد  740.95م،  من�سوب  عند  ُوجد  اجلنوبية،  جهته  من  34�سم  وعر�سه  الغربية، 
واملتبقي  ال�ساد�س،  املدماك  فوق  و�سع  133�سم،  وال�سرقي  379�سم،  ال�سمايل  اجلدارين: 
من املداميك التي تعلوه اأربعة مداميك، وهو ظاهرة معمارية تظهر للمرة الأوىل يف موقع 
دادان، وهو نادر الظهور يف �سبه اجلزيرة العربية، ول ميكننا ا�ستبعاد اأن هذا الرّف املثّلث 

ال�سكل كان ُي�ستخدم لو�سع اإنارة داخلية اأو متثال �سغري لأحد معبوداتهم.
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3- االأر�سيات:
متّكّنا من العثور يف هذه الوحدة على اأربع اأر�سيات ل خالف عليها، لكننا نعتقد اأن هناك 
اأر�سيًة خام�سًة مّثلت املرحلة النبطية املتاأخرة )الظاهرة رقم 90(، وجاءت امل�سافة الفا�سلة 
بني الأر�سية الأوىل والأخرية 160�سم، تخّللتهما اأر�سيتان )الظاهرتان رقما: 266، 271(: 
الأوىل كانت الأطول؛ اإذ بلغ طولها 450�سم، وعر�سها 130�سم، اأما اأ�سغرهما يف امل�ساحة 
فكانت اأر�سيًة من الرتبة املدكوكة )الظاهرة رقم 266(، وطولها 100�سم، وعر�سها 62�سم، 

وكان حتّطمها مثل غريها نتيجة �سقوط الكتل احلجرية املتعددة الأ�سكال والأحجام فوقها.

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرةاالأر�صية
تربة بّنية اللون741.68م130�سم450�سم28035الأوىل
تربة مدكوكة741.60م62�سم26636100الثانية
تربة مدكوكة740.62م60�سم120�سم27136الثالثة
طبقة معي�سة740.08م2951516060الرابعة

ة املعيشة( الظاهرة رقم )295(: األرضية األخيرة )طب
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- الظواهر واملعثورات:
عرثنا على 40 ظاهرة ثابتة ومتحركة، اإ�سافًة اإىل 23 معثورة، تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
عن�سر معماري من اأحجار بع�سها فوق بع�س741.58م31�سم165�سم3215

ردمي تغلب عليه الأحجار الرملية، منها ما هو 743.07م300�سم400�سم8915
م�سذب، اإ�سافًة اإىل ك�سر فخارية

 ردمي مكّون من تربة طينية مع اأحجار 740.48م110�سم115�سم9015
ر�سوبية خمتلفة الأحجام والأ�سكال

تربة طينية خمتلطة باأحجار خمتلفة 741.74م100�سم250�سم9115
وال�سكل احلجم 

تربة طينية يف اجلزء الغربي من املربع 742.48م100�سم250�سم9215
خملوطة باأحجار

اأحجار م�سّذبة ال�سكل ومنتظمة742.42م80�سم150�سم9315
اأحجار م�سّذبة ومتال�سقة741.54م--9415
جمموعة اأحجار بجانب الفا�سل اجلنوبي741.87م50�سم100�سم9515
اأحجار بناء مت�ساقطة741.28م300�سم300�سم9615

ردمي من تربة مع اأحجار خمتلفة الأ�سكال 740.20م140�سم100�سم15115
والأحجام

جدار740.20م60�سم80�سم15215

740.95م--16815
عن�سر معماري مكّون من حجر م�سّذب 

ملت�سق باجلدار اجلنوبي للغرفة ي�سّكل رفًا 
مثّلث ال�سكل

الطبقة ال�سطحية للفا�سل ال�سرقي742.73م100�سم450�سم21436
للحّيز رقم )15(

الطبقة ال�سطحية للفا�سل الغربي743.13م100�سم100�سم21535
للحّيز رقم )15(

جمموعة من الأحجار امل�سّذبة741.68م40�سم170�سم21715
فجوة �سرداب ممتّد اإىل الغرب741.68م20�سم17�سم21815
حجر مزخرف مثّلث ال�سكل741.68م30�سم15�سم21915
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
اأحجار كبرية احلجم741.68م--22015
تربة ناعمة امللم�س داخل الفجوة740.38م50�سم50�سم22115
اأربعة اأحجار متال�سقة معًا741.42م90�سم100�سم22215

ردمي من تربة طينية واأحجار متو�سطة 741.25م276�سم181�سم22315
احلجم خمتلفة ال�سكل

جدار حجري �سغري ميتد من ال�سرق اإىل 740.96م43�سم100�سم22415
الغرب، اأحجاره م�سّذبة ب�سكل جيد

عن�سر معماري740.20م50�سم70�سم22515
فجوة تبعد من الفا�سل ال�سمايل 200�سم741.05م50�سم100�سم22615
جدار، وهو امتداد للظاهرة رقم )225(741.00م100�سم30�سم22715
جدار741.00م90�سم180�سم22815
جدار ميتد من ال�سرق اإىل منت�سف احلّيز741.15م107�سم70�سم22915

الفا�سل اجلنوبي: ردمي من تربة خمتلطة 741.96م15�سم10�سم23015
باأحجار خمتلفة الأحجام والأ�سكال

ردمي من اأحجار وتربة طينية742.30م100�سم400�سم25636

ردمي من الرتبة والأحجار املختلفة احلجم 742.47م100�سم450�سم25735
وال�سكل

الفا�سل اجلنوبي: ردمي مكّون من تربة 742.47م100�سم450�سم27535
واأحجار متنوعة ال�سكل واحلجم

اأر�سية من تربة مدكوكة741.60م62�سم100�سم26636
اأر�سية من تربة طينية مدكوكة740.62م60�سم120�سم27136
اأر�سية طينية بّنية اللون741.68م130�سم450�سم28035
طبقة معي�سة على �سكل حرف )L(740.08م2951516060
ردمي من اأحجار مرتاكمة يف جنوب احلّيز740.67م50�سم70�سم29715
تربة طينية على �سكل حرف )L(740.68م248�سم135�سم30436
جدار يف و�سط احلّيز740.35م50�سم247�سم30615
جدار مّتجه اإىل ال�سرق740.08م50�سم46�سم30715
جدار ميتّد من ال�سمال اإىل اجلنوب741.97م20�سم290�سم31015
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ب- املعثورات:
عرثنا على كميات من الك�سر الفخارية واحلجرية موّزعة على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
قاعدة اإناء من احلجر الرملي742.48م1519015
ك�سرة فخارية مع قاعدتها741.67م1529015
جزء من حو�س من احلجر الرملي741.07م1538915
اأداة م�ستطيلة ال�سكل من احلجر الرملي بها جتويف مربع740.48م1549015
اإناء م�ستطيل ال�سكل من احلجر الرملي742.15م1559015
حجر رملي م�ستطيل ال�سكل عليه نق�س ثعبان742.12م1569215
جزء اإناء من احلجر الرملي مكّون من: بدن، وقاعدة، وحافة741.21م1669515
حجر رملي عليه زخرفة741.68م16921915
ك�سرة فخارية ملّونة740.38م17022115

لعبة ت�سلية من احلجر الرملي م�سّذبة من الوجهني، 740.76م17122315
اأحدهما �ُسغل مبربعات بلغ عددها 18 مربعًا

مبخرة مربعة ال�سكل740.20م18215115
جزء من اإناء فخاري740.42م19230436
حافة ك�سرة فخارية740.67م20529715
حجر رملي عليه ر�سم ثعبان مزدوج742.08م20725735
جزء من اإناء حجري مربع ال�سكل741.13م20925636
خرزة دائرية ال�سكل740.69م22722815
ك�سر فخارية741.64م22829715
ن�سف اإناء فخاري741.03م23925636
اإناء من احلجر الرملي740.18م2429415
حمور من احلجر الرملي740.18م2439415
جزء من حو�س من احلجر الرملي740.18م24529515
جزء من دمية فخارية جلمل، بقيت منها املوؤخرة ورجل740.48م2559015
دمية اآدمية من الفخار مكّونة من كتف ويد740.48م2569015
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ج- املجموعات:
هي املعثورات الفخارية واحلجرية، وجاءت على النحو الآتي:

املجموعاحلجريةالفخارية
1171651236

• الفخارية:
بّينت درا�سة هذه املجموعة الفخارية، التي بلغت 1171 ك�سرة، اأن 1016 ك�سرة منها 
واأنها جميعًا حملية ال�سنع ما عدا ك�سرة  باليد،  نعت  نعت بالدولب، و155 ك�سرة �سُ �سُ
فيها  در�سنا  وقد   ،)11/15/636 رقم  )املجموعة  مدين  فخار  من  اأنها  نعتقد  واحدة 

العنا�سر الآتية:
1- ال�سكل: تنّوعت هذه املجموعة يف اأ�سكالها، ف�سملت اأجزاء من احلواف )135 ك�سرة(، 
والقواعد )93 ك�سرة(، والأبدان )995 ك�سرة(، اإ�سافة اإىل ثمانية ك�سر كانت مقاب�س 
 ،10/35/658  ،631  ،10/15/582  ،551  ،421  ،353  ،260 اأرقام:  )املجموعات 
10/36/596(، واأبرز هذه الك�سر تلك التي ت�سّمنت زخرفًة نباتيًة )10/36/606(، 

وُعرث عليها على من�سوب 742.30م يف احلّيز رقم )36(.
2- الزخرفة: تبنّي اأن اأغلبية هذه الك�سر جاءت من دون زخرفة اإل 112 ك�سرة تنّوعت يف 
اأما امللون منها فلم  زخرفتها بني: حزوز )18 ك�سرة(، وعليها خطوط )43 ك�سرة(، 
تلك  اأن  وتبنّي  والداخلي،  ال�سطحني اخلارجي  الزخرفة على  وكانت  ك�سرة،  يتعّد 22 
التي كانت على ال�سطح اخلارجي ثمانية ك�سر، واأن التي كانت على ال�سطح الداخلي 

16 ك�سرة.
)الأكرث(،  البني  اللونان:  املجموعة  هذه  فخار  عجينة  لون  على  غلب  العجينة:  لون   -3
والأحمر، اأما الأقّل فكان الأ�سود؛ اإذ بلغ 84 ك�سرة. وراوحت هذه املجموعة من حيث 
البنية بني البنية اخل�سنة، وهي الأكرث، والبنية املتو�سطة، اأما الناعمة فلم نعرث يف هذه 

الوحدة اإل على ثالث ك�سر )املجموعات اأرقام: 256، 444، 10/15/661(.
4- احلرق: تراوح احلرق يف هذه املجموعة بني املتو�سط )640 ك�سرة(، واحلرق املنخف�س 
اأرقام:  اثنتي ع�سرة ك�سرة )املجموعات  العايل احلرق  يتعّد  بينما مل  )525 ك�سرة(، 
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اإل  املجموعة  351، 551، 582، 10/15/676، 10/36/596(، ومل جند �سمن هذه 
على  املجموعة  هذه  وتتوّزع   .)10/15/636 رقم  )املجموعة  مزّججة  واحدة  ك�سرة 

النحو الآتي:

املجموعاحلّيزالظاهرة
ال�صناعة

باليدبالدوالب
891582793

901514413113

921532300

931530300

94151081062

951597952

15115880

2143626260

21535221012

2181595905

2231553530

22915651

230151481480

2563691883

2561534340

2573515854104

28035221210

3043615150

17311711016155
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 ،)37  ،31 اأرقام )30،  واحلّيزات   ،)M25=16( رقم املربع  الوحدة من  تكّونت هذه 
ومثل  740.80م.  هي  واأقّلها  742.54م،  هي  البحر  م�ستوى  من  نقطة  اأعلى  وكانت 
على  عرثنا  فقد  امل�سوؤول؛  غري  والعبث  للنب�س  املوقع  تعّر�س  الأخرى  املعمارية  الوحدات 
وهو  املربع،  يف  ارتفاع  اأق�سى  من  740.93م  من�سوب  على  وحتديدًا  191�سم،  عمق 
رقم  )الظاهرة  اجلدار  من  ال�سرقية  اجلهة  يف  بال�ستيكية  اأكيا�س  على  742.54م، 
اأحجار خمتلفة  ال�سطحية من جمموعات من  الطبقة  194( )اللوحة رقم 48(. وتكّونت 
يف  وحتديدًا  وال�سغرية،  احلجم  املتو�سطة  الأحجار  عليها  غلبت  والأ�سكال،  الأحجام 
الظاهرتني رقمي )129، 241(. كما تبنّي بكل و�سوح عن�سران معماريان؛ اأحدهما كتلة 
ّفت ب�سكل جيد، وامتدت  طينية يف و�سط املربع )الظاهرة رقم 132(، والآخر اأحجار �سُ
الغربي  اجلنوبي  الركن  يف  110�سم،  وعر�س  115�سم،  بطول  اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من 

للمربع )الظاهرة رقم 131(.

الوحدة الثالثة
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وبعد اإزالة الأحجار املتو�سطة احلجم وال�سغرية كانت البداية يف الردمي الواقع غرب 
الكتلة الطينية؛ اإذ تبنّي لحقًا اأنه ردمي من تربة طينية خملوطة بحجارة رملية جّلها �سغري 
املوقع،  لها  تعر�س  التي  والتخريب  النب�س  اأعمال  من  ناجت   )133 رقم  )الظاهرة  احلجم 
178�سم.  والغربي  68�سم،  اجلنوبي  الركنني:  من  ويبعد  66�سم،  وعر�س  146�سم،  بطول 
�سلبة  طينية  طبقة  عن  ك�سفنا  اإذ  حتّول؛  نقطة  الغربي  ال�سمايل  الركن  يف  العمل  وكان 
)الظاهرة رقم 134(، نعتقد اأنها الأر�سية الأوىل التي تعود اإىل املرحلة املتاأخرة، وبذلك 
يتبنّي اأن املرحلة املعمارية الأوىل متّثلت فيما تبقى من هذه الأر�سية، وهي بطول 43�سم، 
الظاهرتني  يف  املعماريني  العن�سرين  اإىل  اإ�سافًة  742.20م،  مبن�سوب  34�سم،  وعر�س 
رقمي )131، 132(. وت�سّمنت هذه املرحلة، اإ�سافًة اإىل الطبقة ال�سطحية، �سبع ظواهر، 
منها: املتحركة )الظواهر اأرقام: 129، 130، 133، 241(، والثابتة )الظواهر اأرقام: 131، 
133، 134(. كما ت�سّمنت عددًا من املعثورات الفخارية واحلجرية، بلغت الك�سر الفخارية 

577 ك�سرة، واحلجرية 32 قطعة.
رقمي )131، 134(،  الظاهرتني  بني  الغربية، وحتديدًا  العمل يف اجلهة  اإىل  وانتقلنا 

ستيكية اللوحة رقم )48(: أكياس ب
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ة السطحية الظاهرة رقم )129(: الطب

130�سم،  بطول   )135 رقم  )الظاهرة  والأحجار  الأتربة  من  )تكّد�س(  ردمي  لنا  فظهر 
وعر�س 97�سم، تبنّي لحقًا اأنه عن�سر معماري ي�سّكل مدخاًل.

يف  املعماريني  العن�سرين  بني  الواقع   ،)133 رقم  )الظاهرة  الردمي  على  وعملنا 
الظاهرتني )131، 132(، فظهر لنا يف منت�سف املربع جدار مبنّي من الأحجار الرملية 

)الظاهرة رقم 194(.
ونعتقد اأن هذه الوحدة مّرت مبرحلتني معماريتني وتاريخيتني: الأوىل متّثلها الظواهر 
اأرقام )131، 132، 135، 194(، والأر�سية الطينية )طوب اللنب( )الظاهرة رقم 71(، 
وهكذا يكون عمق املرحلة املعمارية الأوىل هو 30�سم، بدءًا من الظاهرة رقم )134(، التي 
عددناها اأر�سية املرحلة املتاأخرة، اإىل الأر�سية )الظاهرة رقم 136(. واملرحلة املعمارية 
الثانية بلغ عمقها 340�سم، وتبداأ من الظاهرة رقم )136( اإىل الظاهرة رقم )305( عند 

من�سوب 739.50م )انظر ال�ساحة الثالثة(.
وواجهتنا طبقة الليا�سة من املونة )الظاهرة رقم 134(، وهي �سلبة جدًا، وجاءت اأي�سًا 
يف جميع املربعات ولو على �سكل متقّطع، وهو ما يدّل على اأنها ليا�سة لأر�سية املرحلة الأوىل 

)املتاأخرة/ النبطية(.
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- العنا�صر املعمارية:
تبنّي بعد انتهاء التنقيب العنا�سر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
توّقف  ظّل  يف  لكن  الطويلة،  اأم  الق�سرية  �سواء  جدرانها،  بعدد  الوحدة  هذه  متّيزت 
التنقيب مل يتبنّي لنا ب�سكل وا�سح ودقيق العالقة بينها؛ فهناك اجلداران اللذان ل يف�سل 
بينهما اأقّل من 40-45�سم، متّيز الأول )الظاهرة رقم 194( من الثاين باأن جميع مداميكه 
احلجر  مادتي  من   )131 رقم  )الظاهرة  الثاين  ُبني  بينما  الرملية،  احلجارة  من  ُبنيت 

واللنب، وجاءت قيا�ساتهما على النحو الآتي:

ة من الل الظاهرة رقم )195(: طب
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املن�صوبعدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
741.68م12310�سم44�سم214�سم194الأول

الثاين 
742.15م 1378�سم146�سم226�سم135)الغربي(

740.38م --22�سم55�سم277الثالث

ال�سمال  من  وميتد  املربع،  منت�سف  يف   )194 رقم  )الظاهرة  الأطول  اجلدار  وجاء 
اإىل اجلنوب، وقد ا�سُتخدم يف مرحلتني معماريتني خمتلفتني بالطول والعر�س نف�سيهما، 
وبلغا على الرتتيب: 214�سم، و44�سم. واملالحظ اأن حجارة مداميكه الرملية غلب عليها 

احلجمان املتو�سط وال�سغري، واختلفت يف �سماكاتها واأطوالها، فجاءت على النحو الآتي:

ال�صماكةالطولاحلجم

9�سم45�سممتو�سط
11�سم35�سممتو�سط
9�سم21�سم�سغري
9�سم19�سم�سغري

وتعّر�س اجلدار ال�سرقي )الظاهرة رقم 135(، املمتد من اجلنوب اإىل ال�سمال بطول 
بكّل  ميكننا  اأنه  اإل  اجلنوبية،  جهته  من  وحتديدًا  والنب�س،  الهدم  ب�سبب  للتلف  226�سم، 
كانت  فقد  واللنب؛  الرملي  احلجر  من  ُبنيت  التي  الثمانية  مداميكه  عدد  تاأكيد  و�سوح 
مداميكه: الثالث، والرابع، والثامن، من احلجر الرملي امل�سّذب واملنتظم، اأما البقية فكانت 

من الطوب اللنب، ولزدياد عر�سه البالغ 146�سم ل ن�ستبعد اأنه �سور للحماية.

2- املدخل:
741.91م،  من�سوب  على  �سّجلناه  97�سم،  وعر�سه  130�سم،  طوله  معماري  عن�سر 

ونعتقد اأنه مدخل.
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الظاهرة رقم )135(: تكدس من األتربة واألحجار

ة من الط املدكو الظاهرة رقم )136(: طب

3- االأر�سيات:
متّكّنا من العثور يف هذه الغرفة على اأر�سية �سلبة )الظاهرة رقم 134( عند من�سوب 
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املتعددة  احلجرية  الكتل  �سقوط  نتيجة  وحتّطمت  الغربي،  ال�سمايل  الركن  يف  742.20م 
الأ�سكال والأحجام، وبلغ طول املتبقي منها 43�سم، وعر�سه 34�سم.

- الظواهر واملعثورات:
�سّجلنا يف هذه الوحدة 17 ظاهرة بني ثابتة ومتحركة، تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
اأحجار متنّوعة الأحجام والأ�سكال742.54م400�سم400�سم12916
تربة طينية خملوطة باأحجار رملية �سغرية احلجم742.50م400�سم400�سم13016
 عن�سر معماري من حجارة بناء742.15م110�سم115�سم13116

ردمي من الأتربة الطينية خملوطة باأحجار متو�سطة 741.36م66�سم146�سم13316
احلجم نتجت من اأعمال النب�س والتخريب

طبقة طينية �سلبة )ليا�سة( يف الركن ال�سمايل الغربي742.20م34�سم43�سم13416
جدار ومدخله741.91م97�سم130�سم13516

طبقة من الطني املدكوك �سرق الظاهرة رقم )134( 741.90م--13616
يف منت�سف احلّيز

بالطة من احلجر الرملي ظهرت بعد الظاهرة رقم )134(742.08م92�سم166�سم19316
جدار ممتّد من ال�سمال اإىل اجلنوب يف منت�سف احلّيز741.68م45�سم97�سم19416
طبقة من اللنب741.23م58�سم97�سم19516
حجر م�سغول ب�سكل جيد741.82م21�سم127�سم19616
طبقة من الأتربة خملوطة بالأحجار740.74م99�سم148�سم19716
كتلة طينية خملوطة بالأحجار يف اجلهة ال�سرقية741.46م78�سم73�سم19830
طبقة من الأحجار املختلفة الأحجام والأ�سكال742.54م110�سم400�سم19916
تربة طينية خمتلطة باأحجار خمتلفة741.46م110�سم400�سم20016

الطبقة ال�سطحية للفا�سل اجلنوبي: تربة طينية 741.47م100�سم500�سم24131
واأحجار خمتلفة الأحجام والأ�سكال

جمموعة من الأحجار املمتدة من ال�سرق اإىل الغرب740.69م15�سم113�سم24231
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ب- املعثورات:
خلت هذه الوحدة املعمارية، التي متّيزت بعنا�سرها املعمارية، من املعثورات املتمّيزة؛ 
اإذ مل ن�سّجل فيها اإل معثورًة واحدًة، وهي ك�سرة فخارية )10/16/187(، لكننا عرثنا على 

لقى من الك�سر الفخارية واحلجرية موّزعة على النحو الآتي:

املجموعاحلجريةالفخارية

963441007

• الفخارية:
منها  ك�سرة   721 اأن  ك�سرة،   963 بلغت  التي  الفخارية،  املجموعة  درا�سة هذه  بّينت 
 19 عدا  ما  ال�سنع  حملية  جميعًا  واأنها  باليد،  نعت  �سُ ك�سرة  و242  بالدولب،  نعت  �سُ
ك�سرة، نعتقد اأنها من فخار مدين )املجموعات اأرقام: 245، 10/16/327، 559، 561/ 
10/30(، ما عدا واحدة ذات تاأثري نبطي )املجموعة رقم 10/16/241(. وتنّوعت هذه 
اأجزاء من احلواف والقواعد والأبدان، منها �سبع ك�سر  اأ�سكالها، ف�سملت  املجموعة يف 
حيث  من  اأما   .)10/16/502  ،500  ،455  ،241 اأرقام:  )املجموعات  مقاب�س  كانت 
الزخرفة، فاإن اأغلبية هذه املجموعة جاءت من دون زخرفة اإل 102 ك�سرتني تنّوعت يف 
زخرفتها بني: حزوز )خم�س ك�سر(، وعليها خطوط )ك�سرتان(، وجاء بع�سها ملونًا )95 
ك�سرة(. وغلب على لون عجينة فخار هذه املجموعة اللونان: البني )الأكرث(، والأحمر، 
املجموعة  هذه  �سمن  جند  مل  اأننا  والالفت  ك�سرة.   41 بلغ  اإذ  الأ�سود؛  فكان  الأقّل  اأما 
ناعمة  بنيتها  واحدة  ك�سرة  اإل  كذلك  جند  ومل  احلرق،  عالية  وك�سرًا  مزّججًة،  ك�سرًا 
بها  باأ�س  ل  كمية  وهناك  الك�سر،  هذه  على  املتو�سط  احلرق  وغلب   .)10/16/241(

منخف�سة احلرق. وتتوّزع هذه املجموعة على النحو الآتي:







الساحات

ا ل ا
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) ال�صاحة االأوىل )الكرب

واأقّله  780�سم،  لها  عر�س  اأق�سى  وبلغ  14.15م،  طولها  بلغ  التي  ال�ساحة،  هذه  تكّونت 
481�سم، وهي امل�سافة الفا�سلة بني امل�سطبة )الظاهرة رقم 9/1/148( )الذييب واآخرون، 
املو�سم التا�سع، حتت الن�سر( واحلو�س )الظاهرة رقم 146(، وعر�سها خم�سة اأمتار، من 
املربعني رقمي )K2، K3(، واحلّيزات اأرقام )11، 23، 25، 26(، وكانت اأعلى نقطة فيها 
 .)K2 من على م�ستوى البحر هي 741.59م )احلّيز رقم 11(، واأقّلها 740م )املربع رقم
وتبنّي لنا بعد انتهاء التنقيب اأن هذه املربعات لي�ست اإل اجلزء ال�سمايل من ال�ساحة التي 

) الساحة األول )الكبر
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ُك�سف عن جزئها اجلنوبي يف املو�سم الثامن )الذييب، 2014م، �س81-87(، اأما و�سطها 
فقد ُك�سف عنه يف املو�سم التا�سع )الذييب واآخرون، املو�سم التا�سع، حتت الن�سر(.

من  اأما  وال�سمالية،  واجلنوبية  ال�سرقية  جهاتها  من  خدميًة  غرفًا  ال�ساحة  هذه  وتتو�ّسط 
جهتها الغربية فيوجد احلو�س )الظاهرة رقم 146(، لكن هذا اجلزء من ال�ساحة اختلف 
عن اجلزء اجلنوبي الذي امتاز بانت�سار طبقة طينية يف معظمه )الذييب، 2014م، �س82(. 
الأحجار  الغربي،  ال�سمايل  ركنه  وحتديدًا  اجلزء،  لهذا  ال�سطحية  الطبقة  على  وغلبت 
الركن  ويتكّون   .)181  ،175  ،17  ،10  ،1 اأرقام:  )الظواهر  والأ�سكال  الأحجام  املختلفة 
اأرقام )1، 3، 11(، من ثالث تالل، وكان احليز  الذي متّثله احليزات  الغربي،  ال�سمايل 
رقم )11( هو الأعلى ارتفاعًا )741.59م( )اللوحة رقم 1(، بينما كان اجلزء القريب من 
اإذ بلغ ارتفاعه عن �سطح البحر 740.84م؛  احلو�س الرئي�س منخف�سًا اإىل حّد ملحوظ؛ 
املربعات؛  هذه  ردمي  يف  وا�سحًا  اختالفًا  وجدنا  لذلك  75�سم؛  هو  بينهما  الفارق  اأن  اأي 
فبينما كانت الأحجار املختلفة الأ�سكال والأحجام تزيد يف احلّيز رقم )11( جندها تقّل 
يف املربعني رقمي )1، 3(، ويبدو اأن قلة الأحجار يف الطبقة ال�سطحية )الظاهرتان رقما: 
1، 17( تعود اإىل قربها من احلو�س الرئي�س حيث تنعدم العنا�سر املعمارية، اأما زيادتها 
يف احلّيز رقم )11( فتعود بكّل ب�ساطٍة اإىل العنا�سر املعمارية املتمّثلة يف الغرفة رقم )1( 

)املربع رقم 2( وجدرانها الأربعة.

ة السطحية الطب
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بعد اأن نزلنا م�سافة 170�سم قّررنا التوقف عند من�سوب )739.89م(، الذي توّقف عنده 
ت�سّكل  ثابتة  ظاهرة   11 منها  ظاهرة،   42 التنقيب  خالل  ور�سدنا  التا�سع.  املو�سم  فريق 
عنا�سر معمارية اأزلنا بع�سها ب�سبب مقت�سيات التنقيب، مثل الظواهر اأرقام )5، 8، 22، 

25، 145، 174(. ومتّثلت هذه الظواهر يف الآتي:

قة ال�سطحية: - الط
هي طبقة من الأحجار الرملية غلبت عليها الأحجار املتو�سطة احلجم وال�سغرية، ومتّثلها 
الظواهر اأرقام )1، 17، 147، 175، 181(. واإىل جانب هذه الأحجار الرملية، التي كانت 
اأكرث كثافًة يف احلّيز رقم )11(، وبع�س اأجزاء املربعني رقمي )1، 2(، جند اأي�سًا اأن هذه 
الطبقة خمتلطة ببع�س الأتربة. وما يجب لفت النتباه اإليه هو النخفا�س الوا�سح يف اأجزاء 
هذه ال�ساحة، وهو ما لحظناه عندما نّقبنا يف جنوبها خالل املو�سم الثامن. ول يعود هذا 
خلو  اإىل  بل  املتاأخرة،  الع�سور  يف  َجَرت  التي  والتخريب  النب�س  عمليات  اإىل  النخفا�س 
ال�ساحة من العنا�سر املعمارية الوا�سحة، ما عدا تلك املو�سحة اأدناه. واختلف عمق الطبقة 
ال�سطحية؛ اإذ راوح عمقها بني 44�سم و154�سم. اأما معثوراتها فكانت 270 ك�سرة فخارية 
نعت بالدولب، وبلغت املعثورات احلجرية �سبع  باليد، ما عدا 64 ك�سرة �سُ نعت حمليًا  �سُ

ة السطحية الطب
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قطع من احلجر الرملي، اأهمها حجران: الأول عليه نق�س حلياين القلم مكّون من �سطرين 
)10/1/1(، والثاين مبخرة )10/1/2(.

قة الطينية: - الط
 ،169  ،142  ،20 اأرقام:  )الظواهر   )2( رقم  املربع  يف  فقط  اأمكنة  خم�سة  يف  انت�سرت 
النقطة 741.85م )الظاهرة رقم  بالظهور عند  بداأت  اإذ  باأطوال خمتلفة؛   ،)234 ،183

ة السطحية الظاهرة رقم )1(: الطب
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20(، وا�ستمر ظهورها اإىل عمق 740.32م )الظاهرة رقم 169(. ومعثورات هذه الطبقة 
ك�سرة فخارية  ك�سرها 283  بلغت  اإذ  ال�ساحة؛  الأقّل بني جميع معثورات طبقات هذه  هي 
نعت باليد. اأما املعثورات احلجرية فلم تزد على قطعتني:  نعت حمليًا؛ منها 82 ك�سرة �سُ �سُ
الرملي  احلجر  من  وكلتاهما  مدّق،  من  جزء  والثانية   ،)10/3/55( للوزن  اأداة  الأوىل 
من  ِمْرَوٌد  هي  واحدة،  معثورة  املعدنية  املعثورات  من  ح�سيلتنا  وكانت   .)10/23/181(

الربونز ُي�ستخدم لالكتحال به )10/3/18(.

: قة احلمرا - الط
جاءت يف اأجزاء متعددة من ال�ساحة مبا�سرًة بعد الطبقة ال�سطحية، و�سملت الظواهر اأرقام 
)2، 3، 13، 14، 18، 148، 173، 176( )اللوحتان رقما: 49، 50(، واختلف عمقها؛ اإذ راوح 
بني 44�سم و154�سم. وكما كانت هذه الطبقة هي الأكرث انت�سارًا فكذلك كانت معثوراتها، 
اأبرزها ك�سرة فخارية مزّججة )10/3/16(،  اإذ بلغت 1020 ك�سرة،  الفخارية؛  وحتديدًا 
تلتها احلجرية وبلغت 27 قطعة، اأبرزها العمود الأ�سطواين )10/11/101(، اأما املعدنية 

فلم تزد على ثالث قطع.

ة الطينية الظاهرة رقم )169(: الطب
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: قة الرد - ط
هي طبقة من اأحجار ذات اأ�سكال واأحجام متعددة خمتلطة برتبة جاءت نتيجة تفّتت بع�س 
اأحجارها، وغلب عليها احلجر الرملي الذي ا�ستخدمه �سكان دادان بكثافة، وانت�سر ب�سكل 
يف  ووجدنا   .)21  ،16  ،6( اأرقام  الظواهر  و�سمل   ،)11( رقم  واحلّيز  املربعني  يف  كبري 
نعت بالدولب، ومل نعرث اإل على ثالث  هذه الطبقة 171 ك�سرة فخارية، منها 43 ك�سرة �سُ
معثورات حجرية: اثنتان مل تتبنّي لنا وظيفتهما )املجموعة رقم 10/3/184(، والثالثة جزء 

من ثقالة )املجموعة رقم 10/3/211(.
والردمي هو الأكرث انت�سارًا، �سواء اأفقيًا اأم عموديًا؛ فقد و�سل عمقه اإىل 150�سم اإذا اأخذنا 

راء في اجلزء الشرقي من املربع ة احل اللوحة رقم )50(: الطب

ا: 18 173) راء )الظاهرتان رق ة احل اللوحة رقم )49(: الطب



151

ا
ا

 ال
ال
ال

ال

يف احل�سبان اأن اأعلى نقطة للردمي هي 741.39م، بينما املن�سوب الذي توّقف العمل عنده 
هو 739.89م. وتخّلل هذا الردمي عدد من الطبقات التي اختلفت يف اأطوالها واأعماقها، 
ثالث  على  فيها  عرثنا  التي  الرملية  الطبقة  عدا  ما  املعثورات،  من  بخلوها  متّيزت  لكنها 

معثورات حجرية. وهذه الطبقات هي:
- طبقة من الرتبة اخل�سراء )الظاهرة رقم 7(: طولها 140�سم، وعر�سها 100�سم، ومييل 

لونها اإىل الخ�سرار، ولحظنا عليها �سهولة تفّتتها عند م�سكها.
الطبقة  هذه  ظهرت   :)23 رقم  )الظاهرة  )الغامقة(  اللون  الدكناء  الرتبة  من  طبقة   -
اإزالة الأحجار املمتدة من الفا�سل ال�سرقي للمربع رقم )3( باجتاه  )100×40�سم( بعد 

الغرب، وكان عمقها وا�سحًا مقارنًة بالطبقات الأخرى؛ اإذ بلغ 30�سم.
الدكناء  الرتبة  اأ�سفل  مبا�سرة  جاءت   :)171 رقم  )الظاهرة  الرملية  الرتبة  من  طبقة   -
اللون )الظاهرة رقم 23(، وبلغ طولها 130�سم، وعر�سها 30�سم، وكانت مبحاذاة الفا�سل 

ال�سرقي للمربع رقم )3(.

- طبقة من املواد الع�سوية )الظاهرتان رقما: 184، 237(: ووجدنا فيها طبقتني، كلتاهما 
يف احلّيز رقم )25(، ويف�سل بينهما 110�سم. الأوىل يف الركن اجلنوبي ال�سرقي للحّيز، 

والثانية متّيزت باأنها رماد خمتلط بعظام، وطولها 100�سم، وعر�سها 98�سم.

ة من التربة الرملية الظاهرة رقم )171(: طب
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الطينية  الرتبة  اأ�سفل  الطبقة  هذه  على  ُعرث   :)233 رقم  )الظاهرة  الفحم  من  طبقة   •
)الظاهرة رقم 142( مبا�سرًة، بطول 115�سم، وعر�س 70�سم، وكانت اأقّل الطبقات ارتفاعًا؛ 

اإذ بلغ ارتفاعها 2�سم.

سر املعمارية: - العنا
تبّينت لنا بعد انتهاء التنقيب العنا�سر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
وجدنا يف هذه ال�ساحة خم�سة جدران، هي:

وعر�سه  390�سم،  طوله   :)24 رقم  )الظاهرة  الغرب  اإىل  ال�سرق  من  املمتّد  اجلدار  اأ- 
100�سم يف اجلزء الغربي منه، و85�سم يف جزئه ال�سرقي. اأما ارتفاعه، فكان من اجلهة 
وبدا  مداميك.  باأربعة  50�سم  الغربية  جهته  من  وكان  مداميك،  بثالثة  30�سم  ال�سرقية 
على اجلدار التاأّكل من موا�سع خمتلفة، وحتديدًا يف و�سطه، وبلغ طول هذا التاأّكل 30�سم، 
وهو يعود اإىل عدة اأ�سباب، اأهمها التخريب والنب�س اللذان تعّر�س لهما املوقع عرب حقب 
تاريخية متعددة. ويظهر لنا من التع�سيق الوا�سح للجدار مع اجلدار الغربي للغرفة رقم 
اأما وظيفته، فال ميكن حتديدها  اأ�سيف يف مدة لحقة.  اأنه  )1( )الظاهرة رقم 177( 
وبني  بينه  يف�سل  الذي  منه،  الغرب  اإىل  الواقع  املربع  عن  الك�سف  بعد  اإل  مرّجح  ب�سكل 

احلو�س. وحجارة هذا اجلدار م�سّذبة ومنتظمة، بع�سها كبري احلجم.
ب- اجلدار املمتّد من ال�سمال اإىل اجلنوب )الظاهرة رقم 174(: طوله 179�سم، وعر�سه 
مداميك  �سبعة  مداميكه  من  تبّقت  وقد  740.19م.  ومن�سوبه  61�سم،  وارتفاعه  82�سم، 
�سغرية  الأخرية  الثالثة  مداميكه  اأن  وُيالحظ  وال�سكل،  احلجم  يف  خمتلفة  اأحجار  ذات 

وم�سّذبة، وبع�سها من احلجر الربكاين.
ج- عن�سران معماريان تغلب عليهما الأحجار الرملية ما عدا حجرين يف كال العن�سرين 

يبدو اأنهما بركانيان: الأول يبدو اأنه جدار، والثاين عن�سر معماري اأُ�سيف لحقًا.



153

ا
ا

 ال
ال
ال

ال

املن�صوباالرتفاعالعر�ضالطولالعن�صر
-50�سم100�سم240�سمالأول
740.26م3.50�سم85�سم102�سمالثاين

د- عن�سر معماري من مدماك واحد )الظاهرة رقم 239+240(: يتكّون من ثالثة اأحجار 
بناء، وبلغ من�سوبه 739.93م، وطوله 80�سم، وعر�سه 20�سم.

سطواين: 2- العمود االأ
جزء من عمود اأ�سطواين )10/11/101( ي�سم قاعدًة مكعبًة من احلجر الرملي عند النقطة 
740.09م، بلغ الرتفاع املتبقي منه 107�سم، وقطره 38�سم، وظهر عند النقطة 741.20م، 
على م�سفاة  اإىل جانبه  وعرثنا  م�ستوى 740.16م.  عند  املكعبة  بالقاعدة  الت�ساقه  وكان 
الع�سوية، منها عظام )املجموعة رقم 377(.  املواد  فخارية )10/11/139(، وطبقة من 
وموقع هذا العمود بالتحديد اإىل ال�سمال من اجلدار اجلنوبي للغرفة رقم )1( )الظاهرة 
يف  جند  مل  اإذ  دقيق؛  ب�سكل  العمود  هذا  وظيفة  فهم  من  نتمّكن  ومل  بـ110�سم.   )9 رقم 

ار الظاهرة رقم )240(: عنصر مع
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اجلدار اجلنوبي مدخاًل ُيف�سي اإىل الغرفة ليكون مزّينًا لها، وهو العمود الثاين الذي نعرث 
عليه يف ال�ساحة)1(. ويدّل ظهور هذين العمودين اللذين ل نعرف ارتفاعهما احلقيقي على 
اإمكانية العثور على اأعمدة اأخرى يف امل�ستقبل، واملالحـظ -وهو اأمر طبيعي- اأننا مل نعرث 

على اأّي عن�سر معماري اإىل اجلنوب منه، اأو يف ال�ساحة الكربى.

3- احلو�ض:
هو حو�س مل ُيك�سف اإل عن اجلزء ال�سرقي منه اإىل الآن، وينق�سم اإىل ركنني: اجلنوبي 
عنه  ُك�سف  الذي   )146 رقم  )الظاهرة  وال�سمايل  التا�سع،  املو�سم  يف  عنه  ُك�سف  الذي 
فلعلنا  الثاين،  ن�سفه  اأما  )كروي(.  دائري  ن�سف  احلايل  �سكله  فاأ�سبح  املو�سم،  هذا 
على  احلو�س  من  املُكَت�َسف  اجلزء  قيا�سات  وجاءت  املقبل.  املو�سم  يف  ك�سفه  من  نتمّكن 

النحو الآتي:

املن�صوبالعمالقطرالعر�ضالطول
740.68م90�سم470�سم339�سم446�سم

ومتو�سطة.  كبرية احلجم  رملية  ُبنيت من حجارة  مداميك  فبلغت خم�سة  مداميكه،  اأما 
وقد لحظنا اأنه كان ملّي�سًا من الداخل باملونة ب�سكل وا�سح يف كثري من اأجزائه املتبقية، 
خ�سو�سًا  والغ�سل،  التطّهر  بهدف  املاء  حلفظ  الأرجح  على  ا�ستخدامه  يعني  ما  وهو 
فعر�س  جدرانه؛  عر�س  يف  البنّي  الختالف  هو  للنظر  والالفت  ال�سن.  وكبار  لالأطفال 
)117�سم(،  ال�سمايل  اجلدارين:  عر�س  على  يزيد  وهو  160�سم،  اجلنوبي  جداره 

وال�سرقي )115�سم(، باأكرث من 45�سم.

)1( ُعرث على العمود الأول )الظاهرة رقم 9/1/2(، املنحوت من احلجر الرملي، يف املو�سم التا�سع، واملتبّقي منه كان 
طوله 100�سم، وقطره 40�سم، وكان من�سوبه 740.22م )الذييب واآخرون، املو�سم التا�سع، حتت الن�سر(، وهو ما ي�سري 

اإىل تعا�سرهما زمنيًا.
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4- االأر�سيات:
تعّددت اأر�سيات هذه ال�ساحة؛ لأنها كانت مفتوحة للمتعّبدين، بعك�س بقية الوحدات التي 

يدخلها عدد اأقّل من املتعّبدين.

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

اأر�سية مونة �سلبة جدًا خملوطة 740.84م200�سم270�سم41
بالفحم ذات لون فاحت

 اأر�سية ترابية741.15م200�سم141�سم1311
 تربة �سلبة741.04م150�سم160�سم1611
 اأر�سية مدكوكة740.88م140�سم187�سم221

اأر�سية بنية اللون مع اأحجار بركانية 740.63م50�سم100�سم1491
�سغرية احلجم

اأر�سية بنية اللون مع اأحجار �سغرية 740.45م500�سم330�سم1501
احلجم

 اأر�سية مدكوكة740.52م102�سم131�سم2361

الظاهرة رقم )4)
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- الظواهر واملعثورات:
اأ- الظواهر:

بلغت عددها 42 ظاهرة، وجاءت من �سّتة حيزات، وهي على النحو الآتي:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
طبقة حجرية من اأحجار مرتاكمة بع�سها فوق بع�س740.84م280�سم400�سم11
تربة حمراء741.05م400�سم400�سم21
طبقة تربة حمراء740.89م200�سم270�سم31
عن�سر معماري من طبقتني منحنيتني من الأحجار740.74م50�سم190�سم51
اأحجار بع�سها فوق بع�س740.69م50�سم60�سم61
تربة خ�سراء تتفّتت عند م�سكها740.62م100�سم140�سم71
عن�سر معماري من اأحجار منحنية740.24م40�سم70�سم81

طبقة �سطحية من اأحجار مرتاكمة بع�سها فوق 740.55م160�سم420�سم173
بع�س

تربة حمراء يف اجلزء ال�سمايل ال�سرقي741.55م220�سم190�سم183
اأحجار منقولة741.45م123�سم166�سم193
تربة طينية يف اجلزء ال�سرقي من املربع741.85م130�سم210�سم203
ردمي من الأحجار يف اجلزء ال�سمايل من املربع741.02م160�سم215�سم213

عن�سر معماري من اأحجار امتّدت اإىل 740.88م140�سم187�سم223
الفا�سلني: ال�سرقي، وال�سمايل

جيب من الرتبة الدكناء اللون )الغامقة(740.92م40�سم100�سم243

عن�سر معماري من اأحجار متتّد من الفا�سل 740.26م85�سم390�سم253
ال�سرقي باجتاه ال�سمال

عن�سر معماري740.70م35�سم160�سم1451
بقية احلو�س الذي ُك�سف عنه يف املو�سم التا�سع740.68م330�سم446�سم1461

الطبقة ال�سطحية للفا�سل ال�سرقي، وهي اأحجار 740.97م120�سم450�سم1471
متو�سطة احلجم

خمتلفة 740.67م120�سم230�سم1481 اأحجار  بها  تختلط  حمراء  تربة 
والأ�سكال الأحجام 

تربة طينية740.32م150�سم110�سم1693
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
جمموعة من الأحجار متتد اإىل الفا�سل الغربي740.51م150�سم160�سم1703
تربة رملية740.62م30�سم130�سم1713
جمموعة من الأحجار الكبرية ن�سبيًا740.23م207�سم368�سم1723
تربة حمراء يف الركن اجلنوبي الغربي740.06م120�سم150�سم1733
عن�سر معماري من �سبعة مداميك740.19م90�سم160�سم1743
طبقة �سطحية من اأحجار: الفا�سل اجلنوبي740.91م130�سم350�سم1753
تربة حمراء يف الفا�سل اجلنوبي740.53م130�سم350�سم17625
تربة طينية بّنية اللون740.53م114�سم190�سم14211
الفا�سل الغربي بني املربعني رقمي )2، 3(741.59م60�سم500�سم18123
تربة طينية بّنية اللون741.19م-130�سم18223

تربة طينية تختلط بها كمية اأحجار خمتلفة 741.28م93�سم173�سم18323
والأ�سكال الأحجام 

مواد ع�سوية يف الركن اجلنوبي ال�سرقي741.15م--18425

طبقة من الفحم اأ�سفل الظاهرة رقم )142( 740.79م70�سم115�سم23325
مبا�سرًة

تربة طينية بّنية اللون740.85م130�سم150�سم23425

طبقة من الرمل الأحمر اأ�سفل الظاهرة رقم 740.77م70�سم120�سم23525
)233( مبا�سرًة

مواد ع�سوية بها عظام ورماد740.05م98�سم100�سم23725
عن�سر معماري يف زاوية الفا�سل اجلنوبي740.22م32�سم84�سم23825

عن�سر معماري جاء بعد اإزالة الظاهرة رقم 739.89م20�سم60�سم23932
)174(

عن�سر معماري من مدماك واحد من ثالثة 739.93م20�سم80�سم24032
اأحجار

ردمي من تربة حمراء741.15م200�سم141�سم1311
ردمي من تربة حمراء741.15م200�سم141�سم1411

تربة طينية740.03م114�سم190�سم14211
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ب- املعثورات:
24 قطعة، وتنّوعت  ال�ساحة معثورات حجرية وفخارية، بلغت احلجرية  وجدنا يف هذه 
واأبرزها   ،)10/1/122  ،2( ومبخرتني  واإناء،  ومدّقات،  واأحوا�س،  م�ساحن،  بني: 
الفخارية  وبلغت  عنه.  احلديث  �سبق  الذي   ،)10/11/101( الأ�سطواين  العمود 
 ،10/1/121( )جملني(  حيوانيتني  دميتني  من  اأجزاء  اأبرزها  معثورات،  �سّت 
اأربع  املعدنية  املعثورات  وبلغت  احلو�س.  بجانب  عليها  ُعرث  الأوىل   ،)10/25/183
هذه  وتتوّزع   .)10/3/18( به  لالكتحال  ُي�ستخدم  الذي  املرود  اأف�سلها  معثورات، 

الآتي: النحو  على  املعثورات 

الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم

نق�س حلياين من �سطرين على حجر رملي غري منتظم 740.845م111
مييل اإىل الحمرار

مبخرة م�ستطيلة ال�سكل ذات قاعدة مربعة740.53م211
قطعتان معدنيتان741.05م321
اأداة حجرية م�ستطيلة ال�سكل740.61م431
جزء من حو�س من احلجر الرملي740.45م541
اأداة من احلجر الربكاين740.84م641

قطع فخارية-13173
جزء من غطاء اإناء به مقب�س-14173
قطعة معدنية �سغرية-15183
قاعدة من الفخار املزّجج-16183
ك�سرة قاعدة فخارية-17183
مرود من الربونز ي�ستخدم لالكتحال به-18203
قطعة حجرية ُت�ستخدم للوزن740.85م55203
جزء من اأداة حجرية م�سنوع من احلجر الرملي740.45م56173
جزء من اأداة حجرية م�سنوع من احلجر الرملي740.45م57173
مدّق متو�سط احلجم م�سنوع من احلجر الرملي740.66م58183
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الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
اأداة اأ�سطوانية ال�سكل م�سنوعة من احلجر الرملي740.55م59183
مقب�س ن�سف دائري من احلجر الرملي740.56م60183

جزء من عمود اأ�سطواين م�سنوع من احلجر الرملي740.16م1011311

جزء من بدن ُدمية حيوانية من دون راأ�س م�سنوعة من 740.84م12141
الفخار

مبخرة م�ستطيلة من احلجر الرملي740.45م12241
م�سحن من احلجر الرملي740.84م12341
جزء من قاعدة عمود م�سنوعة من احلجر الرملي740.45م1241481
جزء من م�سفاة فخارية740.09م1391311
مدّق من احلجر الرملي739.96م14014211
جزء من حو�س اأو اإناء م�سنوع من احلجر الرملي739.96م14114211
جزء من مدّق من احلجر الرملي739.99م14214211
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي740.23م1631723
اأداة اأ�سطوانية من احلجر الرملي740.48م1641703
ثقالة م�سنوعة من احلجر الرملي740.43م16517625
مدّق من احلجر الرملي740.91م18118323
جزء من بدن ُدمية حيوانية م�سنوعة من احلجر الرملي740.19م18323625
ك�سرة من بدن م�سنوعة من الفخار740.21م24418423

ج- املجموعات:
تت�سمن املعثورات الفخارية واحلجرية، وهي كما ياأتي:

املجموعاحلجريةالفخارية
2736412777
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• الفخارية:
جاء بع�سها مزخرفًا بالألوان، وكذلك باخلطوط واحلزوز، وجميعها حملية ال�سنع، منها 
يونانية )املجموعتان رقما: 142، 176(،  اأربع منها  لي�ست كذلك:  اأنها  ثماين ك�سر نعتقد 
والأربع الأخرى مدينية )من مدين( )املجموعتان رقما: 13، 142(. وتتوّزع هذه املجموعة 

على النحو الآتي:

ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

1125421
211133578
3115040110
4128552233

148124860188
1501421032
17323450184
18331139272
203802159
21314828120

1693553619
170318629157
1723311021
13111638776

142111291263
1812310100
1832319181

92511110
162523230
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ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

1202517152
1762519560135
18225190--
2372538380
1822625232
2393213310

• احلجرية:
حتديد  من  ومتّكّنا  ظاهرة.   11 بلغت  بظواهر  مرّبعني  من  وجاءت  قطعة،   41 عددها 
ع�سر  نعت  �سُ بينما  الرملي،  احلجر  من  معثورة   15 نعت  �سُ فقد  بع�سها؛  �سناعة  مادة 
ال�سابوين،  احلجر  من  م�سنوعتني  قطعتني  على  وعرثنا  الربكاين،  احلجر  من  قطع 

وواحدة من احلجر اجلريي.
اأجزاء  معظمها  كانت  قطعة،  ع�سرة  ت�سع  وظيفة  حتديد  من  متّكّنا  فقد  وظائفها،  اأما 
قطع  ثالث  حّددنا  كما  ثقالت،  من  لأجزاء  قطع  و�سّت  قطع،  �سبع  وهي  م�ساحن،  من 

لإناءين. مكتملني  غري  وجزاأين  مدقات، 



162

ان
حي

ول
ن 

دا
دا

ي 
كت

مل
 م

مة
ص

عا
 

العدداحلّيزالظاهرة
111
216
415

14812
1731
1838
2031
2131
2235

17033
17133
13114

183230
176251
236250
15541

ود األسطواني الع
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) ال�صاحة الثانية)

الساحة الثانية

واجلزء   ،)I25( رقم  املربع  من  الديني  املركز  يف  الكربى  ال�ساحة  من  اجلزء  هذا  تكّون 
الأكرب من املربع رقم )J25(، واحلّيز رقم )34(، وكانت اأعلى نقطة فيه من م�ستوى البحر 

هي 742م، واأقّلها 741.56م.
املو�سم  هذا  عنها  ُك�سف  التي  املعمارية  الوحدات  من  غريها  عن  ال�ساحة  هذه  ومتّيزت 
بامل�سطبة، وهي امل�سطبة الثانية التي جندها اإىل الآن يف هذه ال�ساحة الكربى، ونعتقد اأن 
هذه ال�ساحة تعود اإىل املدة املعا�سرة للوجود النبطي يف املنطقة. كما امتازت هذه ال�ساحة 
ال�ساحة  التي ُعرث عليها يف هذه  العملة  الثالثة، وقطعة  اللحيانية  النقو�س  مبعثوراتها من 

)املعثورة رقم 10/34/235(.
كانت البداية يف الطبقة ال�سطحية، التي كان ارتفاعها يف اجلزء ال�سرقي 742م )الظاهرة 
رقم  )الظاهرة  741.06م  الغربي  اجلنوبي  الركن  يف  ارتفاعها  كان  بينما   ،)97 رقم 
الأ�سكال.  املختلفة  وال�سغرية  املتو�سطة احلجم  الأحجار  من  كمية  على  وا�ستملت   ،)258

)2( هي على الأرجح جزء من ال�ساحة الكربى، لكّن ما حال دون دجمنا لها مع ال�ساحة الكربى هو املربعان اللذان يف�سالن 
بينهما؛ فنحن ننوي التنقيب فيهما يف املو�سم املقبل، وبعد الك�سف عنهما �سيكتمل عقد هذه ال�ساحة الكربى.
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وا�ستمرت هذه الطبقة يف �سرق ال�ساحة 11�سم، وا�ستمرت يف الركن اجلنوبي الغربي �سبعة 
مذبح  ميزاب  اأبرزها  حجرية،  قطع  �سّت  منها  قطعة،   50 معثوراتها  وبلغت  �سنتيمرتات، 
)10/39/223( ُوجد يف اأعلى امل�سطبة، وهو ما يدّل على اأن امل�سطبة كانت ُت�ستخدم يف 
نعت  تقدمي القرابني احليوانية. كما ُوجد يف ال�ساحة عدد من املعثورات الفخارية التي �سُ

نعت بالدولب. حمليًا، منها 19 ك�سرة �سُ
تلت هذه الطبقة ال�سطحية طبقة حمراء )الظاهرة رقم 98( ظهرت يف املربع رقم )13( فقط، 
الذي ميّثل اجلهة ال�سرقية من ال�ساحة الكربى، وكانت على من�سوبني خمتلفني: الأوىل على 
من�سوب 741.89م، وغّطت املربع رقم )13( كّله، والثانية )الظاهرة رقم 186( ظهرت بعد 
102�سم، وجاءت بطول 60�سم، وعر�س 50�سم. اأما اجلزء الغربي من ال�ساحة، فظهرت فيه 
تربة حمراء، لكنها خمتلطة باأحجار خمتلفة الأحجام والأ�سكال )الظاهرة رقم 120(، وهي 
بطول 200�سم، وعر�س 180�سم. والالفت اأننا مل نعرث يف هذه الطبقة على م�ستوى ال�ساحة 

نعت بالدولب. نعت جميعها حمليًا باليد ما عدا ثماين ك�سر �سُ اإل على 20 ك�سرة فخارية، �سُ

: الرد - طبقة 
والأ�سكال  الأحجام  خمتلفة  حجارة  من  الأغلب  يف  وتكّونت  ا�ستمرارًا،  الأكرث  الطبقة  هي 
اأربع  املتحركة  �سملت  والثابتة،  املتحركة  الظواهر  من  عددًا  وت�سّمنت  برتبة،  خمتلطة 

الظاهرة رقم )102(: عتبة با
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)الظواهر  �سلبة  طينية  واأخرى   ،)100 رقم  )الظاهرة  عادية  طينية  تربة  هي:  ظواهر، 
اأرقام: 260، 183، 196(، و�سملت الثابتة طبقتني ع�سويتني ظهرتا على من�سوبني خمتلفني 

يفرق بينهما 36�سم )الظاهرتان رقما: 251، 291(.

وكانت الطبقة الأخرية التي ظهرت يف الردمي هي الأحجار، خ�سو�سًا الكبرية منها، التي 
كانت كتاًل واأحجارًا حجريًة م�سذبًة، و�سل طول بع�سها اإىل اأكرث من 50�سم، وترّكزت ب�سكل 
رقمي )13،  املربعني  اأرقام: 103، 120، 281( من  ال�سمايل )الظواهر  وا�سح يف اجلزء 
تاأكيد  ن�ستطيع  ول  اإىل حدٍّ كبري،  وكان عددها ملحوظًا  رقما: 51، 52(،  )اللوحتان   )39
عالقتها بامل�سطبة، لكننا نعتقد اأنها متّثل عن�سرًا معماريًا اآخرًا، اإما جدرانًا واإما عنا�سر 

معمارية اأخرى تهّدمت، واخرتنا منها الأحجار الكبرية الآتية:

االرتفاعالعر�ضالطولاحلجر
12�سم28�سم51�سمالأول
15�سم18�سم62�سمالثاين
29�سم10�سم40�سمالثالث
9�سم34�سم46�سمالرابع

20�سم21�سم75�سماخلام�س

لبة ة طينية  الظاهرة رقم )283(: طب
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اللوحة رقم )51(: أحجار مختلفة األحجا واألشكا
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الطبقة من ت�سع ظواهر، وبلغت 21 قطعة حجرية، منها 13 قطعة  وجاءت معثورات هذه 
وجممرة   ،)10/13/185  ،77( حليانيان  نق�سان  اأهمها  متمّيزة،  معثورات  عددناها 
نعت  �سُ ك�سرة   962 الفخار  من  امل�سنوعة  تلك  وبلغت   .)10/34/174( الأربع  باأرجلها 
منها  اثنتان  للنظر؛  لفتة  ك�سر  اأربع  منها  وكان  باليد،  نعت  �سُ ك�سرة   215 منها  حمليًا، 
مقب�سان )10/34/186، 10/39/210(، واثنتان جزءان من بدن وقاعدة )10/13/78، 

10/34/191(. اأما امل�سنوعة من املعدن فلم جند اإل عملة معدنية )10/34/235(.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأننا نعتقد اأن املرحلة التي ُتعا�سر املرحلة النبطية ا�ستمّرت اإىل 
من�سوب 740.32م، اأما املدة العائدة اإىل اللحيانية فقد توّقفنا فيها عند النقطة 740.17م.

- العنا�صر املعمارية:
تبّينت لنا بعد انتهاء التنقيب العنا�سر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
اجلدار الوحيد يف هذه ال�ساحة، بخالف جدران امل�سطبة، هو اجلدار الذي اأطلقنا عليه 

اللوحة رقم )52(: أحجار مختلفة األشكا واألحجا
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)اجلدار ال�سرقي(، وهو اجلدار الغربي للغرفتني: الثالثة )املربع رقم 8(، والرابعة )املربع 
رقم 14(، وكان ارتفاعه من اجلهة ال�سرقية )املطّل على الغرفة الرابعة( 106�سم ب�ستة 
مداميك، وتنّوعت حجارته يف ال�سكل بني: امل�ستطيلة، واملربعة )وهي نادرة، اأو غري ماألوفة 
بكرثة يف دادان(، واملدّورة التي متّثل حماور اأو قواعد متاثيل اأُعيد ا�ستخدامها اأحجار بناء، 
املداميك  اأحجار هذه  وكانت   .)53 رقم  )اللوحة  العتيادية  املونة  ربطها  وا�سُتخدمت يف 
اأو متو�سطة، لكن بع�سها كان �سغريًا،  من النوع الرملي يف الأغلب، وكانت كبرية احلجم 

وحتديدًا تلك التي ا�سُتخدمت يف ت�سوية الفراغات.

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
1857�سم95�سم560�سم99ال�صرقي

2- االأر�سيات:

متّكّنا من العثور يف هذه ال�ساحة على اأر�سيتني: الأوىل بطول 482�سم، وعر�س 459�سم، 
والثانية بطول 55�سم، وعر�س 40�سم، وحتّطمت الأر�سية الأوىل مرًة اأخرى ب�سبب �سقوط 

الكتل احلجرية املتعددة الأ�سكال والأحجام عليها.

اللوحة رقم )53(: أحجار ُمعاد استخدامها في اجلدران
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرةاالأر�صية
اأر�سية طينية740.32م459�سم482�سم3092االأوىل

اأر�سية طينية مدكوكة740.17م40�سم55�سم2852الثانية

ة)3(: سط 3- امل
تبنّي لنا بعد الك�سف عن هذا العن�سر املعماري )الظاهرة رقم 265( اأنها م�سطبة، وك�سفنا 

عن ثالثة جدران فقط من جدرانها:

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولاجلدار
1256�سم150�سم155�سمال�صرقي
795�سم100�سم249�سمالغربي

1006�سم60�سم278�سمال�صما
---فا�سلاجلنوبي

حجرين  من  مبنّي  باأنه  امل�سطبة  لهذه  والغربي  ال�سمايل  للجدارين  الأول  املدماك  متّيز 
كبريين م�سّذبني ب�سكل متقن، وكان طول احلجرين اللذين ُبنيا يف اجلدار ال�سرقي 78�سم 
فجاء من  ال�سمايل  اأما اجلدار  و43�سم.  40�سم  �سماكتهما  وبلغت  الرتتيب،  على  و73�سم 
اأطوالها: 71�سم، و79�سم، و61�سم، وبلغت �سماكاتها: 41�سم،  اأحجار كبرية، بلغت  ثالثة 

و40�سم، و16�سم.
وواجهتنا يف بداية تنقيبنا عن امل�سطبة الطبقة ال�سطحية املكّونة من تربة خملوطة بحجارة 
متو�سطة احلجم و�سغرية )الظاهرة رقم 258(، ووجدنا بعدها بنحو 3-4�سم طبقة املونة 
القا�سية )الظاهرة رقم 260(، التي وجدنا اأ�سفلها املذبح )10/39/223(، وعرثنا -اإ�سافًة 
اإىل هذا املذبح- على مذبح اآخر )10/39/248(؛ لذلك فهي -كما نعتقد- م�سطبة كانت 
اأحجار اجلدار ال�سمايل مكتوبة عليه  اأحد  اأن  ُت�ستخدم يف تقدمي الهبات ملعبوداتهم. ومع 

املن�سة  بني  فارقًا  هناك  اأن  نرى  ونحن  ة،  من�سّ م�سطلح   )168 �س146،  2014م،  والعتيبي،  )الديري  ا�ستخدم   )3(
اأو اأّي �سيء ُيراد عر�سه، اأما امل�سطبة فتكون يف الأغلب للتقدميات  وامل�سطبة؛ فالأوىل هي التي ُتو�سع عليها التماثيل 

والهبات التي يقدمها املُتعّبد.
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حروف حليانية اإل اأننا نعتقد اأن هذه امل�سطبة تعود اإىل املدة املعا�سرة للوجود النبطي؛ اإذ 
ل ن�ستبعد اأنها قد اأُعيد ا�ستخدامها لحقًا؛ اأي اأنها من احلجارة املعاد ا�ستخدامها. والالفت 

للنظر اأننا مل نعرث على متاثيل اأو معثورات ذات عالقة بالديانة والتقّرب اإىل املعبود.

- الظواهر واملعثورات:
�سّجلنا 28 ظاهرة ثابتة ومتحركة، و19 معثورة، تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
جمموعة حجرية خمتلفة الأحجام والأ�سكال742م400�سم400�سم9713

تربة حمراء نتيجة تفّتت الأحجار الرملية 741.89م400�سم400�سم9813
احلمراء

اجلدار ال�سرقي741.80م95�سم560�سم9913
تربة طينية فاحتة اللون �سمال املربع741.43م40�سم90�سم10013
حجر م�ستطيل ال�سكل741.88م30�سم53�سم10113
عتبة باب741.88م35�سم70�سم10213
جمموعة من الأحجار امل�ستطيلة ال�سكل741.88م--10313
عن�سر معماري يف اجلهة الغربية من املربع740.26م50�سم400�سم10413

ردمي من الأحجار املختلفة الأحجام مع تربة 740.18م180�سم200�سم12039
حمراء

قاعدة باب741.57م--18513
تربة حمراء740.87م50�سم60�سم18613
حجر مربع ال�سكل743.40م7.5�سم22�سم18713
م�سّلة عليها نق�س حلياين740.68م-118�سم18813
حجر مربع ال�سكل-41�سم78�سم18913

740.32م، 255�سم900�سم21634
اأحجار بناء لعنا�سر معمارية739.87م

طبقة كثيفة من املواد الع�سوية تخالطها 740.45م--25134
جمموعة من العظام
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

طبقة �سطحية من حجارة خمتلفة الأحجام 741.60م400�سم400�سم25839
والأ�سكال مع تربة

طبقة قا�سية من املونة ظهرت يف �سرق املربع741.53م95�سم150�سم26039

عن�سر معماري من حجارة مر�سو�سة بع�سها 741.45م120�سم145�سم26539
بجانب بع�س

ردمي من احلجارة جنوب الظاهرة رقم )265(741.43م110�سم200�سم28139

حجر دائري ال�سكل قد يكون قاعدة اأو حمور 740.28م--28234
باب

طبقة طينية �سلبة يف اجلهة ال�سمالية 740.62م90�سم115�سم28339
ال�سرقية من املربع

حجر م�سقول م�ستطيل ال�سكل عليه بع�س 741.50م--28439
احلزوز

اأر�سية �سلبة740.17م40�سم55�سم28534
مواد ع�سوية تتخّللها بع�س الك�سر العظمية740.09م165�سم170�سم29134

طبقة �سلبة اأ�سفل اجلدار )الظاهرة( من 740.75م60�سم65�سم29639
اجلهة ال�سمالية

تربة طينية اأ�سفل الظاهرة رقم )296(740.06م80�سم90�سم29939
الأر�سية740.32م459�سم482�سم30939

ب- املعثورات:
قطع؛  ثالث  وعددها  الفخار،  من  امل�سنوعة  تلك  ف�سّمت  ال�ساحة،  هذه  معثورات  تعّددت 
 /186( مقب�س  وقطعة   ،)10/34/191  ،10/13/78( اأواٍن  من  اأجزاء  منها  اثنتان 
10/34(، اإ�سافًة اإىل قطعة عملة )10/34/235(. اأما تلك امل�سنوعة من احلجر الرملي، 
فاأهمها النق�سان املكتوبان بالقلم اللحياين )10/13/77، 10/34/185(. وتتوّزع املعثورات 

على النحو الآتي:
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الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
جزء من حو�س من احلجر الرملي742.89م739713
تاج عمود من احلجر الرملي741.88م7410213
حجر رملي مربع ال�سكل )الظاهرة رقم 104(740.64م7510413

باب 740.64م7610413 عتبة  يكون  قد  ال�سكل  م�ستطيل  رملي  حجر 
)الظاهرة رقم 101(

م�سّلة عليها نق�س حلياين )الظاهرة رقم 188(740.67م7710413
جزء من بدن وقاعدة فخارية740.41م7810413

جزء من مائدة قرابني، مع اإحدى اأرجلها740.44م17321634
جممرة من احلجر الرملي باأرجلها الأربعة740.46م17421634
نق�س حلياين مكّون من 11 �سطرًا740.62م18510434
مقب�س من الفخار741.10م18612034
جزء من بدن وقاعدة من الفخار740.45م19120134
جزء من حو�س741.05م21012039
اأداة من احلجر الرملي بها جتويف دائري740.40م21721634
اأداة حجرية بها جتويف )حمور اأر�سي(740.40م21821634
جزء من ميزاب مذبح على هيئة راأ�س ثور741.06م22325839
عملة معدنية740.38م23525134
جزء من اإناء من احلجر الرملي740.38م23625134
جزء من متثال )يد اأو رجل(740.52م24728334
ميزاب )مذبح( من احلجر الرملي740.58م24828139

ج- املجموعات:
هي املعثورات الفخارية واحلجرية، وتتوّزع على النحو الآتي:

املجموعاحلجريةالفخارية
1118121130
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• الفخارية:
اأن  ك�سرة،   1118 بلغت  التي  ال�سنع،  املحلية  الفخارية  املجموعة  هذه  درا�سة  من  تبنّي 
حواّف  هي  الك�سر  وهذه  باليد،  نعت  �سُ ك�سرة   369 عدا  ما  بالدولب  م�سنوع  جميعها 
ع�سوية،  مواّد  بع�سها  وعلى  وبّنية،  و�سوداء،  حمراء،  خمتلفة:  باألوان  ومقاب�س  وقواعد 
واملتو�سط،  واملنخف�س  احلرق  العايل  بني  فراوح  احلرق  اأما  اإ�سافات.  دون  من  واأخرى 
ع�سر  ثالث  من  جاءت  اأنها  تبنّي  كما  واخل�سنة،  واملتو�سطة  الناعمة  بني  البنية  وراوحت 

ظاهرة على النحو الآتي:

ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

971328523
981328820
9913853

10113330
1031318414
1041346136794
12039998217
190341177740
21634877215
2513416514025
2583916142
2813917107

 29134201010
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• احلجرية:
واأحوا�س،  ومذابح،  م�ساحن،  بني:  وتعّددت  وجاءت من ظاهرتني،  12 قطعة،  بلغ عددها 
احلجر  من  نعتا  �سُ قطعتني  عدا  ما  الربكاين  احلجر  مادة  من  م�سنوعة  وهي  ومدّقات، 

الرملي، وتتوّزع على النحو الآتي:

العدداحلّيزالظاهرة
97134

104138
2112املجموع
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الية من الساحة الثالثة اجلهة الش

الساحة الثالثة

منظر عا للجزء اجلنوبي من الساحة الثالثة

ال�صاحة الثالثة
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 ،28 اأرقام )9، 21،  واحليزات   ،)N26 4، N25 رقمي )17 املربعني  الوحدة  ت�سمل هذه 
29، 31، 37، 38(، وبلغت اأعلى نقطة من �سطح البحر فيها 743.30م، وحتديدًا يف و�سط 
فيه  ن�سّك  ل  وما  )740.81م(.  نقطة  اأقّل  وكانت   ،)4( رقم  املربع  من  اجلنوبية  اجلهة 
اأ�سلوب  لأن  �ساحة؛  كانت  اأمتار،  �ستة  وعر�س  اأمتار،  ع�سرة  بطول  وهي  امل�ساحة،  اأن هذه 
البناء الرائع للجدارين: الغربي )الظاهرة رقم 243(، واجلنوبي )الظاهرة رقم 213(، 
واحلجارة احلمراء اله�ّسة )الظاهرة رقم 254()4(، وهي اأ�سا�س ملرحلة تاريخية ومعمارية 
اأخرى، يجعالنا نقول: اإنها كانت �ساحًة مفتوحًة، ونعتقد اأنها كانت مق�سومًة اإىل �ساحتني، 
ف�سل بينهما اجلدار املمتد من اجلنوب اإىل ال�سمال )الظاهرة رقم 267(. وقد متّكّنا هذا 
املو�سم من حتديد اجلدران الثالثة للجهة اجلنوبية من ال�ساحة )املربع رقم 4( على الأقّل، 
والواقع اأن اجلدار )الظاهرة رقم 267( هو الذي دفعنا اإىل القول: اإنها كانت �ساحتني؛ فهو 
اأطول جدران هذا املو�سم؛ اإذ بلغ طوله 620�سم، وميتد من الغرب اإىل اأن ي�سطدم بالفا�سل 

ال�سرقي للمربع. وجدران ال�ساحة الكاملة هي:

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
ال�صما 

 768�سم29�سم425�سم243+132الغربي

فا�سل392�سم286+192ال�صرقي
94�سم من جهة املربع 

رقم )4(، و101�سم من 
جهة املربع رقم )17(

ت�سعة مداميك من 
املربع رقم )4(، 

وثالثة مداميك اإ�سافة 
اإىل الردمي من جهة 

املربع رقم )17(

153�سم من 490�سم81+82+213اجلنوبي
نهايته الغربية

209�سم من نهايته 
الغربية

20 مدماكًا من نهايته 
الغربية

ال�سرقية  ال�سمالية  اجلهة  يف  الواقعة  ال�ساحة  هذه  اأن  التنقيب  من  النتهاء  بعد  لنا  وتبنّي 
للمعبد، التي و�سلت اإىل عمق 380�سم، وحتديدًا عند الأر�سية الأخرية )الظاهرة رقم 305(، 
ذات من�سوب 739.50م، واأن الظواهر املتحركة و�سلت اإىل ثالث ظواهر رئي�سة، جاءت على النحو 

)4( كّنا قد عرثنا على اأحجار م�سابهة لهذه الأحجار احلمراء يف الركن ال�سمايل ال�سرقي للمعبد الرئي�س خالل املو�سم 
الثالث )ال�سعيد واآخرون، حتت الن�سر(.
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قة ال�سطحية: - الط

اأرقام: 25، 86، 105، 112(، من  تكّونت هذه الطبقة، التي ا�ستمرت 120�سم )الظواهر 
اأحجار رملية م�سغولة متنّوعة يف حجمها و�سكلها غّطت �سطح ال�ساحة كّله، وتكّثفت ب�سكل 
وا�سح يف �سمالها الغربي )الظاهرة رقم 25(، بينما كان جنوبها ال�سرقي من احلجارة التي 
غلب عليها احلجم ال�سغري املختلط برتبة حمراء )الظاهرة رقم 26(. وغلب على اأحجار 
هذه الطبقة احلجمان: املتو�سط، وال�سغري، وهي م�سغولة، ومعظمها رملي، مع عدد قليل 

من الأحجار الربكانية )الظاهرة رقم 86(.
ومتّكّنا من العثور على جمموعة من اللقى الأثرية احلجرية، بلغ عددها 45 قطعة، والك�سر 
الفخارية التي بلغ عددها 884 ك�سرة، بع�سها عددناها معثورات، وعددها ثماٍن، منها خم�س 
قطع حجرية، هي: مدّقان )10/9/94، 10/17/119(، وم�سحن واحد )10/4/91(، وقطعة 
اأ�سطوانية ال�سكل )10/4/22(. كما  من حو�س من احلجر الرملي )10/9/96(، وقطعة 
وجدنا يف هذه الطبقة ك�سرة فخارية مزّججة )10/4/19(، وقطعة معدنية )10/4/20(، 

ة سطحية( ولة )طب الظاهرة رقم )25(: أحجار رملية مش
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وقطعة من حبل جمدول )10/9/92(.
: قة احلمرا - الط

رقم  املربع  يف  منها  اثنان   ،)106  ،84  ،28 اأرقام:  )الظواهر  اأمكنة  ثالثة  يف  وجدناها 
رقم 106(.  )الظاهرة  رقم )17(  املربع  والثالثة يف   ،)84  ،28 رقما:  )الظاهرتان   )4(
وكانت الظاهرة رقم )84( هي الأطول؛ اإذ بلغ طولها يف اجلهة ال�سمالية من احلّيز رقم 
)9( 230�سم، وعر�سها 141�سم، واأ�سغرها هي الظاهرة رقم )106(؛ اإذ مل يتعدَّ طولها 
اأنها  يتبنّي  الطبقة  هذه  منا�سيب  ومن   .)17( رقم  املربع  غرب  �سمال  وكانت  100�سم، 
ك�سرة(،   445( الفخارية  املعثورات  من  جمموعة  وتخّللتها  89�سم،  ال�ساحة  يف  ا�ستمرت 
واحلجرية )20 قطعة(، ومعثورتان: مبخرة �سغرية من الفخار )10/4/21(، وم�سحن اأو 

م�سرجة حجرية )10/17/224(.

راء يرة مختلطة بتربة ح الظاهرة رقم )26(: أحجار 
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: قة الرد - ط
اأرقام: 27، 85، 88، 244،  )الظواهر  الأفقية  الناحيتني:  انت�سارًا من  الطبقات  اأكرث  هي 
من�سوب  عند  بوادرها  وكانت  238�سم،  بعمق  والعمودية  كّلها،  ال�ساحة  غّطت  اإذ  294(؛ 
741.88م )الظاهرة رقم 27( برتبة مدكوكة خمتلطة مبجموعة كبرية من اأحجار رملية 
هذه  وتخّللت  الوحدة.  جنوب  يف  ال�سخمة  البناء  اأحجار  من  وعدد  م�سّذبة  غري  �سغرية 
الطبقة عدة ظواهر، منها: ظاهرة الأحجار )اللوحة رقم 53(، التي بلغت خم�س ظواهر، 
�سغرية  باأحجار  خمتلطة  طينية  وترب   ،)254  ،253  ،191  ،110  ،30  ،29( هي  اأرقامها 
احلجم ومتو�سطة )الظواهر اأرقام: 31، 107، 255(، منها ما جاء على �سكل كتل طينية 
)الظواهر اأرقام: 108، 109، 111(. وبلغت معثورات هذه الطبقة 312 معثورة، منها 303 
األياف نباتية  ك�سر فخارية، وثماين قطع حجرية، وقطعة واحدة )10/9/23( مكّونة من 

ُعرث عليها عند املن�سوب 742.62م.

راء ة ح الظاهرة رقم )28(: طب
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يرة الظاهرة رقم )31(: تربة تتخللها أحجار 

الظاهرة رقم )27(: تربة مدكوكة مختلطة بأحجار رملية

ا: 29 354) ة من األحجار )الظاهرتان رق اللوحة رقم )53(: طب
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الظاهرة رقم )244(: رد

سر املعمارية: - العنا
تبّينت لنا بعد انتهاء التنقيب العنا�سر املعمارية الرئي�سة الآتية:

: درا 1- ا
ُتعّد جدران هذه الوحدة هي الأكرث مقارنًة ببقية الوحدات، لكنها تتّميز ببع�س جدرانها 
رقما: 213، 243(،  ومنتظمة )الظاهرتان  اأحجار م�سّذبة  ا�سُتخدمت يف مداميكها  التي 
بل اإن اجلدار )الظاهرة رقم 213( هو الأطول ارتفاعًا يف املوقع كّله اإىل الآن. ون�سري هنا 
اإىل اأن اجلدار املكّون من الظواهر اأرقام )81، 82، 213( يعود اإىل مرحلتني تاريخيتني 
اإىل منط  ا�ستنادًا  يعود  الغرب،  اإىل  ال�سرق  املمتد من  الغربي منه،  ومعماريتني؛ فاجلزء 
عمارته واأحجاره امل�ستخدمة اإىل املرحلة الديدانية، اأما جزوؤه ال�سرقي )الظاهرتان رقما: 
اأدناه اجلدران الرئي�سة يف ال�ساحة،  ح اجلدول  81، 82( فيعود اإىل مرحلة لحقة. ويو�سّ

التي ل عالقة لها بالعنا�سر املعمارية، وهي:
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نوبي: ز ا ا

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
--41�سم620�سم267ال�صما

768�سم29�سم310�سم247الغربي
949�سمفا�سل255�سم286ال�صرقي

ي )17+4) ل ب املربع رق الظاهرة رقم )247(: اجلدار الفا
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: سما ز ال ا

عدد املدامياالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
122�سم22�سم55�سم277ال�صما

ثمانية مداميك من اجلهتني89�سم �سماًل،70�سم115�سم132الغربي
ثالثة مداميك اإ�سافًة اإىل الردمي101�سم-137�سم192ال�صرقي
�ستة مداميك اإ�سافًة اإىل الردمي122�سم49�سم454�سم198اجلنوبي

مداميكه:  وجاءت  ال�سمال،  اإىل  اجلنوب  من   )132 رقم  )الظاهرة  الغربي  اجلدار  ميتد 
الأول، والثاين، واخلام�س، وال�ساد�س، وال�سابع، من اللنب، بينما جاءت مداميكه: الثالث، 
والرابع، والثامن، من احلجارة امل�سّذبة واملهّذبة. وا�سُتخدم هذا الأ�سلوب اأي�سًا يف اجلدار 
الذي ميتّد من ال�سرق اإىل الغرب )الظاهرة رقم 277()5(؛ فقد بلغ ارتفاع جزئه العلوي 
احلجر.  من  مداميكه  فكانت  75�سم،  وهو  الباقي،  الرتفاع  اأما  47�سم،  اللنب  من  املبنّي 
وُي�سبه اجلدار ال�سرقي )الظاهرة رقم 192( اجلدار اجلنوبي )الظاهرة رقم 198( متامًا؛ 
فجزوؤه ال�سفلي ردمي يرتفع عن الأر�سية )الظاهرة رقم 305( بـ74�سم، بينما بلغ ارتفاع 
املتبّقي من مداميكه 27�سم. وبطبيعة احلال، جاءت اأحجار هذه اجلدران باأحجام خمتلفة، 

منها الكبري واملتو�سط وال�سغري على النحو الآتي:

ال�صماكةالطولاحلجم
13�سم55�سمكبري

10�سم31�سممتو�ص

8�سم15�سم�صغري

- العن�صر املعماري االأول:
طوله   ،)275  ،82  ،81  ،80 اأرقام:  )الظواهر  جدران  اأربعة  من  مكّون  معماري  عن�سر 
440�سم، وعر�سه 268�سم. ثالثة من هذه اجلدران متتّد من الغرب اإىل ال�سرق، واأحدها 

)5( طوله 55�سم، وعر�سه 22�سم، اأما املتبقي من ارتفاعه فهو 122�سم.
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ميتد من اجلنوب اإىل ال�سمال )الظاهرة رقم 82(، وُبنيت اجلدران الثالثة جنبًا اإىل جنب. 
وقد يبدو لبع�س الباحثني اأن هذا العن�سر )اللوحتان رقما: 54، 55( لي�س اإل منطًا معماريًا 
خمتلفًا مل�سطبة، اأو اأنها جدران للحماية، لكن لن تتبنّي لنا الوظيفة احلقيقية لهذا العن�سر 
املعماري اإل بعد الك�سف عن حميطه. وُبنيت هذه اجلدران على عنا�سر معمارية؛ فقد جاءت 
اأ�سفلها مبا�سرًة اأر�سية مدكوكة من اللنب )الظاهرة رقم 274(، اإ�سافًة اإىل جدار ميتد من 
اجلنوب اإىل ال�سمال )الظاهرة رقم 273( بطول 101�سم، وعر�س 110�سم، على من�سوب 

739.62م، وهي تتوّزع على النحو الآتي:

عدد املدامياالرتفاعاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة
6-739.55م41�سم174�سم804

8-741.62م142�سم100�سم814

90�سم غربًا،741.58م53�سم95�سم8238
4و75�سم �سماًل

3-740.78م-456�سم27538

ار األو من األعل اللوحة رقم )54(: العنصر املع
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ا تد من اجلنو إل الش الظاهرة رقم )273(: جدار 

ار األو اللوحة رقم )55(: العنصر املع
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- العن�صر املعماري الثاين:
فراغ حتيط به اأربعة جدران، منها: الغربي )الظاهرة رقم 243(، واجلنوبي )الظاهرة رقم 
213(، وقد ُبنيا باأ�سلوب رائع، وا�سُتخدمت يف مداميكهما حجارة �ُسّذبت ب�سكل رائع اأي�سًا، 
اإىل عمق 190�سم  وامتّد هذان اجلداران  الديدانية.  املعروف يف املرحلة  البناء  وباأ�سلوب 
عند من�سوب 738.59م، وا�سطررنا اإىل اإيقاف العمل كي يت�سّنى لنا يف وقت لحق العمل 

عليه، والك�سف عنه بروّية اأكرث. ومقا�سات جدران هذا احلّيز )العن�سر املعماري( هي:

املن�صوباالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار

90�سم غربًا،53�سم95�سم82ال�صرقي
741.58مو75�سم �سرقًا

740.35م- غربًا، و181�سم �سرقًا-139�سم243الغربي

26�سم �سماًل،44�سم128�سم300ال�صما
739.58مو45�سم جنوبًا

209�سم �سماًل،81.05�سم153�سم213اجلنوبي
740.49مو50.5�سم جنوبًا

الرائع  بالت�سذيب   )243  ،213 رقما:  )الظاهرتان  واجلنوبي  الغربي  اجلداران  ومتّيز 
لأحجار مداميكهما، وكانت من احلجارة الرملية. ولحظنا تاأّكاًل يف و�سط اجلدار اجلنوبي 
)الظاهرة رقم 213(، وهي الظاهرة رقم )268(، بطول 98�سم، وعر�س 95�سم. ومتّيزت 

اأطوال اأحجار هذين اجلدارين و�سماكاتها بالتنا�سق الوا�سح على النحو الآتي:

ال�صماكةالطولاحلجمالظاهرة
12�سم41�سم كبري243
12�سم35�سمكبري213
6�سم28�سممتو�سط243
11�سم25�سممتو�سط213
9�سم9�سم�سغري243
8�سم8�سم�سغري213
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- االأر�صيات:
عرثنا يف هذه ال�ساحة على ثالث اأر�سيات، جميعها طينية مدكوكة )اللوحة رقم 56(، وكان 

حتّطم الأوىل نتيجة �سقوط الكتل احلجرية املتعددة الأ�سكال والأحجام عليها.

اللوحة رقم )56(: أرضية مدكوكة )الظاهرة رقم 274)

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولالظاهرة
اأر�سية طينية مدكوكة740.68م161�سم254�سم274
اأر�سية طينية مدكوكة740.22م35�سم69�سم276
اأر�سية طينية مدكوكة739.50م200�سم400�سم305

5- الكّوة:
جاءت يف الركن اجلنوبي ال�سرقي من العن�سر املعماري الثاين، وهي قريبة جدًا من اجلدار 
)الظاهرة رقم 82( الذي ا�ستخدم على ما يبدو يف عدد من املراحل التاريخية، ويدّل بناء هذا 
اجلدار على اأن الكوة، التي جاءت بعمق 32�سم، مل ُت�ستخدم اإل يف املرحلة الديدانية فقط، 
وهي تبعد من اجلدار ال�سرقي 6�سم، بينما تبعد من اجلدار الغربي 144�سم، وتبعد من املكان 
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الذي توّقفنا عنده )الظاهرة رقم 287( 189�سم. وعلى الرغم من حماولتنا معرفة الوظيفة 
احلقيقية لهذه الكّوة اإل اأن عر�سها، وهو ثمانية �سنتيمرتات، وعدم عثورنا على اأّي مادة تقّدم 
لنا دلياًل على وظيفتها، يجعالنا نعتقد مبدئيًا اأنها كّوة حلفظ الأ�سياء، اأو اأنها َمْنَور �سغري. 
وبلغ طول هذه الكوة، التي جاءت على اجلدار )الظاهرة رقم 213(، ع�سرة �سنتيمرتات، 
وعر�سها ثمانية �سنتيمرتات، و�سماكتها ع�سرة �سنتيمرتات، وبلغ من�سوبها 740.56م، وهي 

فراغ م�ستطيل ال�سكل يف اجلدار املذكور.

ورة الكوة



189

ا
ا

 ال
ال
ال

ال

6- الفجوة:
جاءت هذه الفجوة اأ�سفل احلّيز رقم )12(، ووجدنا داخلها -مثلها مثل الفجوتني )الظاهرتان 
رقما: 218، 226(- جدرانًا ولقى اأثرية، بخالف الفجوة يف املربع رقم )5( )الظاهرة رقم 
70( يف اجلدار )الظاهرة رقم 68(؛ لذلك مل جند غ�سا�سًة يف عّد هذه الفجوة من العنا�سر 
الفجوة )الظاهرة رقم  بعد دخولنا هذه  اأرقام: 57، 58، 59(. ووجدنا  املعمارية )اللوحات 
244(، التي كانت عند من�سوب 740.44م، وبطول 196�سم، وعر�س 159�سم، جدارين: �سمايل، 
وغربي، حجارة مداميكهما مل تكن بح�سن حجارة اجلدار )الظاهرة رقم 243(؛ فقد كانت 

خ�سنًة، ورمبا تعود اإىل املرحلة اللحيانية )اللوحتان رقما: 60، 61(. وقيا�سات اجلدارين هي:

عدد املدامياملن�صوباالرتفاعالعر�ضالطولالظاهرةاجلدار
740.353م32�سم-216�سم246ال�سمايل

740.353م50�سم-49�سم248الغربي

اللوحة رقم )58(: الفجوة

ارج اللوحة رقم )57(: الفجوة من ا
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اللوحة رقم )59)

اللوحة رقم )60(: الفجوة من الداخل

اللوحة رقم )61(: الفجوة من الداخل

وتبنّي لنا من خالل بع�س الظواهر، كالعظام والفحم )الظاهرة رقم 248(، اأن هذه الفجوة 
ا�سُتخدمت متاأخرًا )اللوحتان رقما: 62، 63(، اإ�سافًة اإىل تعّر�س هذه الفجوة لعوامل جوية 

وطبيعة خمتلفة )اللوحة رقم: 64(.
ون�ستطيع القول يف �سوء نتائج التنقيب: اإن هذه ال�ساحة )الوحدة املعمارية( مّرت بثالث 
مراحل تاريخية: الديدانية، واللحيانية، واملرحلة املتاأّخرة. متّثل الأوىل بكّل و�سوح اجلدران 
)الظواهر اأرقام: 80، 267، 286(، والأحجار اله�سة )الظاهرة رقم 254(، ومتّثل الثانية 
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اللوحة رقم )62(: العظا داخل الفجوة )الظاهرة(

اللوحة رقم )63(: الفحم داخل الفجوة

يرات العوامل الطبيعية واجلوية في الفجوة من الداخل اللوحة رقم )64(: تأ
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الأر�سية )الظاهرة رقم 274(، واجلدران )الظواهر اأرقام: 81، 82، 213، 273(، ومتّثل 
املرحلة الثالثة )املرحلة املتاأخرة(، التي نعتقد اأنها تتزامن مع الوجود النبطي يف املنطقة، 
ا�ستمرت  رقم )82(  الظاهرة  اأن  اإىل  الإ�سارة  علينا  ويجب  رقما )82، 83(.  الظاهرتان 
ا�ستمّرتا يف  الظاهرتان رقما )267، 213(، فقد  اأما  والنبطية،  اللحيانية،  املرحلتني:  يف 

املرحلتني: الديداينة، واللحيانية.

- الظواهر واملعثورات:
�سّجلنا 50 ظاهرة ثابتة ومتحركة، و30 معثورة، تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- الظواهر:

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

طبقة من الأحجار املختلفة الأحجام والأ�سكال 742.02م400�سم400�سم254
يف اجلهة ال�سمالية الغربية من احلّيز

املربع تخّللتها تربة 742.03م200�سم191�سم264 طبقة تربة يف جنوب �سرق 
حمراء وجمموعة من الأحجار ال�سغرية احلجم

ردمي من اأحجار متنّوعة احلجم وال�سكل741.88م142�سم195�سم274

احلجم 741.88م172�سم220�سم284 متفاوتة  اأحجار  تخّللتها  حمراء  تربة 
وال�سكل

اأحجار كبرية متما�سكة باملونة741.52م200�سم200�سم294
اأحجار كبرية متما�سكة باملونة741.60م100�سم300�سم309
تربة تخّللتها اأحجار �سغرية احلجم741.52م200�سم200�سم319

اإىل 739.55م41�سم174�سم8038 ال�سمال  من  ميتد  الوجهني  مزدوج  جدار 
اجلنوب

جدار ميتد من ال�سمال اإىل اجلنوب741.62م142�سم100�سم819
جدار من احلجر الرملي يف غرب املربع741.58م53�سم95�سم829
قاعدة دائرية ال�سكل741.63م11�سم11�سم839

يف 741.01م141�سم230�سم849 احلجم  كبرية  اأحجار  تخّللتها  حمراء  تربة 
�سمال �سرق املربع

�سمال 741.08م100�سم300�سم859 يف  احلجم  الكبرية  الأحجار  من  ردمي 
احلّيز
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الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

من 742.06م93�سم462�سم869 مكّونة  ال�سمايل  للفا�سل  ال�سطحية  الطبقة 
اأحجار يغلب عليها احلجمان: املتو�سط، وال�سغري

طبقة من اللنب740.93م95�سم124�سم8729
ردمي من الأحجار املتنوعة الأحجام والأ�سكال740.72م171�سم240�سم8830

الأ�سكال 742.30م400�سم400�سم10517 املختلفة  الأحجار  من  �سطحية  طبقة 
والأحجام

تربة حمراء خمتلطة باأحجار �سغرية741.43م150�سم100�سم10617
تربة طينية خمتلطة باأحجار �سغرية احلجم741.62م350�سم400�سم10717

من 741.42م197�سم56�سم10817 امتدت  م�سّذبة  اأحجار  مع  طينية  كتلة 
الفا�سل ال�سرقي اإىل و�سط املربع

كتلة �سلبة يف منت�سف احلّيز مع اأحجار متنوعة 740.98م188�سم210�سم10917
ال�سكل واحلجم

جمموعة حجرية غري ُمتقنة الت�سذيب741.59م121�سم115�سم11017

الغربي 740.90م72�سم151�سم11117 الفا�سل  من  امتدت  �سلبة  طينية  كتلة 
م�سافة 151�سم

الطبقة ال�سطحية للفا�سل اجلنوبي للحّيز742.06م462�سم93�سم11217
جدار يف �سرق املربع742.26م70�سم115�سم13216

باأحجار �سغرية 740.30م--19031 تربة طينية خمتلطة  ردمي من 
يف الن�سف ال�سمايل للحّيز

ترّكزت 740.38م--19131 ال�سخمة  احلجرية  الكتل  من  جمموعة 
يف منت�سف احلّيز

جدار من احلجر الرملي ممتد من ال�سمال اإىل 740.42م--19231
اجلنوب

جدار من احلجر الرملي740.49م120�سم150�سم21331
جدار م�سّذب الأحجار ميتد من ال�سمال اإىل اجلنوب740.35م-139�سم24331
فجوة يف اجلدار )الظاهرة رقم 243(740.44م239�سم270�سم24431
فجوة يف اجلدار )الظاهرة رقم 243(740.21م239�سم270�سم24531
اجلدار ال�سمايل وبداخله الفجوة740.21م-216�سم24631
جدار ميتد من ال�سرق اإىل الغرب740.35م29�سم310�سم24731
جمموعة من العظام740.35م80�سم49�سم24831



194

ان
حي

ول
ن 

دا
دا

ي 
كت

مل
 م

مة
ص

عا
 

الو�صفاملن�صوبالعر�ضالطولاحلّيزالظاهرة

740.17م180�سم467�سم25337
اأحجار رملية م�سّذبة كبرية احلجم ا�سُتخدمت 
من  جمموعة  بها  طينية  تربة  مع  البناء،  يف 

القطع الفخارية

740.40م293�سم355�سم25438
اأحجار رملية كبرية احلجم م�سّذبة حمراء اللون 
ذات طبيعة ه�ّسة ا�سُتخدمت يف البناء، مع تربة 

طينية بها جمموعة من القطع الفخارية

اجلزء 739.92م293�سم268�سم25538 يف  ع�سوية  مبواّد  خملوطة  طينية  تربة 
الغربي من احلّيز

213(، 740.56م8�سم10�سم26338 رقم  )الظاهرة  اجلدار  يف  �سغرية  كّوة 
عمقها 9�سم

الغرب يف منت�سف 740.58م41�سم330�سم26738 اإىل  ال�سرق  جدار ميتد من 
احلّيز

فجوة يف اجلدار )الظاهرة رقم 213(، عمقها 739.84م64�سم70�سم26838
30�سم يف اجلهة اجلنوبية للحّيز

غرب 739.63م50�سم160�سم27338 يف  ال�سمال  اإىل  اجلنوب  من  ميتّد  جدار 
احلّيز

اأر�سية مدكوكة من طني اللنب740.78م161�سم254�سم27438
جدار من احلجر الرملي740.64م21�سم113�سم27538
اأر�سية مدكوكة يف الركن اجلنوبي ال�سرقي740.22م35�سم69�سم27637

اجلهة 740.38م22�سم55�سم27737 يف  الغرب  اإىل  ال�سرق  من  ميتّد  جدار 
ال�سمالية من احلّيز

اإىل 740.09م94�سم255�سم28638 اجلنوب  من  ميتّد  الرملي  احلجر  من  جدار 
ال�سمال يف اجلهة ال�سرقية من احلّيز

نقطة توّقف العمل للمو�سم املقبل738.59م133�سم132�سم28738

نقطة توّقف العمل للمو�سم املقبل740.30م132�سم375�سم28838

ردمي من الأحجار امل�سّذبة ميتّد من ال�سمال298739.89�سم91�سم29437

داعم للجدار يتكون من حجرين من احلجر الرملي 14739.58�سم37�سم30038
)الظاهرة رقم 243(

اأر�سية طينية مدكوكة739.50م200�سم400�سم30537
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الو�صفاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
مدّق من احلجر الرملي-11911217
اإناء من احلجر الرملي740.61م120-31
اأداة من احلجر الرملي740.35م167-31
اأداة من احلجر الرملي740.35م168-31
حجر رملي عليه زخرفة ثعبان740.04م18825337
مبخرة من احلجر ال�سابوين740.04م18925337
عن�سر معماري740.05م19019137
مدّق حجري-1998529
جزء من ميزاب حجري737.96م20125337
مدّق حجري741.45م22410617
جممرة من الفخار741.37م22510717
م�سحن من احلجر الرملي739.41م24125338
ثقالة من احلجر الرملي-253-29
مدّق من احلجر الرملي-25419137

ج- املجموعات:
هي املعثورات الفخارية واحلجرية.

املجموعاحلجريةالفخارية
30711353206

• الفخارية:
نعت  تبنّي من درا�سة هذه املجموعة الفخارية، التي بلغت 3071 ك�سرة، اأن 2146 ك�سرة �سُ
ك�سر؛  اأربع  عدا  ما  ال�سنع،  حملية  جميعًا  واأنها  باليد،  نعت  �سُ ك�سرة  و925  بالدولب، 
اإحداها نبطية )املجموعة رقم: 10/17/412(، والك�سر الثالث الأخرى من فخار مدين 
اأجزاء  ف�سملت  اأ�سكالها،  يف  املجموعة  هذه  وتنّوعت   .)10/17/273 رقم  )املجموعة 



197

ا
ا

 ال
ال
ال

ال

اأرقام:  )املجموعات  مقاب�س  كانت  ك�سر  ت�سع  عدا  ما  والأبدان،  والقواعد  احلواّف  من 
اأما   .)10/17/487  ،271  ،10/4/86  ،10/9/489  ،319  ،10/37/680  ،10/31/574
من حيث الزخرفة، فاأغلبيتها جاءت من دون ذلك اإل 169 ك�سرة تنّوعت يف زخرفتها بني: 
حزوز )36 ك�سرة(، وخطوط )34 ك�سرة(، وبع�سها جاء كذلك ملّونًا )71 ك�سرة(، اأبرزها 
 ،10/4/88  ،24 اأرقام:  )املجموعات  هند�سية  زخارف  عليها  جاءت  التي  الأربع  الك�سر 
10/31/579، 10/38/600(. وغلب على عجينة هذه املجموعة اللون البّني، ما عدا 469 
ك�سرة، كانت ذات عجينة حمراء )345 ك�سرة(، اأو �سوداء )123 ك�سرة(. والالفت اأننا مل 
جند �سمن هذه املجموعة اإل ك�سرة واحدة عالية احلرق )10/17/271(، اأما البقية فقد 
غلبت عليها الك�سر ذات احلرق املتو�سط، واملنخف�سة احلرق )68 ك�سرة(، وكانت اأغلبيتها 

من دون معاجلة، بينما جاءت 367 ك�سرة ببطانة، وهي تتوّزع على النحو الآتي:

ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

2591336073
25416914623
264713635
26939327
27911101
27956947
28414513213
28959545
30946415
3191396871
81920146
8591091018
8529513813
8691008614
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ال�صناعةاملجموعاحلّيزالظاهرة
باليدبالدوالب

8731897811
10517372266106
1061724118853
10717334233101
108171349
11217336187149
1903117315914
1903762566
24431976631
2453833285
2533714512718
2543825196
255381515299
2743814131
22730712146925

• احلجرية:
 46( م�ساحن  اأجزاء  بني  وتعّددت  ظاهرة،  ع�سرة  �سّت  من  وجاءت  قطعة،   135 عددها 
واأوان )�سبع قطع(، كما وجدنا معثورة واحدة من: حافة  قطعة(، ومدقات )41 قطعة(، 
حو�س )10/31/587(، وحلية معمارية )10/4/117(، اأما البقية فلم نتمّكن من حتديد 
وظائفها. وهذه املجموعة م�سنوعة من مواّد حجرية خمتلفة؛ فقد كان معظمها م�سنوعًا 
ال�سابوين  احلجر  من  م�سنوعة  قطع  ع�سر  عدا  ما  والربكاين،  الرملي،  احلجرين:  من 
وهي   ،)10/29/527  ،10/17/276  ،10/9/239  ،10/4/89  ،22 اأرقام:  )املجموعات 

تتوّزع على النحو الآتي:
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بّينت لنا معثورات هذا املو�سم -مثل املوا�سم الأخرى ال�سابقة من الأول اإىل التا�سع- التنّوع 
الوا�سح يف املواد املكت�سفة يف الوحدة الثالثة ع�سرة؛ فقد كانت هذه املواد من املعثورات احلجرية، 
الزجاج  من  امل�سنوعة  الزينة  ومواد  الن�سيج؛  من  جاءت  التي  وتلك  والفخارية،  واملعدنية، 
)10/2/7(، وكذلك اخل�سب )10/18/72(. ويعك�س عدد هذه املعثورات وتنّوعها جزءًا من 
ح�سارة هذه املدينة العريقة، ويربز ب�سكل وا�سح احلياة اليومية ل�سكانها، ودورهم يف بناء اجلدار 
احل�ساري ل�سبه اجلزيرة العربية. وهنا ن�سري اإىل اأن املعثورات العائدة اإىل املرحلة الديدانية هي 
اأقّل بكثري من تلك العائدة اإىل املرحلة اللحيانية مبرحلتيها املزدهرة واملتاأخرة، ويعود ذلك اإىل 
اأن التنقيب يف هذا املوقع يجري يف الوحدات املعمارية التي تعود اإىل املرحلة اللحيانية، وغالبًا ما 

تكون املعثورات الديدانية )10/13/76( -مع ُندرتها- من تلك التي ُيعاد ا�ستخدامها.

اأواًل: احلجرية
الفخارية، وتنّوعت  املعثورات  الكّم بعد  الوحدة من حيث  املعثورات احلجرية يف هذه  تاأتي 
واأدوات  والأواين،  واملجامر،  الثقالت،  فمنها:   ،)7  ،6 رقما:  )اللوحتان  واأنواعها  اأمناطها 
الطحن التي �سملت: امل�ساحن، واملدّقات، والرحى، واملجار�س، اإ�سافًة اإىل العنا�سر املعمارية.

اللوحة رقم )6(: رسم بياني للعدد الكلي لألدوات احلجرية
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اللوحة رقم )7(: رسم بياني ألنواع األدوات احلجرية

�سّميناه  الأول  �سنفني:  ُق�سمت  قطعة،   776 الوحدة  هذه  يف  احلجرية  املعثورات  عدد  بلغ 
)املجموعات(، والثاين )املعثورات(. بلغ عدد قطع الق�سم الأول 606 قطع، ا�ستبعدنا منها 110 
قطع، والبقية َعَدْدناها مدخرات ميكن درا�ستها درا�سًة علميًة لحقًا، اأو ا�ستخدامها يف العر�س 
املتحفي؛ ب�سبب حتديدنا املبدئي وظيفتها، اأو متّيزها بزخرفة ما اأو �سكلها الالفت للنظر. وميكننا 
القول: اإن هذه املجموعة جاءت منحوتًة من املواد الآتية: اجلري، واحلجر الربكاين، واحلجر 

ال�سابوين، والعن�سر الرملي املوجود بكرثة يف البيئة املحلية، وهي تتوّزع على النحو الآتي:

الرمليال�صابوينالربكايناجلريي
97323297

وكما تعّددت مادة �سناعتها فقد تعّددت اأي�سًا وظائفها وطبيعتها، ف�سملت معظم الأدوات 
مل�سرجة  حافًة  تكون  قد  قطعة  منها:  يومي،  ب�سكل  الع�سر  ذلك  اإن�سان  ا�ستخدمها  التي 
 ،10/1/198 رقما:  )املجموعتان  ملجمرتني  وقطعتان   ،)10/8/139 رقم  )املجموعة 

10/18/406(، وكانت البقية على النحو الآتي:
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العنا�صر املدّقاتاالأوايناالأحوا�ضاملذابح
قطع غري امل�صاحنالثقاالتاملعمارية

معروفة
930261381915189124

ون�سري هنا اإىل تعّدد اأجزاء هذه املعثورات على النحو الآتي:

مقب�ضقاعدةبدنحافةاالأداة
-441مذابح
-6186حو�ض

61833اإناء
20431819مدّق

-4101ثقالة
12135339م�صحن

18871910قطع غري معروفة
703158141املجموع

ز للدرا�سة العلمية والعر�س املتحفي، 169 معثورة،  وبلغ عدد قطع الق�سم الثاين، الذي ُجهِّ
منها  قطعة،   62 الثالث  ال�ساحات  ن�سيب  من  فكان  الوحدة؛  نطاق  على  منت�سرًة  جاءت 
24 قطعة من ال�ساحة الكربى، و14 قطعة من ال�ساحة الثانية �سمال احلو�س، و25 قطعة 
القطع هو 107  الغرف جمتمعًة من  وكان ن�سيب  للمعبد،  ال�سرقية  ال�سمالية  ال�ساحة  من 

قطعة)1(، تنّوعت من حيث النمط على النحو الآتي:

عنا�صر معماريةمتاثيلثقاالتمدّقاتموائد قرابنياأواٍنجمامر
12213175520

هاونم�صارجاأعقاب اأبواباأحوا�ضم�صاحن
11283912

)1(  تنبغي الإ�سارة اإىل اأن العدد الكلي للمعثورات هو 295 معثورة، منها 125 معثورة لي�ست منا�سبة للعر�س املتحفي.
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3.5�سم7�سم7�سم740.61م12058031
نرّجح اأن هذه القطعة احلجرية )من احلجر الرملي( م�سروع حفر جممرة مكعبة جوانبها غري منتظمة 

ومتاأّكلة، ونالحظ على �سطحها وقاعدتها امل�ستوية َحْفرًا مقّعرًا.
3�سم4.7�سم6.5�سم740.84م12241

قطعة م�ستطيلة من احلجر الر�سوبي الرملي، جوانبها م�سّذبة وناعمة، والالفت للنظر اأن على وجهيها العلوي 
وال�سفلي )قاعدتها( حفرتني: الأوىل، التي على ال�سطح، مقعرة، اأبعادها: 4×3�سم، وعمقها 1�سم، والثانية، 
التي على قاعدتها امل�ستوية، دائرية، اأبعادها: 2×2.5�سم، ميتد منها ما ي�سبه القناة، عر�سها 4ملم، وهذا 

ال�سكل املكّون من حفرة دائرية وقناة يدفعنا اإىل اعتقاد اأنها كانت قالب �سّب.
7-10�سم12�سم5�سم741.47م1348334

جزء من قطعة من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر املعّرق نتيجة الرتكيبة اجليولوجية، وهي �سبه م�ستطيل، 
يتو�ّسطها حفر دائري، وقاعدتها م�ستوية، وقد عددناها مع �سيء من الرتّدد جممرًة، ومن املحتمل اأن تكون 

حمور باب اأو اأداة �سحن.
3�سم6�سم11�سم741.07م1538915

جزء من جممرة مكعبة مكّونة من قطعتني: البدن، وهو م�ستقيم، واحلافة والقاعدة، وهما م�ستويتان، 
و�سطحاها اخلارجي والداخلي، و�سطح القاعدة من الداخل، م�سّذبة، و�سمك احلافة 1.2�سم، وعمقها 

2�سم.
4�سم9.5�سم9.5�سم740.93م1722318

جممرة مكعبة من احلجر الرملي، وهي رمادية اللون، وم�سقولة، وناعمة، فقدت اأرجلها الأربعة، ويظهر اأن 
القاعدة 1.5�سم،  و�سماكته عند  ولها حو�س عمقه 1�سم،  وناعم،  تقوي�سًا. �سطحها اخلارجي م�سقول  بها 

و�سماكة احلافة 0.6�سم.
5�سم9�سم9�سم740.46م17421634

جممرة مكعبة ال�سكل من احلجر الر�سوبي الرملي، وهي م�سقولة، وناعمة، لها اأربعة قوائم ق�سرية ُف�سل 
بينها بزخرفة مثلثة ال�سكل، جاءت من الأ�سفل على �سكل قناتني متقاطعتني، بلغ عمق حو�سها من الداخل 

1�سم، واأبعاده هي: 7× 6.5�سم، وعر�س حافته 1�سم.
8�سم740.20م18215115 3�سم8�سم 

جممرة مكعبة من احلجر الرمادي ال�سبيه باحلجر ال�سابوين، لي�س لها اأرجل، وهي م�سقولة ب�سكل جيد، 
وقاعدتها م�ستوية، ولها حو�س اأبعاده: 6× 5.5�سم، وعمقه 1�سم، َفَقد اأجزاء من جوانبه، وحافتها م�ستوية، 
ولحظنا بها النقر الذي كان ي�سّببه الت�سنيع بالإزميل عند التقاء البدن بال�سطح، كما جند على �سطحها �سبه 

املحّدب بقايا �سواد من اآثار ال�ستعمال.
8�سم7�سم-740.04م18925337

جممرة اأ�سطوانية، قطرها 10�سم، م�سنوعة من احلجر ال�سابوين.
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2- موائد القرابني:

املعثورة رقم )34(

املعثورة رقم )14(

املعثورة رقم )173(
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هي طاولت اأو حامالت منحوتة من احلجر تو�سع عليها يف الأغلب التقدميات التي تقّدم 
ق هذا املو�سم يف العثور على مائدة كاملة؛ فكّل الذي  اإىل املعبودات يف املعابد)3(. ومل ُنوفَّ
عرثنا عليه هو اأجزاء من ثالث موائد، جميعها ُنحتت من احلجر ال�سابوين، والثانية منها، 
التي مل يتبقَّ من اأرجلها اإل رجل واحدة، جاءت من ال�ساحة الثانية )10/34/173( على 
عمق 740.44م، ووجدنا مثلها يف املوا�سم ال�سابقة )الذيبي واآخرون، 2014م، �س424(، 

وهي موّزعة على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطولاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
---740.70م14173

جزء من مائدة قرابني من احلجر الرملي ال�سبيه باحلجر ال�سابوين، بقيت من اأرجلها رجل واحدة، وهي 
رمادية اللون، خمروطية ال�سكل، قاعدتها م�ستوية.

9.5�سم4�سم--344619
جزء من مائدة قرابني ثالثية الأرجل، قطرها 22.5�سم، املتبقي منها رجل واحدة فقط عليها زخرفة.

8.8�سم--740.44م17326134
جزء من مائدة قرابني من احلجر الرملي ال�سبيه باحلجر ال�سابوين، مل يتبقَّ من اأرجلها الثالثة اإل رجل واحدة 
فقط، ارتفاعها 5�سم، وعر�سها 3.7�سم، وهي رمادية اللون، خمروطية ال�سكل، قاعدتها م�ستوية �سبه مثلثة، 
و�سطحها م�سقول وناعم، ونالحظ على جانب احلو�س املتبقي حزوز من اأثر الت�سنيع، و�سطحها الداخلي ي�سل 

�سمكه اإىل 1.2�سم.

3- الثقاالت:

املعثورة رقم )61(                           املعثورة رقم )104(                          املعثورة رقم )57(

)3( ُن�سري هنا اإىل اخلطاأ الفني الذي وقع فيه )الذيبي واآخرون، 2014م، �س394(؛ فقد عّدوا املعثورة رقم )74( مائدة قرابني، 
مع اأن اجلزء اخلا�ّس مبوائد القرابني جاء يف ال�سفحات )422- 426( من درا�ستهم. ول ن�ستطيع حتديد نوعية هذه املعثورة، 

اإن كانت جزءًا من مائدة قرابني اأم جزءًا من بدن اإناء؛ ب�سبب تقنية الت�سوير ال�سيئة. وُتعزى مثل هذه الأخطاء اإىل العجلة.
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االرتفاعالعر�ضالطولاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
1.6�سم6�سم9.5�سم743.34م571703

ب�سكل جيد، حتّطم جزء  وناعم  و�سطحها م�سقول  اأحمر،  لونها  ال�سكل  الرملي م�ستطيلة  ثقالة من احلجر 
ب�سيط منها، وحتديدًا يف حافتها الأخرى حيث الثقب الآخر.

-6�سم3.5�سم740.56م60183
ن�سف ثقالة من احلجر الر�سوبي الرملي على �سكل قو�س، �سطحها م�سقول وناعم.

1.7�سم5.5- 7�سم10.2�سم742.17م61446

ثقالة من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر الداكن، �سبه م�ستطيلة، �سطحها م�سقول، وحواّفها م�سطوفة، بها 
ثقب نافذ مقّعر قطره 2.5�سم.

1.4�سم5.5�سم9.5�سم741.26م104405

م�سقولن  و�سطحاها  م�سطوفة،  زواياها  ال�سكل،  م�ستطيلة  فاحت،  بني  لون  ذات  الرملي،  احلجر  من  ثقالة 
وناعمان، وعند طرفيها حفٌر نافذ ومقّعر.

15�سم-10�سم741.26م1076912

ن�سف ثقالة من احلجر الر�سوبي الرملي، املتبقي منها على �سكل ن�سف دائري )هاليل(، ويف و�سطها حفٌر 
دائري مقّعر قطره 4�سم، و�سطحاها م�ستويان، وعلى حافتها اآثار الت�سذيب، وقطرها من الأعلى 8.5�سم.

4.5�سم11�سم11�سم-11610717
ثقالة من احلجر الرملي الأحمر، مربعة ال�سكل، زواياها م�سطوفة، و�سطحها ناعم، ويف و�سطها حفٌر مقّعر 

نافذ قطره 5.5�سم.
2.5�سم3- 5.5�سم9.5�سم740.56م24620912

من  مقّعر  نافذ  ثقب  بها  وناعمة،  وم�سقولة،  الأحمر،  الرملي  احلجر  من  م�سنوعة  ال�سكل  بي�ساوية  ثقالة 
اجلهتني، ويراوح ارتفاعها بني 1.5�سم و2.5�سم.

-9�سم11.5�سم740م25311229

ثقالة مثّلثة ال�سكل من احلجر الرملي الأحمر، �سماكتها 1.7�سم، فقدت جزءًا من اأعالها واأ�سفلها، وبها ثقب 
نافذ مقّعر من اجلهتني، قطره 1.5�سم، ويراوح عر�سها بني 4.5�سم )عند احلفر( و9�سم.

ول يخرج ا�ستخدام الثقالت يف موقع دادان يف ت�سّورنا -اإن اأخذنا يف احل�سبان املكان- عن 
اأنها كانت ت�ستخدم للوزن، وحتديدًا املواد التي تقّدم قرابني للمعبودات، اأو تلك التي ت�ستخدم يف 
الطقو�س التعّبدية، اأو اأنها من تلك الثقالت التي ُت�ستخدم يف �سناعة الن�سيج، وهو املرّجح لدينا.
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املعثورة رقم )6(: مجرشة سوداء اللون

نعت من احلجارة املحلية التي غلب عليها  تنّوعت اأ�سكال الأجزاء املتبقية من امل�ساحن، و�سُ
اأي�سًا يف  املتوافرة  الربكانية  ب�سيط م�سنوع من احلجارة  الرملي، مع وجود عدد  احلجر 
العام  ال�سكل  اأن  الوا�سح  ومن   .)10/38  /241  ،10/17/117  ،10/3/59( املنطقة 
اإنتاج  على  �ساعد  ما  وهو  م�ساماتها،  ب�سيق  امل�ساحن  ومتّيزت  امل�ستطيل.  هو  للم�ساحن 
�سة للح�سول على حبوب مطحونة باخل�سونة املرغوب فيها؛ فمن  اأدوات متنوعة ومتخ�سّ
هذه امل�ساحن ما ينتج طحينًا )دقيقًا(، ومنها ما يطحن جري�سًا بدرجات خ�سونة خمتلفة. 
ون�سري هنا اإىل اأن هذه القطع كانت اأجزاء من م�ساحن ما عدا م�سحنًا واحدًا وجدناه كاماًل 
)82/ 10/14(. اأما من حيث اللون، فكان اأغلبها اأحمر اللون، ما عدا خم�س قطع: ثالث 
 /148( بّنيتان  واثنتان   ،)10/38/241  ،10/17/117  ،10/3/59( اللون  �سوداء  منها 

10/35، 149/ 10/8(، وهي موّزعة على النحو الآتي:
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االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
4�سم18�سم16.5�سم741.96م4743578

وهو  م�ستوية،  وقاعدته  م�سّذبة،  وجوانبه  م�سقول،  و�سطحه  مقّو�س،  راأ�سه  ال�سكل،  مثّلث  م�سحن  من  جزء 
م�سنوع من احلجر الر�سوبي الرملي.

3.5�سم16�سم21�سم742.12م49992
وناعم،  وم�سقول  م�ستٍو  �سطحه  الرملي،  اجلريي  الر�سوبي  احلجر  من  ال�سكل  م�ستطيل  م�سحن  من  جزء 

وزواياه م�سطوفة عند الراأ�س، وجوانبه م�سذبة، وترتفع قاعدته 5�سم عند طرفها املقّو�س.
7.5�سم13�سم13�سم740.25م59279183

جزء من م�سحن ذي �سطٍح م�ستٍو م�سنوع من احلجر الربكاين اجلرانيتي الرمادي اللون، فيه بع�س التاأّكل يف 
بع�س الأجزاء من بدنه وقاعدته.

4�سم13�سم23.5�سم742.13م8242912514
م�سحن م�ستطيل ال�سكل من احلجر الر�سوبي اجلريي الرملي، بدنه حمّدب، و�سطحه م�ستٍو وم�سقول، يظهر 
من تكوينه الر�سوبي جزء من طبقة حمراء اإ�سافًة اإىل لونه البني الفاحت املائل اإىل احلمرة، وجزء من قاعدته 

مفقود.
3�سم18�سم27�سم742.60م9157254

و�سطحه م�سقول  مقّو�س،  راأ�سه  مثلث،  �سكل  على  الرملي  الر�سوبي  امل�سنوع من احلجر  امل�سحن  بقية هذا 
واأمل�س، وقاعدته م�ستوية، وجوانبه م�سّذبة.

8�سم11�سم19�سم-11733510717
جزء من م�سحن م�سقول وم�ستٍو من احلجر الربكاين الأ�سود، به حو�س مقّعر عمقه 4 �سم.

4�سم15- 9�سم17�سم741.52م14732436
منب�سطة  قاعدته  مثلث،  �سبه  منه  بقي  مك�سور،  وهو  الرملي،  احلجر  من  م�سنوع  وم�ستٍو  م�سقول  م�سحن 

وم�سّذبة بالنقر، على راأ�سه بقع، ويراوح ارتفاعه بني 3.2�سم  و4�سم.
-22�سم26�سم741.36م1482333512

م�سحن من احلجر الرملي م�ستطيل ال�سكل، لونه بني.
9�سم21�سم22�سم740.63م149144638

به  اأمل�س  الرملي، �سطحه  الر�سوبي  ال�سكل ذي قاعدة منب�سطة م�سنوع من احلجر  جزء من م�سحن مربع 
تقعري ب�سيط، وجوانبه مقطوعة وم�ستقيمة.

2.7�سم4�سم8�سم740.48م16411713
م�سحن م�ستٍو وناعم من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر اللون، جوانبه م�سّذبة، وزواياه مقّو�سة.

4�سم14�سم26�سم739.41م24163027338
م�سحن من احلجر الربكاين البازلتي اأ�سود اللون، �سطحه م�سقول، وزواياه م�سطوفة، ذو قاعدة حمّدبة، ُفقد 

جزء منها.
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وتوّزعت اأمكنة العثور على هذه القطع على م�ساحة الوحدة كّلها على النحو الآتي:

الوحدة االأوىلال�صاحة الثانيةال�صاحة االأوىلالغرف
4232

ب- اأدوات الدّق:

                    املعثورة رقم )22(                         املعثورة رقم )52(              املعثورة رقم )53(

الدق(  )اأداة  املدّق  الأول  �سنفني:  اإىل  تنق�سم  للدّق،  اأداة   17 املو�سم  هذا  �سّجلنا 
اأو  اأداة �سغرية احلجم مقارنة بامل�ساحن تدّق بها املواد العطرية  )10/5/105(، والثاين 

التجميلية اأو الطبية )10/19/66(.
الأ�سطواين )10/4/22، 10/3/58، 10/9/94،  اأ�سكال، منها:  الأول بعدة  جاء ال�سنف 
10/29/199(، والبي�ساوي )10/8/111، 10/5/114(، و�سّجلنا معثورًة واحدًة فقط من 
واملخروطي  وامل�ستطيل )10/19/53(،  الدائري )10/2/100(،  الآتية:  الأ�سكال  من  كلٍّ 

)10/11/142(، واملكعب )10/19/66(، وهي موّزعة على النحو الآتي:
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االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
4.5�سم6�سم8.5�سم742.62م2219254

ل ن�ستبعد اأن يكون هذا اجلزء املتبقي لي�س اإّل اأداًة للدّق اأو ال�سحن ذات �سكل اأ�سطواين، �سطحاه م�سقولن، 
بينما جاء راأ�سه مقّببًا )ن�سف كروي(.

---742.12م52992
مدّق بي�ساوي ال�سكل من احلجر الربكاين، لونه بّني غامق تخالطه حبيبات �سوداء اللون، وقطره 2.5�سم.

2�سم4�سم7�سم742.23م531715319
اأداة دّق من احلجر الرملي م�ستطيلة ال�سكل معّرقة ومكّونة من عدة طبقات، يظهر عليها اختالف يف تكوينها 
ال�سخري؛ اإذ يتبنّي من اللون الأحمر الوا�سح على �سطحيها اأن ن�سبة احلديد بها عالية، اأما و�سطها فهو من 

اللون الأ�سفر.
6×7�سم5.5× 5�سم11�سم742.12م58279183

مدّق من احلجر الر�سوبي الرملي، اأ�سطواين ال�سكل، على �سطحه امل�سّذب حفٌر دائري �سغري.
4.5�سم5�سم5�سم-66694419

اأداة �سحن اأو دّق مل�ساء وم�سقولة من احلجر الربكاين البازلتي الأ�سود ذات �سكل مكعب. 
-5�سم12�سم742.02م94321259

يد هاون اأو مدّق قطره 5�سم من احلجر الر�سوبي الرملي، اأ�سطواين ال�سكل، له ثالثة اأوجه م�ستوية، والرابع 
منحٍن، وهو خفيف الوزن، وم�سقول، وناعم، واأمل�س.

3.3�سم--742.12م100992
م�سقول  بدنه  وحميط  وناعمان،  م�سقولن  �سطحاه  ال�سكل،  م�ستدير  الرملي،  الر�سوبي  احلجر  من  مدّق 

وناعم، َفَقَد جزءًا من ال�ستدارة، قطره 9�سم. 
4�سم5�سم6�سم741.51م111208618

مدّق من حجر الكوارتز بي�ساوي ال�سكل، �سطحاه اأمل�سان وم�سقولن وم�ستويان، وحواّفه م�سطوفة.
4.4�سم9.2�سم11.3�سم740.84م1143725920

اأداة �سحن- م�ستٍو وم�سقول وناعم، ذو لون ر�سا�سي داكن، من حجر البازلت، بي�ساوي ال�سكل،  مدّق -اأو 
جوانبه م�سقولة، وزواياه م�سطوفة، وعلى اأحد وجوهه حفٌر مقّعر قليل العمق، رمبا من اأثر ال�ستعمال.

4�سم6�سم11�سم739.96م14245814211
يُد مدقٍّ من احلجر الر�سوبي الرملي، ذات �سطح م�سقول، خمروطية ال�سكل، قطرها 6�سم يف طرف، ويف 

الطرف الآخر 5.56�سم.
4�سم5�سم12�سم741.02م.1995278529

يُد مدقٍّ من حجر الكوارتز، �سبه اأ�سطوانية ال�سكل، �سطحها ناعم واأمل�س، قطرها 5�سم.
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                            املعثورة رقم )11(                               املعثورة رقم )114(                   املعثورة رقم )100(

   املعثورة رقم )94(                             املعثورة رقم )58(               املعثورة رقم )142(

نع جميع ال�سنف الثاين، وهو املدّق، من احلجر الرملي، ووجدنا منها خم�سة اأ�سكال،  و�سُ
والدائري   ،)10/10/40( الدائري  و�سبه   ،)10/17/119  ،10/5/105( املربع  هي: 
على  ال�سنف  هذا  قطع  وتتوّزع   .)10/8/48  ،10/8/46( معثورتني  منه  وجدنا  الذي 

النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
5�سم-4�سم741.28م291546512

جزء من بدن مدّق، اأو اإناء، من احلجر الر�سوبي الرملي، اأ�سطواين ال�سكل، قاعدته م�ستوية وم�سقولة. اأما 
البدن فهو مقطوع وم�سقول.

4�سم12�سم12�سم741.26م401524010
مدّق بي�ساوي ال�سكل م�سنوع من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر اللون، قاعدته م�ستوية، ويف و�سطه حفٌر 

مقّعر وغري منتظم.
---741.96م4648578

مع اأن هذه القطعة احلجرية امل�سنوعة من احلجر الرملي قد ُتعّد جزءًا من قاعدة اإناء اأو هاون اإل اأننا نرّجح 
اأنها نوع من اأنواع املدقات؛ اإذ نالحظ اأمرين: اأولهما احلفر الدائري يف و�سطها، وثانيهما اأن قاعدتها منب�سطة.

5�سم5.6�سم5.4�سم740.84م48139588
اأداة حجرية دائرية ال�سكل ذات قاعدة م�ستوية من احلجر الر�سوبي الرملي، ولعلها من اأنواع املدقات، على 
اإىل  هنا  ون�سري  0.5�سم،  وعمقها  3�سم،  قطرها  منتظمة،  غري  وجوانبها  عميق،  غري  مقّعر  حفٌر  �سطحها 

احتمال اأنها م�سروع جممرة �سغرية.
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2.8�سم6.2�سم6.3�سم740.26م105107405
اأداة دّق �سبه مربعة، جوانبها غري منتظمة، ولها �سطح م�سقول، وعلى �سطحها الآخر حفٌر قليل العمق.

3�سم5.2�سم5.4�سم741.83م11949111217
مدّق مربع ال�سكل من احلجر الر�سوبي الرملي، قطره 3.7�سم. ومع اأن جوانبه م�سّذبة اإل اأننا لحظنا ثالث 
0.3�سم،  عمقها  واحدة  املقّعرة،  احلفر  هذه  من  حفرتان  �سطحيه  وعلى  جوانبه،  اأحد  على  مقّعرة  حفر 

والأخرى عمقها اأكرب )1.3�سم(.

              املعثورة رقم )40(                 املعثورة رقم )46(         املعثورة رقم )48(

                      املعثورة رقم )105(                   املعثورة رقم )119(  املعثورة رقم )29(

ج- الهاون:
هو اأداة ل تختلف عن املدّق يف الوظيفة اإل اأنه اأكرب حجمًا؛ لأنه ي�ستخدم لدّق مواد اأكرث 
نف�سه،  الهاون  يتكّون من قطعتني:  املدّق-  والطبية، وهو -مثل  العطرية  املواد  خ�سونًة من 
نعت جميعها من احلجر الرملي، ومن الثاين ثالث  ويده، وقد وجدنا من الأول ت�سع قطع، �سُ

قطع )10/2/12، 10/17/118، 10/19/258(، وهي موّزعة على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�سوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
4�سم18�سم16.5�سم740.45م5411

جزء من هاون من احلجر الرملي الأحمر، �سطحه اخلارجي، الذي مييل بانحدار باجتاه املركز، م�سّذب وغري 
منتظم. وحافته، وقاعدته امل�ستوية التي بلغ قطرها 26�سم، بارتفاع 11�سم، ُفقد جزء منهما، و�سماكة القاعدة 

4�سم، و�سماكة البدن عند القاعدة 7�سم.
26�سم11�سم10.5�سم741.79م121292
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جزء من عمود ذي �سطح م�سقول وناعم يبدو اأنه ملحراب �سغري من تلك التي ت�ستخدم يف املعابد، اأو يد هاون 
من احلجر الر�سوبي الرملي مكّون من جزاأين: ال�سفلي مكعب اأبعاده: 11×1.50�سم، وارتفاعه 5�سم، واجلزء 
الآخر اأ�سطواين قطره 10.5�سم، وطوله 22�سم، وهو ي�سبه اإىل حدٍّ كبري املذبح الذي ُعرث عليه يف معبد اأم درج.

4.5�سم10- 6�سم12�سم741.88م24-274
جزء من م�سحن اأو هاون من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر، مع ميالن اإىل اللون البني، وهو متو�سط احلجم، 

على �سطحه حفٌر بي�ساوي مقّعر، اأ�سالعه غري منتظمة الأبعاد.
15.5�سم--741.08م3742527

جزء من بدن هاون من احلجر الرملي الأحمر، تباين �سطحاه؛ فاخلارجي م�سّذب وعليه اآثار الإزميل، والداخلي 
ناعم. اأما قاعدته وحاّفته فم�ستويتان، وقطراهما على الرتتيب: 20�سم، و16�سم.

14�سم20�سم-741.26م103107405
جزء من هاون من احلجر الرملي، بدنه اخلارجي ناعم، وحافته �سميكة )5�سم(، وتّتجه قاعدته امل�ستوية نحو 

املركز؛ لذلك جاء طولها 9.5�سم.
18�سم4�سم8�سم740.834م11848811217   

يد هاون اأو مدّق، �سطحه م�سقول وناعم، وهو منحوت من احلجر الر�سوبي الرملي، جزء من مقب�سه املتاأّكل اأ�سطواين 
ال�سكل تقريبًا، قطره 5×4�سم، واجلزء ال�سفلي منه م�ستطيل ال�سكل، طوله 7�سم، وعر�سه 4�سم، وارتفاعه 5�سم.

14�سم34�سم17�سم740.10م1253621481
جزء من هاون من احلجر الر�سوبي الرملي، جوانبه م�سّذبة وناعمة، وقاعدته م�ستوية، على �سطحه حفٌر مقّعر 

قطره 15�سم يّت�سع من الأعلى وينحدر نحو املركز، و�سماكة القاعدة 4.5�سم، وعر�س احلافة 8�سم.
8.5�سم15�سم18.5�سم739.96م14045814211

هاون �سبه مثلث من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر، على جوانبه غري املنتظمة اآثار الت�سذيب والنحت، حافته 
وقاعدته م�ستويتان، ويتو�سطه حفٌر دائري مقّعر قليل العمق وغري نافذ. ون�سري هنا اإىل احتمال اأن تكون هذه 

القطعة م�سرجًة غري مكتملة، اأو قاعدة حمور باب.
11�سم--740.43م16556917625

الرملي،  الر�سوبي  منحوت من احلجر  وهو  هاونًا،  ا�ستخدامه لحقًا  اأُعيد  قر�س عمود  الأ�سل  اأنه يف  نرّجح 
اأ�سطواين ال�سكل، قطره 29�سم، ونالحظ عليه مالحظتني: اأولهما اأن على �سطحه امل�سذب واملقطوع حزوزًا 

من الت�سنيع، وثانيهما احلفر الدائري امل�سقول النافذ اإىل القاعدة التي بلغ قطرها 11.5�سم.
12�سم24�سم34�سم740.40م21858821634

بي�ساوي  تقريبًا مع اختالف يف طويل �سلعيها: 30�سم، و34�سم، على �سطحها حفٌر  ال�سكل  قطعة م�ستطيلة 
ال�سكل م�سقول وناعم مييل نزوًل نحو القاعدة، واأبعاده: 20×14�سم.

-6�سم19�سم-25468219137
�سبه  والراأ�س  5�سم،  اليد  عند  قطرها  يبلغ  ال�سكل،  خمروطية  اجلريي،  الرملي  الر�سوبي  احلجر  من  قطعة 

م�ستطيل، اأبعاده: 8.5× 6�سم، و�سطحها م�سقول وناعم.
--8�سم740.73م258-16419

يد هاون اأو مدّق من احلجر الر�سوبي الرملي، وردّي اللون معّرق بالأبي�س، مقب�سه �سبه اأ�سطواين، قطره يراوح 
بني 4�سم و4.5�سم، وراأ�سه مفلطح، طوله 8�سم، وارتفاعه 3�سم، ويراوح قطره بني 7�سم و7.5�سم، وال�سطح 

حمّدب وم�سقول وناعم ب�سكل جيد.
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االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
12�سم-740.959م1750183

و�سفته  م�ستقيمة،  حافته  الرملي،  الر�سوبي  احلجر  من  م�سنوع  24�سم،  قطره  م�سقول،  اإناء  من  جزء 
م�ستديرة، واآثار النحت وا�سحة عند التقاء البدن بالقاعدة.

4�سم4�سم17�سم740.25م2683345
جزء من حو�س م�ستدير من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر، قطره 20�سم، و�سطحه الذي مييل بانحدار نحو 

املركز الداخلي م�سقول ب�سكل جيد.
7�سم6�سم-740.41م27103365

جزء من حو�س م�ستدير من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر، قطره 30�سم، �سطحه اخلارجي غري منتظم، 
وقاعدته �سبه م�ستوية، و�سطحها الداخلي متاأّكل.

11�سم9�سم-742.00م301734319
جزء من بدن حو�س دائري من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر، قطره 32�سم، قاعدته �سميكة، و�سطحها 

اخلارجي م�سّذب وم�ستقيم، و�سطحها الداخلي م�سغول، وحافة البدن م�ستديرة.
7�سم--741.26م411524110

جزء من حو�س من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر، �سطحه م�سّذب، واملتبّقي منه جزء من بدنه، ارتفاعه 
7�سم، وجزء من قاعدته، قطرها 32�سم، يتو�ّسطها جزء من حفٍر دائري قطره 9�سم.

4�سم7�سم9�سم741.23م6840411518
زاوية حو�س م�ستطيل ال�سكل اأو مربع من احلجر الر�سوبي الرملي الأحمر، �سطحه اخلارجي م�سّذب وم�ستٍو، 

و�سطحه الداخلي الذي مييل نحو القاعدة عليه نقٌر من اآثار ال�سناعة، و�سماكة قاعدته 1�سم.
5�سم20�سم24�سم741.90م96306689

نرّجح اأن هذا احلجر الرملي الأحمر الداكن )هيمتايت( كان يف الأ�سل حجر بناء اأُعيد ت�سميمه من خالل 
10�سم، والطول املتبّقي من احلجر هو 28�سم،  اأبعاده: 19×  الوا�سح على �سطحه ليكون حو�سًا،  التحديد 

واأق�سر طول هو 24�سم.
12�سم6.4�سم-741.51م110208618

جزء من حو�س من احلجر الرملي، قطره 30�سم، على �سطحيه نقٌر من اآثار الت�سنيع، و�سطحه الداخلي مييل 
نحو املركز، وقاعدته منب�سطة و�سميكة.

13�سم--739.96م14145814211
جزء من حو�س من احلجر الر�سوبي الرملي، قطر حافته 40�سم، وقطر قاعدته 38�سم، وحافته م�ستقيمة، 
و�سفته م�ستديرة، و�سطحه اخلارجي ياأخذ �سكاًل مقو�سًا، والقاعدة منب�سطة. وعلى �سطحه الداخلي اآثار ت�سذيب 
بالإزميل، و�سطح القاعدة الداخلي م�سقول، وتقّل �سماكته كلما اجتهنا نحو املركز )�سماكة القاعدة عند البدن: 

5�سم، و�سماكتها عند املركز: 3.5�سم(، و�سطح القاعدة اخلارجي منب�سط، و�سماكة البدن 3.5�سم.
20�سم-10�سم741.68م169-21915

قطعة مثلثة ال�سكل من حجر رملي ر�سوبي، قطرها 20�سم، لها �سطح م�ستٍو عري�س، وجزء من زاوية.
11�سم11�سم25�سم740.22م1846386033
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و�سطحه  منتظم،  وغري  م�سّذب  اخلارجي  �سطحه  الرملي،  الر�سوبي  احلجر  من  هاون  اأو  حو�س  من  جزء 
الداخلي م�سقول وناعم ومييل نحو املركز، وقاعدته �سبه م�ستوية، وحافته م�ستديرة، وتبلغ �سماكة املركز يف 

القاعدة 3�سم، و�سماكة حافته 3.5�سم.
7�سم9�سم20.5�سم740.66م2006024933

حو�س م�سّذب م�ستطيل من احلجر الرملي الأحمر، على جانبه ثقبان نافذان مقّعران، قطر الفتحة ال�سليمة 
2�سم، واأبعاد الفتحة الأخرى: 4.5× 3.5�سم.

28�سم-42�سم741.02م210-12039
الداخلي  �سطحه  الداكن،  والأحمر  الفاحت  الأحمر  باللون  املعّرق  الرملي  احلجر  من  حو�س  بدن  من  جزء 

م�سقول، و�سطحه اخلارجي خ�سن، عليه اآثار الت�سنيع من �سربات الإزميل.
13�سم--741.55م21358416533

جزء من حو�س اأو اإناء من احلجر الرملي، قطره 32�سم، حافته م�ستديرة مائلة اإىل الداخل، وبدنه مقّو�س 
وم�سّذب ومنّقر، و�سطحه الداخلي م�ستقيم. وقاعدته �سميكة عند البدن، وعليها اآثار نقر، وتنحدر نحو الداخل، 
وهي ذات �سطح منب�سط وم�ستٍو. ون�سري هنا اإىل اأن �سماكة احلافة والبدن على الرتتيب هما: 2�سم، و3.5�سم.

9�سم18�سم15�سم740.35م22965616419
جزء من حو�س من احلجر الر�سوبي الرملي، ما بقي منه بي�ساوي ال�سكل، حافته م�ستديرة، و�سطحه اخلارجي 

منحٍن، و�سطحه الداخلي م�ستٍو، وقاعدته �سبه حمّدبة، عليها اآثار الت�سذيب والقطع.
7�سم6�سم15�سم740.30م23065616419

جزء من حو�س اأو اإناء م�سقول، ما بقي منه جاء على �سكل م�ستطيل، مع بدن مقّو�س، وهو م�سنوع من احلجر 
الرملي. �سطحه اخلارجي م�سقول و�سخم، و�سطحه الداخلي اأكرث �سماكًة عند القاعدة )4.5�سم(. ولحظنا 

اآثار النقر والنحت عند التقاء البدن بالقاعدة املتاأّكلة من اآثار ال�ستخدام.
7�سم11�سم18�سم740.38م23665225134

ال�سكل، عمقه 1.5�سم، وعلى �سطحه  الرملي م�ستطيل  الر�سوبي  اإناء م�ستٍو من احلجر  اأو  جزء من حو�س 
اآثار ت�سذيب، وعلى قاعدته اآثار حريق )�سناج(. ون�سري هنا اإىل اأن �سماكة اأحد اأ�سالعه 3�سم، بينما �سماكة 

الآخر 4�سم.
39�سم--741.56م24066024933

وهو  59�سم،  قطره  بلغ  اإذ  املو�سم؛  هذا  وجدناها  التي  الأحوا�س  ببقية  مقارنًة  �سخم  حو�س  من  جزء 
قاعدته  و�سماكة  4�سم،  �سماكته  بدنه،  من  جزءًا  ي�سمل  منه  بقي  وما  الرملي،  احلجر  من  ال�سكل  برميلي 
املنب�سطة 6�سم، و�سطحه اخلارجي خ�سن، و�سطحه الداخلي م�سقول، ولحظنا على �سطحه وقاعدته اآثار 

نقر بالإزميل جاءت على �سكل خطوط مائلة.

اأما عن املذابح، فقد �سّجلنا ت�سع قطع، جميعها من احلجر الرملي، تنّوعت يف حجمها، فمنها 
ال�سغري، الذي بلغ طوله 7�سم )10/31/168(، والكبري )10/7/38()5(، وكان اأبرزها من حيث 
ال�سكل املذبح الذي جاء على هيئة راأ�س ثور )10/39/248(. وتتوّزع هذه القطع على النحو الآتي:

)5(  ُنرّجح اأن هذه القطعة املكعبة ال�سكل قاعدة عمود.
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االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
7�سم11�سم16�سم49931740.61

جزء ميزاب من احلجر الرملي، جانباه اخلارجيان مقطوعان وم�سّذبان، والقناة م�ستوية، �سماكتها تراوح بني 2�سم 
النحت  من  ناجتة  ت�سذيب  اآثار  امليزاب  وعلى  5.5�سم.  وعر�سها  و2.5�سم،  2�سم  بني  يراوح  وارتفاعها  و2.5�سم، 

باإزميل حاّد الراأ�س ترك اآثاره على جانبي امليزاب و�سطحه.
12�سم23�سم38�سم742.95م42144517

جزء من ميزاب )مذبح( من احلجر الرملي م�ستطيل ال�سكل، عر�س قناته 8�سم، وارتفاعها 4.5�سم، ونالحظ اأن 
�سطحها اخلارجي جاء م�سقوًل من جهة، وم�سّذبًا من اجلهة الأخرى.

16�سم18�سم22�سم740.64م7544810413
جزء من ميزاب من احلجر الر�سوبي الرملي م�سّذب بقاعدة غري منتظمة، به قناة مائلة، عر�سها 4.5�سم، وارتفاعها 

5.5�سم، وحاّفتها م�سّذبة.
-30�سم38�سم741.09م86295517

مذبح �سبه كامل من احلجر.
16�سم32�سم35�سم740.16م1624731723

بعمق 3�سم، وطول 25�سم، وعر�س 20�سم،  له حو�س  ُعمل  الرملي، جوانبه م�سّذبة،  ال�سكل من احلجر  مذبح مربع 
حافته م�ستوية، وُفقد جزء منها. كما ُعمل له بروز للم�سّب على �سكل قناة، �سماكة حافته 7�سم، وبقي من طوله 13�سم، 

وعر�س امل�سّب من اخلارج 23�سم.
15�سم8�سم9�سم740.46م16758019031

ا�ستبعدنا احتمال اأن تكون هذه القطعة املكّونة من جزاأين مدقًا، وعددناها ميزابًا؛ لأنها ت�سبه اإىل حدٍّ كبري املذابح 
اأ�سطواين،  اأم درج. اجلزء ال�سفلي منها ُنحت على �سكل مكّعب، وُنحت اجلزء العلوي ب�سكل  الكبرية التي ُوجدت يف 

قطره 7�سم، وارتفاعه 7.5�سم، وهو م�سقول، وعليه اآثار ت�سذيب.
2�سم4�سم7�سم741.35م1688501931

ميزاب �سغري احلجم م�ستطيل ال�سكل م�سنوع من احلجر الر�سوبي الرملي.
15�سم16- 21�سم31�سم739.96م20161725337

جزء من ميزاب من احلجر الرملي، �سطحه اخلارجي غري منتظم، وعر�س حافة قناته املتاأّكلة 10�سم، و�سماكتها تراوح 
بني 4�سم و5�سم، ون�سري هنا اإىل اختالٍف يف عر�س امليزاب؛ ففي اأحد طرفيه كان العر�س 16�سم، ويف الآخر 21�سم.

10�سم10�سم14�سم741.06م22360825839
جزء من ميزاب ملذبح من احلجر على هيئة راأ�س ثور م�ستطيل ال�سكل.

9�سم23�سم42�سم740.58م2488853939
جزء من ميزاب مذبح من احلجر الرملي م�ستطيل ال�سكل جوانبه م�سّذبة وغري منتظمة، وحافة قناته م�ستوية، عر�سها 

يراوح بني 4�سم و6�سم، وعمقها 3�سم، و�سطحها م�سّذب، وعليه اآثار نقر، والقاعدة م�ستوية وم�سّذبة.
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املعثورة رقم )4(                   املعثورة رقم )75(    املعثورة رقم )167(  

املعثورة رقم )42(                املعثورة رقم )168(  املعثورة رقم )201(  

         املعثورة رقم )223(    املعثورة رقم )248(

6- العنا�صر املعمارية:
نق�سد بها العنا�سر املعمارية غري الثابتة، اأو املنقولة مبعًنى اآخر، والواقع اأن اأّي حفرية اأو 
موقع ل يخلو من هذه العنا�سر املعمارية، التي غالبًا ما تكون �سمن الردمي، منها الأحجار 
اجلهة  يف  اأكرثها  وجاء   ،)10/14/81  ،10/13/76 رقما:  )املعثورتان  ال�سكل  امل�ستطيلة 
اأنهما  نعتقد  وهما وحدتان  رقمي )13، 14(،  املربعني  الوحدة، وحتديدًا يف  ال�سمالية من 
تعودان من الناحية املعمارية، مع املربع رقم )15(، اإىل املرحلة الديدانية، واأُعيد ا�ستخدامها 
يف املرحلة اللحيانية. ولعل من اأهم هذه العنا�سر املعمارية حجران: الأول )10/13/76( 
م�ستطيل ال�سكل جاء بطول 96�سم، وارتفاع 15�سم، وهو عتبة باب، والثاين )10/14/206( 
ل مبا ي�سبه حرف )لـ( بطول 70�سم، وعر�س 37�سم، وارتفاع 20�سم،  من احلجر الرملي �ُسِكّ
وهو كتف باب. ومن هذه العنا�سر خم�سة اأقرا�س دائرية ال�سكل، اأكربها ذلك القر�س الدائري 
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البالغ قطره 20�سم )161/ 10/12(، وجميع هذه الأقرا�س ُعرث عليها يف الوحدة الأوىل اإل 
قر�سًا واحدًا عرثنا عليه يف الغرفة الأوىل، وقد تكون هذه الأقرا�س اأجزاء اأو قواعد اأو حلقات 
ُت�ستخدم قواعد للتماثيل، منها  اأعمدة. ومن هذه العنا�سر املعمارية تلك التي  من حلقات 
امل�ستطيل ال�سكل مثل احلجرين )الظاهرة رقم 202(، اللذين ُوجدا عند املدخل ال�سرقي 
من  وُك�سف   .)259  ،204  ،203 اأرقام:  )الظواهر  ال�سكل  املكعب  ومنها  اخلام�سة،  للغرفة 
العنا�سر املعمارية عن اأحجار ا�سُتخدمت يف البناء عليها زخارف بالإزميل، اأبرزها احلجر 
الرملي امل�ستطيل ال�سكل )10/33/212(، الذي بلغ طوله 68�سم، وعر�سه 32�سم، وجاءت 
زخرفته املكّونة من 38 �سطرًا على �سكل خطوط عمودية �سغرية على طريقة الثعبان. كما 
ن�سري اإىل القطعة احللزونية )11/6/145(، التي ُت�ستخدم تاج عمود، وهي من الآجّر امل�سوي 

املخلوط بجب�س. وتتوّزع هذه العنا�سر املعمارية على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
47�سم55�سم61�سم741.80م38297537

قاعدة عمود من احلجر الرملي م�ستوية ومكعبة ال�سكل، �سطحها العلوي م�ستٍو وم�سقول، وعليه اآثار الإزميل، 
وجوانبه مقطوعة وم�سّذبة وغري منتظمة، و�سماكة حافته العلوية 12�سم، وعمقه 4�سم، واأبعاده: 35× 30�سم.

15�سم-96�سم740.64م7644810413
حجر م�ستطيل ال�سكل ا�سُتعمل يف البناء، ول ن�ستبعد -اإذا اأخذنا يف احل�سبان -احلفر الذي يف طرفه اأنه كتف باب.

-34�سم67�سم742.02م8142920114
حجر م�ستطيل ال�سكل له �سطح م�ستٍو، وعلى جوانبه حزوز غائرة لتثبيت احلجر باملونة.

12�سم29�سم30�سم742.40م95301829
2�سم،  الآخر  وارتفاع  اأحد طرفيه 12�سم،  ارتفاع  �سطحه منحدر،  تاج عمود م�سقول،  اأنه جزء من  نرّجح 

وقاعدته وجوانبه الثالثة م�ستوية، واجلانب الرابع مك�سور وم�سّذب.
9�سم--740.65م932286912

قر�س من عمود م�سّذب من احلجر الرملي الأحمر دائري ال�سكل، قطره 31�سم، وبه تقعرية ب�سيطة، وعليه 
اآثار نقر.

12�سم29�سم30�سم743.40م95-829
جزء من تاج عمود اأو م�سحن له �سطح منحدر م�سقول، ارتفاع طرفه 12�سم، وارتفاع طرفه الآخر 2�سم، 

وجزء من الراأ�س م�ستٍو عر�سه 5�سم، والقاعدة م�ستوية، وُفقد جزء منها، وجوانبه الثالثة م�سّذبة.
--29�سم-983141372

جزء من عمود من احلجر الرملي، اأحمر اللون، ن�سف دائري، عليه ثالثة اأحرف، قطره 32�سم، و�سماكته 19�سم.
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7- اأعقاب االأبواب:

           املعثورة رقم )13(          املعثورة رقم )166(

لعّل ما مّيز –ح�سب علمنا- معثورات هذا املو�سم هو العثور على هذه الأدوات التي عددناها 
العثور عليها؛ فقد عرثنا على ثالث معثورات،  اأبواب ل�سبنب، هما: �سكلها، ومكان  اأعقاب 
معثورتان منها جاءتا من احلّيز نف�سه )13، 10/15/166(، وهي موّزعة على النحو الآتي:

العر�ضاالرتفاعالطولاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
3-4�سم9�سم16�سم740.48م139015

قطعة من احلجر الر�سوبي الرملي، م�ستطيل ال�سكل، �سطحه وقاعدته �سبه م�ستويني، وعلى طرفه حفٌر مقّعر 
�سبه بي�ساوي، قطره 6�سم، قليل العمق.

-5�سم5�سم741.21م1669515
قطعة مكعبة ال�سكل بّنية اللون من احلجر الرملي، على �سطحها حفٌر، وقاعدتها م�ستوية.

6�سم18�سم22�سم740.79م20316133
قطعة من احلجر الرملي، يتو�سطها جتويف دائري قطره 9�سم، بداخله حزوز على �سكل دوائر متوازية.

8- التماثيل:
متاثيل  من  اأجزاء  على  عرثنا  لكننا  كاملة،  متاثيل  على  العثور  يف  املو�سم  هذا  ق  نوفَّ مل 
م�سنوعة اأو منحوتة من احلجر، وحتديدًا احلجر الرملي القا�سي ال�سلد القليل امل�سامية، 
الذي يوجد بكرثة يف بيئة املنطقة)6(. وتنّوعت هذه الأجزاء بني اأجزاء من متاثيل اآدمية، 

)6(  ُن�سري اإىل اأن املوقع متّيز مبعثوراته من التماثيل الآدمية ذات احلجم الكبري، وحتديدًا تلك التي ُعرث عليها يف 
املوا�سم من الثاين اإىل اخلام�س.
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منها  اثنتان  قطع؛  خم�س  الآدمية  التماثيل  من  الأجزاء  عدد  بلغ  طينية،  حيوانية  ودمى 
)10/19/62، 10/12/106( بدنان لتمثالني متو�سطي احلجم، واثنان اآخران رجال )َقَدما( 
متثالني؛ اأحدهما )10/34/247( املتبقي منه على �سكل م�ستطيل، طوله 45�سم، وعر�سه 
19�سم، والثاين )10/3/56( �سغري احلجم، طوله 5.7�سم، وعر�سه 5�سم)7(، واثنتان نرّجح 
اأنهما قاعدتان دائريتان لتمثالني، اإحداهما م�سغولة )10/12/162(. لكن اأهم هذه القطع 
هي تلك التي ُعرث عليها يف الغرفة الثانية )N1( )10/18/71(، وكانت راأ�س اآدمي من احلجر 
الربكاين اخلفاف الأ�سود، اأظهر فيه النحات قدرته الوا�سحة يف النحت؛ اإذ اأبان عن �سعر 
الراأ�س من الأعلى. ون�سري هنا اإىل اأن القطعة )10/19/62(، التي جاءت من الغرفة اخلام�سة 
)K25(، وطولها 9�سم، وعر�سها 7.5�سم، متّثل قطعًة لتمثال �سغري غري مكتمل؛ اأي اأنها قد 

تكون م�سروع دمية. وتتوّزع هذه الأجزاء من التماثيل على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
4�سم10- 7�سم12�سم740.45م56183173

اأ�سطحها طبقة  قطعة من احلجر الرملي حمراء اللون، خمروطية، م�سقولة وناعمة ب�سكل جيد، على اأحد 
�سوداء ل ن�ستبعد اأنها ِرْجل دمية، اأو مقب�س اإناء، وهي ت�سبه اأرجل اجِلمال الطينية اإىل حدٍّ كبري.

4�سم7.5�سم9�سم-621704419
قطعة حجر ر�سوبية رملية م�ستطيلة ال�سكل، نرّجح -ب�سبب النتوء البارز على ظهرها- اأنها م�سروع نحت دمية، 

وهي ذات �سطح م�سقول، ُكتب عليه حرف الألف باللحيانية باأ�سلوب احلفر الغائر.
3�سم4�سم5�سم740.98م7148511718

قطعة م�ستطيلة من احلجر الربكاين اخلفاف الأ�سود اللون قد تكون راأ�س اآدمي، ونلحظ يف القطعة انحناًء يف 
الزوايا )الأطراف(، وا�ستواء يف اخللف. ويت�سح من الدمية: �سعر الراأ�س البارز من اأعلى الأنف، والأنف امل�ستطيل 

ال�سكل، واأن �سطحها ناعم وم�سقول، ووجود فراغات ب�سبب تربيد حجر الالفا بعد قذف احلمم الربكانية.
---740.36م1062286912

جزء من متثال من احلجر الرملي البني اللون غري منتظم ال�سكل.
10- 17�سم19�سم45�سم740.52م24766328334

جزء من رجل متثال من احلجر الرملي �سبه م�ستطيلة، م�سقولة وناعمة ب�سكل جيد، وبقي جزء من حزام 
و�سط الظهر طوله 1.5�سم عند موؤخرته، وجزء من املنطقة الفا�سلة بني الرجلني، وعلى ال�ساق �سكل حرف 

نقروؤه بتحّفظ حاًء، وفيه اأي�سًا حفٌر مقّعر ي�سبه �سل�سلة الظهر.

)7( ل ميكننا ا�ستبعاد اأنه مقب�س �سغري.
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           املعثورة رقم )62(   املعثورة رقم )71(

           املعثورة رقم )56(          املعثورة رقم )247(

9- امل�صارج:

املعثورة رقم )109(              املعثورة رقم )54(  
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املعثورة رقم )146(             املعثورة رقم )136(  

              املعثورة رقم )224(  املعثورة رقم )32(

                             املعثورة رقم )135(             املعثورة رقم )242(
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املعثورة رقم )87(

كلمة )م�سارج( على وزن )مفاعل(، وهي  من )�س ر ج(. وامل�سرجة هي التي بها الفتيل، 
وال�سم�س هي -كما يقول ابن منظور- �سراج النهار )ابن منظور، 1997م، مج2، �س297(. 
امل�سارج  ع�سرات  على  عرثنا  فقد  دادان؛  �سكان  لدى  القبول  القدمي  الخرتاع  هذا  ووجد 
املتعددة الأ�سكال، منها ذلك الذي جاء على �سكل قاربي، اأو دائري، اأو على �سكل مغارف، اأو 
مكاييل )الذيبي، 2014م، �س428- 431(. ووجدنا من امل�سارج هذا املو�سم -ح�سب ت�سنيفنا- 
ت�سع م�سارج، اثنتان منها نرّجح اأنهما م�سرجتان غري مكتملتني )32، 10/19/54(، اأغلبها 

منحوت من احلجر الرملي، وبع�سها من اأحجار اأخرى، وهي موّزعة على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
5�سم6�سم10.5�سم740.28م3263316419

قطعة م�ستطيلة ال�سكل من احلجر الرملي الأحمر قد تكون م�سروع م�سرجة، جانباها الطويالن م�سقولن، ويعلوها 
حو�س م�ستطيل قليل العمق.

4.5�سم9�سم9.5�سم742.44م.541314419
ب�سبب احلفر  م�سرجة  م�سروع  اأنها  نرّجح  منتظمة،  ال�سكل، جوانبها غري  مثلثة  الرملي  الر�سوبي  قطعة من احلجر 

املقّعر يف و�سطها.
4.3�سم6�سم8.5�سم742.95م87123517

جزء من حو�س م�سرجة اأو جممرة من احلجر الر�سوبي الرملي، حافته وقاعدته م�ستويتان، وال�سكل البي�ساوي املقّعر، 
البالغ قطره 2.3�سم، م�سّذب ب�سكل جيد.

4.5�سم6.4�سم10�سم740.84م10958584
جزء من م�سرجة من احلجر الر�سوبي بي�ساوية ال�سكل، لونها اأحمر داكن، و�سكلها قاربي، وبها حفٌر بي�ساوي ال�سكل 

مقّعر عمقه 1.5�سم، و�سطحها الداخلي مييل نحو املركز، وجوانبها غري منتظمة، وقاعدتها م�ستوية.
4.5�سم8.7�سم12�سم741.47م13583345
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حافته  جاءت  م�ستطيل،  �سبه  ال�سكل  قاربي  الرملي،  الر�سوبي  احلجر  من  احلجم  �سغري  اإناء  اأو  م�سرجة  من  جزء 
وقاعدته م�ستويتني ب�سبب تاأّكل اأجزاء منهما، و�سطحه اخلارجي خ�سن، وعليه اآثار ت�سذيب و�سقل، وبه حو�س �سغري 

ذو راأ�س مقّو�س، طوله 8.7�سم، وعر�سه 3.7�سم، وعمقه 0.7�سم.
6�سم9�سم14�سم740.97م1362303612

م�سرجة من احلجر الرملي بي�ساوية ال�سكل غري منتظمة، يتو�ّسط �سطحها اخلارجي حفٌر مقّعر غري منتظم، وقاعدتها 
م�ستوية وم�سّذبة، وعليها اآثار نقر وت�سنيع.

3.5�سم7.5�سم9�سم741.64م1462867719
م�سرجة �سغرية، اأو اإناء من احلجر الر�سوبي الرملي، بي�ساوية ال�سكل، نالحظ اأن املتبقي من جوانبها خ�سن، و�سطح 

حو�سها م�سقول، والقاعدة التي يتو�ّسطها حفٌر مقّعر قليل العمق منب�سطة.
4�سم10�سم16�سم740.21م22464818423

نرّجح اأن هذه القطعة امل�سنوعة من احلجر الرملي لي�ست اإل م�سرجة، مع احتمال اأن تكون اأداة �سحن، وهي ن�سف 
دائرية، قاعدتها م�ستوية، وجوانبها م�سّذبة، ويف �سطحها العلوي حو�س بي�ساوي ال�سكل.

10�سم10�سم11.5�سم740.48م2426619415
م�سرجة من احلجر الرملي، حو�سها البي�ساوي ال�سكل مقّعر وم�سقول، اأبعاده: 8×8�سم، وعمقه 2.5�سم، وحافتها 

م�ستديرة، وجوانبها مقطوعة وخ�سنة، وقاعدتها منب�سطة، ويالحظ من تكوينها اجليولوجي بقايا احل�سى )املرو(.

10- االأواين:
مل نتمّكن هذا املو�سم -مع الأ�سف ال�سديد- من العثور على اآنية كاملة؛ فما حالفنا احلّظ 
يف العثور عليه هو اأجزاء ب�سيطة مما نعتقد اأنه قدور اأو �سحون اأو قوارير، جاءت م�سنوعة 

من احلجر والفخار والزجاج، وهي تتوّزع على النحو الآتي:

اأ- االأواين الزجاجية:
عرثنا هذا املو�سم على ك�سرة واحدة )10/2/7( من بدن قارورة من الزجاج البّني املعتم، 
نعت  بقي منها �سكل مثلث، وهي تعود -على الأرجح- اإىل املرحلة الإ�سالمية، ويبدو اأنها �سُ
بالنفخ. ويدّل عثورنا عليها يف الطبقة ال�سطحية للغرفة الأوىل )L2( على اأن املوقع كان 

معروفًا يف تلك املرحلة، واأن القارورة �سقطت يف اأثناء عبور �ساحبها املوقع.
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املعثورة رقم )84(

ك�سف لنا هذا املو�سم عن ثالث قطع: اثنتان منها جزاأان من اإناءين، اأحدهما )10/2/11( 
يتمّيز باحلروف اللحيانية التي كتبت على حافة �سفته، ويتمّيز الثاين )10/41/79( بذلك 
املقب�س ال�سغري املنحوت على بدنه. وجاءت القطعة الثالثة )10/31/84( بلون كرميي، 

وهي متّثل غطاء مقب�س. وتتوّزع هذه الأدوات على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
5�سم6�سم13�سم741.79م111292

وارتفاعها 6�سم، وعنق احلافة مائل  تتكّون من حافة قطرها 13�سم،  املعّرق،  الألبا�سرت  جزء من جّرة من 
وممتد اإىل اخلارج، وهو برميلي مقّعر، وال�سفة م�ستوية، وعليها نق�س حلياين بالنقر الغائر )د ق/ ب(.

4.2�سم2.5�سم9�سم742.54م79-12214
م�سّذب  الداخلي  �سطحها  0.5�سم،  و�سماكتها  9�سم،  قطرها  املعّرق،  الألبا�سرت  من  اإناء  بدن  من  ك�سرة 
وم�سقول، و�سطحها اخلارجي م�سقول وناعم، ويتمّيز بنحت املقب�س، واملتبقي منه على �سكل مثلث، اأبعاده: 

1×1�سم، وقد يكون جزءًا من �سكل حيوان.
5�سم2�سم7.5�سم740.47م84580-31

غطاء من الألبا�سرت املعّرق لونه اأ�سفر كرميي، قطره 7.5�سم، وهو م�سقول وناعم، ويعلوه مقب�س به ثقب نافذ، 
اأ�سفله بروز يثبت به الغطاء على الإناء، وارتفاع املقب�س 2�سم، وعر�سه 3.7�سم، وارتفاع اجلزء ال�سفلي 3�سم.

ون�سري هنا اإىل اأن الأدوات اأو الأواين امل�سنوعة من املرمر، وهو حجر يتكّون من الكل�سايت، 
غالبًا ما تكون نادرة الظهور يف املواقع القدمية، ويعك�س ظهورها يف اأّي موقع اأمرين مهّمني: 
التجاري  التبادل  وثانيهما  املجتمع،  هذا  بها  يتمّتع  كان  التي  القت�سادية  القوة  اأولهما 

والتوا�سل مع اقت�ساديات املجتمعات املوؤّثرة.
ج- االأواين احلجرية:
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مع اأننا نّقبنا هذا املو�سم يف م�ساحة قدرها 750م اإل اأننا مل نعرث اإل على ثالث اأواٍن كاملة 
الأواين  وظيفة  حتديد  علينا  وي�سعب   .)10/15/245  ،10/23/181  ،10/15/155(
احلجرية، اأو الأجزاء املتبقية منها، ب�سكل دقيق ب�سبب حالتها الراهنة، لكن ميكننا القول: 
حواّفها  بع�س  بقاء  ب�سبب  �سحون؛  هي  عليها  عرثنا  التي  ال�سبع  القطع  من  قطٍع  اأربع  اإن 
وهو  جيد،  ب�سكل  م�سّذبة  وحافته  اأمل�س،  �سطحه  اأحدها  البدن،  عرب  بقواعدها  امللت�سقة 
جيد،  ب�سكل  م�سغولن  �سطحاهما  واثنان   ،)10/2/99( الربكاين  احلجر  من  م�سنوع 
اأحدهما على �سبيل املثال املعثورة رقم )10/19/180(. وقد تنّوعت هذه الأواين من حيث 

ال�سكل واللون، فجاءت ب�ستة اأ�سكال على النحو الآتي:

قاربيدائريربع دائرةمربعم�صتطيلن�صف دائري
433422

وما لفت نظرنا هو ال�سكل القاربي القريب من امل�سارج اإىل حدٍّ كبري، وال�سبيه بامل�ستطيل 
بّني  لونها  قطع  ثالث  منها  بني،  لونها  منها  فثماٍن  اللون،  حيث  من  اأما   .)10/5/133(
يحمل  اإناء  من  جزء  لنا  ظهر  كما   ،)10/36/209  ،10/23/181  ،10/15/155( فاحت 
لونًا بني الكرميي والبني )10/13/73(، وعرثنا على اأربع قطع حمراء اللون، واحدة لونها 
مييل  اأبي�س  لونها  الأوىل  خمتلفني:  بلونني  قطعتان  وجاءت   ،)10/20/231( فاحت  اأحمر 
اأو  منحوتة  الأواين  هذه  جميع  وجاءت   .)10/2/99( اأ�سود  لونها  والثانية  الحمرار،  اإىل 

م�سنوعة من احلجر الرملي اإل واحدة كانت من احلجر الربكاين )10/2/99(.

                 املعثورة رقم )17(          املعثورة رقم )99(
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           املعثورة رقم )181(  املعثورة رقم )180(

املعثورة رقم )73(  املعثورة رقم )179(   

املعثورة رقم )234(      املعثورة رقم )209(   

املعثورة رقم )90( املعثورة رقم )254(    
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املعثورة رقم )243(

وتتوّزع هذه الأواين على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
12�سم--740.95م1750183

و�سفته  م�ستقيمة،  وحافته  24�سم،  قطره  الرملي،  الر�سوبي  احلجر  من  م�سقول  حو�س  اأو  اإناء  من  جزء 
م�ستديرة عليها اآثار نحت عند التقاء البدن بالقاعدة.

5.5�سم6�سم10�سم742.45م732489713
جزء من اإناء اأو حو�س من احلجر الر�سوبي اجلريي الرملي، لونه خمتلط بني اللون الكرميي والبني املحمّر، 
حافته م�ستديرة، وجوانبه مقطوعة با�ستقامة، و�سطحه الداخلي م�سّذب، وقاعدته م�ستوية، �سماكتها 2�سم، 

وعمقها 3�سم.
6�سم6�سم10.5�سم741.88م7435610213

جزء من اإناء ن�سف دائري من احلجر الر�سوبي الرملي، قطره 10.5�سم، ولونه اأبي�س حممّر، وقاعدته م�ستوية، 
�سماكتها 2�سم.

-10�سم20�سم741.75م9042527
جزء من بدن اإناء من احلجر الر�سوبي الرملي، �سطحه م�سقول به اآثار ت�سذيب، ويف قاعدته جزء من حفر 

دائري، حافته م�ستقيمة، و�سفته م�ستوية.
7�سم--741.65م99111122

اإىل  ومتيل  م�ستديرة  حافته  تقريبًا،  دائرة  ربع  منها  بقي  البازلتي،  احلجر  من  اإناء  وقاعدة  بدن  من  جزء 
اخلارج، و�سطحه الداخلي م�سقول وناعم ومييل نحو املركز، و�سطحه اخلارجي خ�سن ومييل نحو القاعدة، 

وقاعدته م�ستوية �سماكتها يف املنت�سف 4�سم.
10.5�سم6.4�سم12.5�سم740.51م11236915320

جزء من بدن وقاعدة اإناء اأو حو�س من احلجر الر�سوبي الرملي امل�سقول ميّثل اإحدى زوايا هذا الإناء، حافته 
م�ستقيمة، و�سفته م�ستديرة، وقاعدته م�ستوية.

8�سم10�سم13.5�سم740.51م11336915320
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م�ستوية،  حافته  الإناء،  هذا  زوايا  اإحدى  ميّثل  وناعم  م�سقول  حو�س  اأو  اإناء  وقاعدة  وبدن  حافة  من  جزء 
�سماكتها 1.5�سم، و�سطحه الداخلي مييل نحو القاعدة، و�سماكته 3�سم.

6.5�سم8�سم16�سم741.26م133106395
امل�ستوية  وقاعدته  اخلارجي  �سطحه  مثلث،  �سبه  ال�سكل  قاربي  الرملي  الر�سوبي  احلجر  من  اإناء  من  جزء 

)�سماكتها 2.5�سم( م�سّذبان، وبه نحت حلو�س عمقه 4�سم.
6�سم9�سم15.5�سم742.15م1554229015

اإناء من احلجر الر�سوبي الرملي اجلريي بّني فاحت م�سفّر اللون مع تعريق بلون وردي، م�ستطيل ال�سكل تقريبًا، 
جوانبه غري منتظمة، وقاعدته م�ستوية. ويتمّيز حو�سه البي�ساوي ال�سكل باأن قاعدته وجوانبه م�سقولة ب�سكل 

جيد، وعمق احلو�س 4�سم، وطوله 10�سم، وعر�سه 6�سم.
8.9�سم--741.05�سم138-7112

جزء من طبق اأو اإناء من احلجر البازلتي، قطره 34�سم، ي�سّكل ربع الطبق، حافته متيل اإىل اخلارج، و�سفته 
م�ستديرة، و�سطحه الداخلي م�سقول وناعم ومييل نحو املركز، و�سطحه اخلارجي عليه اآثار نقر ودّق، وقاعدته 

حلقية ارتفاعها 0.3�سم.
---742.06م1793068619

ربع قطعة من اإناء من احلجر الرملي، حافته مائلة اإىل اخلارج، و�سفته م�ستديرة، ويتو�ّسط ال�سطح الداخلي 
لقاعدته املنب�سطة حفٌر مييل نحو املركز.

5.5�سم--740.57م1805074519
ن�سف اإناء �سغري من احلجر الرملي م�سقول وناعم، �سماكته تراوح بني 9 و10�سم، عليه اآثار نقر بالإزميل، 

وحافته م�ستديرة، و�سماكتها 1�سم، وقاعدته منب�سطة، و�سماكتها عند البدن 2�سم، ويف املركز 1�سم.
8�سم9�سم12�سم740.91م18149818323

بها جتويف، وهي غري متما�سكة  ال�سكل،  بني حممّر، غري منتظمة  لونها  امل�سامي،  الرملي  كتلة من احلجر 
البنية ب�سبب تفّكك املادة الالحمة نتيجة كمية الأمالح.

10.5�سم10.5�سم22�سم741.13م20963225636
بقي من هذا الإناء امل�سنوع من احلجر الر�سوبي الرملي اجلريي، وامل�سقول والناعم، اإ�سافًة اإىل بدنه، جزء 
من حافة م�ستديرة، وقاعدة منب�سطة مع تقعرية ب�سيطة، وينحني �سطحه اخلارجي نحو احلافة، و�سطحه 

الداخلي �سميك؛ اإذ بلغت �سماكته عند القاعدة 5.5�سم.
10�سم12�سم14�سم740.81م21660524933

قطعة حجرية متّثل جزءًا من اإناء مربع ال�سكل.
10�سم--739.98م2316575920
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الرملي، قطره 14�سم، وحافته م�ستديرة، و�سطحه اخلارجي  الر�سوبي  اأو هاون من احلجر  اإناء  جزء من 
املركز  نحو  قلياًل  متيل  التي  قاعدته  اأن  ونالحظ  وناعم.  م�سقول  الداخلي  و�سطحه  وخ�سن،  حمّدب 

منب�سطة من اخلارج، وبلغت �سماكتها 5�سم.

---741.43م234-28139

اإناء مكعب من احلجر ال�سابوين مل يتبقَّ منه اإل جزء من حافته امل�ستوية التي متيل قلياًل اإىل اخلارج، وجزء 
من بدنه امل�سقول من اجلهتني. ولهذا الإناء مقب�س مكعب ال�سكل.

10�سم32�سم-740.48م24524229515

جزء من اإناء اأو حو�س �سبه بي�ساوي من احلجر الرملي، قطره 35�سم(، و�سماكته 4�سم. �سطحه اخلارجي 
اأبعادها:  م�ستوية  وقاعدته  القاعدة،  نحو  قلياًل  ومييل  واأمل�س  وناعم  م�سقول  الداخلي  و�سطحه  م�سّذب، 

29× 27�سم.

ا�ستخدمت  اأنها  نرّجح  دائرية،  اأقرا�س  هيئة  على  قطع  ثالث  الأواين  هذه  من  و�سّجلنا 
 )10/12/150( والثانية  9�سم،   )10/1/123( الأوىل  قطر  حجرية،  جِلراٍر  �سّدادات 
23�سم، والثالثة )10/12/157( 16�سم، وامتازت الأخرية ب�سطحيها امل�سقولني، كما اأن 
فيها عددًا  الأوىل، وهي وحدة وجدنا  الوحدة  ُوجدا يف  القر�سية  الأحجار  اثنني من هذه 

ُمالحظًا من اجلرار الفخارية. وتتوّزع هذه القطع على النحو الآتي:

االرتفاعاملن�صوباحلّيزالظاهرةالرقم
2�سم740.89م12341

اأنها  املحتمل  ومن  حمّدبان،  �سطحاها  ال�سكل،  م�ستديرة  اجلريي،  الرملي  الر�سوبي  احلجر  من  قطعة 
ا�سُتخدمت قاعدة اإناء، لكننا ل نرّجح ذلك.

2.5�سم740.09م15020912
قر�س من احلجر الر�سوبي الرملي اأحمر اللون، �سطحاه م�ستويان.

2�سم740.28م15720912
ال�سكل، �سطحاها م�سقولن، عليها كتابة غري وا�سحة لبع�س الأحرف  الرملي م�ستديرة  قطعة من احلجر 

التي نقراأها هكذا: خ د ت.
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              املعثورة رقم )123(        املعثورة رقم )150(

املعثورة رقم )157(

ويجدر بنا اأن ن�سري -قبل اأن ننهي حديثنا عن املعثورات احلجرية- اإىل اأننا مل نتمّكن ب�سكل 
اأّويل من ت�سنيف ت�سع قطٍع من هذه املعثورات احلجرية؛ مثل: املعثورة رقم )10/2/9(، 
وهي قطعة من احلجر ال�سابوين م�ستديرة بها ثقب نافذ قطره 2ملم، من املحتمل اأنه يثّبت 

يف قطعة اأخرى، وعلى حميطها اإطاران دائران كاأنهما اأذنان، اأحدهما اأ�سغر من الآخر.

املعثورة رقم )9(
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و�سطها  يف  كاملة،  غري  اأداة  اأو  قطعة  من  جزء  وهي   ،)10/5/25( رقم  املعثورة  وكذلك 
جتويف ب�سيط، ويبدو اأنها كانت ُت�ستخدم حلجز املياه.

ثانيًا: املواد املعدنية

قطع معدنية        املعثورة رقم )8(    

      املعثورة رقم )18(              املعثورة رقم )34(

املعثورة رقم )51(
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املعثورة رقم )237(

اأنه من الالفت  اإل  على الرغم من الأهمية واملكانة اللتني احتلتهما مدينة دادان العريقة 
هذا  املعدنية  معثوراتنا  فاإن  ال�سابقة  املوا�سم  يف  وكما  املعدنية.  امل�سنوعات  قلة  لالنتباه 
املو�سم مل تتعدَّ اأ�سابع اليد، بخالف العمالت، منها خم�س معثورات على �سكل كتل �سغرية 
الأغلب-  -يف  عّدها  ميكن   ،)10/19/64  ،10/8/44  ،10/3/18  ،15  ،10/1/3( جدًا 
نًا من �سوائب غري نقية نتيجة ت�سنيع املعادن، لكننا منيل اإىل اأن هذا اخَلَبث  )َخَبثًا( مكوَّ
ناجت من عوامل ال�سداأ والتلف، وحتّول القطعة الأ�سلية ب�سبب عوامل الحتكاك الكيميائية.

 ،)10/3/18  ،10/2/8( للكحل  مرودين  تكونان  قد  اثنتان  معثورات؛  ثالث  ووجدنا 
التوقف  ال�سروري  الراأ�س )10/19/34(. وجند من  املعقوف  امل�سمار  اإىل  اأقرب  والثالثة 
عند معثورتني معدنيتني تعك�سان نواحي اجتماعيًة معينًة يف جمتمع مدينة دادان: الأوىل 
3.7�سم،  طولها  فولذي،  �سيف  ن�سل  من  م�ستطيلة  قطعة  اأنها  نرّجح   )10/2/51(
وعر�سها 2.5�سم، و�سماكتها 0.04�سم، وعرثنا عليها يف الغرفة الأوىل )L2(. ومعلوم اأن 
ال�سيف ُي�ستخدم يف عدة منا�سبات، منها الحتفايل املتعّلق باجلانبني: الديني اأو الر�سمي 
اأو الفردي يف عر�سة احتفال الزفاف اأو ال�سمر اأو غريهما، واجلانب احلربي. اأما القطعة 
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الثانية )10/33/237(، التي عرثنا عليها يف الغرفة الثالثة )K26، J26(، فكانت جزءًا 
من رجل متثال �سغري من الربونز، بطول 3�سم، وعر�س 1.3�سم، وارتفاع 1.6�سم. وتدّل 
�سناعة  يف  الكبرية  الديداين  الفنان  اأو  ال�سّباب  قدرة  مدى  على  املتقنة  ال�سّب  عملية 
كتلة من  اأ�سفل  الأ�سابع  بقية  واأخفى  الإبهام،  اأ�سبع  تفا�سيل  الفنان  اأظهر  فقد  التماثيل؛ 
املعدن امل�ستعملة للتثبيت. ويربز الكعب على جانب الرجل، ويف و�سط ال�ساق ثقب غري نافذ، 
من املحتمل اأن يكون لتثبيت القدم غري املنتظمة بال�ساق، ون�سري اإىل اأننا وجدنا معها مادًة 

من احل�سى حتيط بالقطعة، رمبا ا�سُتخدمت لتثبيتها فوق الن�سب اأو التقدمة.
وتتوّزع هذه املعثورات على النحو الآتي:

ال�صكلاملن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
طويل/ مربد-81092

طويل/ مربد741.41م18-203
م�سمار-34714619
م�ستطيل740.96م51220122

قدم متثال740.17م23765529033

- العمالت:
ُك�سف هذا املو�سم عن ثالث عمالت، منها عملتان مهّمتان تعودان اإىل املرحلة اليونانية، 
بني  احل�ساري  التوا�سل  على  ال�سابقة  املوا�سم  خالل  عليها  ُعرث  التي  العمالت  مع  تدّلن 

العا�سمة الديدانية )دادان( واملراكز احل�سارية يف اليونان)8(.
اجلزيرة  �سبه  جنوب  ممالك  م�سكوكات  مع  )دادان(  اخلريبة  موقع  عمالت  وت�سرتك 
وجه  اأن  من  الرئي�سة،  مو�سوعاتها  يف  ومعني(  وحمري،  و�سباأ،  )قتبان،  القدمية  العربية 
العملة يت�سّمن -يف الأغلب- �سورة امللك، ويت�سمن ظهرها -يف الأغلب- طائر البومة الذي 
يرمز اإىل املعبودة اأثينا. وعمالت هذا املو�سم الثالث من اأكرث العمالت املُكت�سفة اإىل الآن 
متّيزًا، واأكرثها و�سوحًا، خ�سو�سًا الأوىل والثانية؛ فهما من ذلك الطراز الذي حمل �سورة 

)8( �سيقوم الزميل �سلطان بن عبدالعزيز الدهام، من ق�سم الآثار بكلية ال�سياحة والآثار يف جامعة امللك �سعود، 
باإجراء الدرا�سة العلمية على القطع لحقًا.
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اأو تخطيطي،  كاريكاتريي  ب�سكل  العملة مر�سومة  �سّكلت وجه هذه  التي  العنا�سر  الوجه: 
براأ�س  �سطحها  ي  ُغطِّ اإذ  ال�سابقتني؛  العملتني  يف  كان  ما  تفوق  عنا�سر  عدة  يف  ومتّثلت 
منها  جمهولة،  روؤو�س  جانبه  واإىل  امللك،  جت�ّسد  ن�سفية  �سورة  داخله  ميينًا،  يّتجه  كبري 
اإىل  اإ�سافًة  متعددة،  واأ�سكال  رموز  اأي�سًا  وهناك  ي�سارًا.  يّتجه  ما  ومنها  يّتجه ميينًا،  ما 
ما نعتقد اأنها ر�سوم واأحرف مدجمة قد متّثل ا�سمًا وهيئات للملك، اأو �سخ�سيات مهمة، 

اأو رجال دين.
الظهر: جاء عليه م�سهدان رئي�سان: اأولهما ر�سمتان، هما: �سورة جانبية للجهة الي�سرى 
الثاين،  الر�سم  اإىل  الي�سار  باجتاه  اأمامه  ينظر  العنق،  غّطى  كثيف  �سعره  واقٍف  لرجٍل 
الذي متّثل يف راأ�س كبري عليه تاج مبعّينني م�سابهني ملنظر البومة املواجهة؛ اإذ تتو�ّسطهما 
الواقف  الأول  الرجل  خلف  يقف  احلجم  �سغري  رجل  يف  الثاين  امل�سهد  ويتمّثل  نقطتان. 
اإىل  راأ�سه  رافعًا  املقدمة،  نحو  بزاوية  اأي�سًا  جانبي  مب�سهد  وهو  القطعة،  ميني  اأق�سى 
ال�سماء ومم�سكًا ع�سا، ونعتقد اأنه الكاهن؛ اإذ اأ�سفل منه باجتاه الي�سار �سور نعتقد اأنها 
قطعًة  تكون  فرمبا  لذلك  ؛  اليوناين  احلرف  ميينها  واإىل  وبومة،  وثورًا  وعاًل  متّثل 

حمليًة ال�سرب والهوية.

ثالثًا: اأدوات الزينة

                             املعثورة رقم )67(                                                    املعثورة رقم )124(
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املعثورة رقم )45(

مبتدئًا  به  املحيطة  البيئة  من  الزينة  فاّتخذ  الأزل؛  منذ  الزينة  اأدوات  الإن�سان  ا�ستخدم 
و�سل  حتى  والزجاج،  اخل�سب  ثم  والطني،  املجّففة  النباتات  وبذور  العظام  ثم  باحلجر، 
منها  ف�سنع  الكرمية؛  الأحجار  على  الزينة  اأدوات  ق�سر  اإىل  لحقة  تاريخية  مراحل  يف 
باأ�سكال كثرية، واأحجام متنوعة، نظمها على �سكل قالئد وعقود ودليات ومتائم،  اخلرز 
نوعه،  كان  مهما  ال�سر  من  مرتديها  تعويذات حلماية  الزينة  اإىل  اإ�سافًة  ت�ستخدم  وكانت 
ومتائم جللب احلظ والفاأل احل�سن، وانت�سر ا�ستعمال اخلرز لهذه الأغرا�س يف املجتمعات 

الإن�سانية القدمية كلها.
وقد ُعرث على هذه الأدوات يف موا�سم التنقيب الأخرى باملوقع، ومن اأبرزها تلك التي ُعرث 
عليها يف املو�سمني الثاين والثالث؛ اإذ ُعرث على خرز م�سنوع من العقيق الأحمر، والزجاج 

الع�سلي اللون، والفريوز، والعاج )الذييب، 2014م، �س154-152(.
نعت من ثالث مواد: الأوىل هي احلجر، وحتديدًا حجر  وعرثنا هذا املو�سم على اأدواٍت �سُ
الكوارتز، وهو من الأحجار �سبه الكرمية )10/2/124()9(، وا�سُتخدم ف�سو�سًا للخوامت، 
كما ا�سُتخدم احلجر املقّبب ذو اللون الأبي�س الكرميي ف�ّس خامت )10/18/67(، والثانية 
هي احلجر الرملي الذي وجدنا منه قالدة حجرية دائرية ذات لون اأحمر داكن، قطرها 

)9( هي قطعة من احلجر الكوارتز غري منتظمة ال�سكل، طولها 3.2�سم، وعر�سها 2.2�سم، وارتفاعها 2�سم.
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نافذان،  ثقبان  وعليها   ،)10/8/45( م�سقولن  و�سطحاها  9مم،  و�سماكتها  5.5�سم، 
�سغرية  قارورة  يف  متّثل  الذي  الزجاج  هي  الثالثة  واملادة  6مم،  منهما  واحد  كل  قطر 
يف  للزينة  ا�سُتخدمت  خرزات  ثالث  وهناك   .)10/2/7( املعتم  البني  الزجاج  من 
والأخرية   ،)10/15/227  ،)10(10/19/178( ال�سكل  دائريتا  منها  اثنتان  الأختام؛ 
واإذا  2�سم.  وعر�سها  4.5�سم،  طولها  اللون،  �سفراء  ال�سكل  بي�ساوية   )10/19/177(
دف من اأدوات الزينة؛ لأنه ُي�ستخدم يف تطعيم الأبواب واللوحات اأي�سًا،  حّق لنا عّد ال�سَّ
فقد عرثنا على �سدفة واحدة فقط بي�ساء اللون )10/19/63(، �سكلها حلزوين، جاءت 

.)I26( من الغرفة الرابعة

رابعًا: املواد اخل�صبية
)الأثل،  املختلفة  باأنواعها  الأخ�ساب  املدينة  هذه  �سكان  ا�ستخدام  على  خالف  ل  اأنه  يبدو 
اأن  نرى  املتحّللة  الع�سوية  املواد  اليومية؛ فمن كمية  النخل، وغريهما( يف حياتهم  وجذوع 
اخل�سب )جذوع النخل( قد ا�سُتخدم يف تدعيم الأ�سقف. وكما اأن املعادن اأنواع فاإن اخل�سب 
كذلك اأنواع؛ فهناك خ�سب الأثل الذي ُي�ستخدم يف �سنع الأبواب واملفاتيح، وخ�سب العاج الذي 
نعت منه الأم�ساط واملراود واملكاحل وغريها، ومع ذلك فاإننا -بخالف املواد الع�سوية- مل  �سُ

.)N1( وجدت يف الغرفة الثانية )نعرث هذا املو�سم اإل على قطعة وحيدة )10/18/72

)10( املعثورة رقم )178( خرزة �سوداء اللون دائرية ال�سكل �سغرية ذات ملعة، قطرها 0.5�سم.
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نق�سًا: ثمانية من املوا�سم )الأول اإىل ال�سابع( )ال�سعيد، 2014م، �س384-300(، وت�سعة 
نق�سًا   14 املو�سم  هذا  ووجدنا  �س162-158(.  2014م،  )الذييب،  الثامن  املو�سم  من 
 15 من  يتكّون  الذي  النق�س  واأكرثها   ،)10/19/36( واحد  حرف  من  اأقّلها  حليانيًا)11(، 

�سطرًا )10/34/185(. وتتوّزع هذه النقو�س على النحو الآتي:

االأ�صطراالرتفاعالعر�ض الطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
�سطران23�سم11.50�سم23�سم740.84م1111

اأربعة 6�سم4�سم6�سم111292741.77
اأحرف

اأكرث من 8�سم17�سم20�سم742.05م281526510
حرف

حرف 4�سم8�سم9�سم-36714619
واحد

�سطران11�سم10�سم12�سم742.95م39189217
حرفان4�سم6�سم9�سم741.78م6934211618
---118�سم740.67م7744910413
�سطران-23�سم26�سم743.12م80-12714

ثالثة 18�سم15.5�سم92�سم741.29م85295517
اأ�سطر

�سطران19�سم9-16�سم49�سم741.15م88297517

-58�سم24 �سم740.62م18530410434
خم�سة 
ع�سر 
�سطرًا

�سطران16�سم19�سم52�سم741.01م21561312514

اأحد ع�سر -51�سم56�سم739.93م25767227933
�سطرًا

خم�سة 88�سم-46�سم741.50م259-20214
اأ�سطر

)11( �ستتّم مب�سيئة اهلل تعاىل درا�سة هذه النقو�س لحقًا.
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- النق�ض االأول:

نق�س حلياين مل تتبقَّ منه اإل بقايا �سطرين من اأ�سطره، ُكتب على حو�س من احلجر الرملي 
)10/1/1(، الذي تعّر�س للتفّتت نتيجة اإعادة ا�ستخدامه مرًة اأخرى. ويدّل و�سوح حروف 
هذين ال�سطرين اللذين ُنّفذا باحلفر الغائر على ما كان يتمّتع به الكاتب من مقدرة ممتازة 
اللحيانية  املرحلة  اإىل  يعود  النق�س  هذا  اأن  على  يدّل  بل  اللحياين،  للخط  وا�سح  وفهم 
بجانب احلو�س  عليه  ما؛ فقد عرثنا  ل�سبٍب  ا�ستخدام احلجر  اأُعيد لحقًا  وقد  املزدهرة. 
اإىل �سناعته هذا  اأ�سار فيه كاتبه )َفاِهم(  نق�سًا  املائي )الظاهرة رقم 146(. وقد يكون 
احلو�س اأو ترميمه له، والذي قادنا اإىل هذا الرتجيح تلك الكلمة التي جاءت على جانب 
اأو عمل(، املعروف يف الكتابات اللحيانية  اأي: )بنى  هذا احلجر، والتي ُتقراأ )�س ن ع(؛ 

)الذييب، 2014م، نق�س 3، �س2(.
الياء،  حرف  وهو  للفا�سل،  ال�سابقة  الكلمة  من  الأخري  احلرف  فقط  نقراأ  الأول:  ال�سطر 

واحلرف الأول من الكلمة التالية للفا�سل، وهو حرف الواو.
ال�سطر الثاين: الوا�سح منه ثالثة اأحرف: الأول ُيقراأ واوًا اأو فاًء، وهو متبوع بحرف الهاء ثم 
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امليم، وهكذا يقراأ )و هـ م( اأو )ف هـ م(، ونرّجح اأنه علم ل�سخ�س، وكلتا ال�سيغتني تظهر 
-ح�سب علمنا- للمرة الأوىل يف الكتابات اللحيانية، لكنهما ُعرفتا يف الكتابات ال�سفوية 

.)Harding, 1971: 473, 654(

- النق�ض الثاين:

متحّطم  رملي  حجر  على  مكتوبًا  اأ�سطر  ثالثة  بقايا  منه  املتبّقي  النق�س  هذا  جاء 
احلجر  من  بقي  وما  اللحيانية.  الأرقام  رموز  ظهور  يف  اأهميته  وتكمن   ،)10/7/39(
اأ�سطره  بني  ويف�سل  البارز،  باحلفر  النق�س  وُنّفذ  11�سم.  وارتفاعه  7.5�سم،  طوله 

النق�س. �سريط بطول 
اأرقام  الواو؛ فما بقي منه  اأنه حرف  نعتقد  بقايا ما  يعلوه �سطر ت�سّمن  الثاين:  ال�سطر 
بالرقم )1( مكّررًا  يتكّون من عمودين مائلني، وهو متبوع  العدد )20(، الذي  حليانية: 
املائالن  العمودان  يكون  اأن  اأي�سًا  ن�ستبعد  ل  لكن   ،)25( ُيقراأ  فهو  لذلك  مرات؛  خم�س 
اأي:  هـ(؛  ن  )�س  لالأرقام  ال�سابقة  الكلمة  لتقراأ  الهاء؛  حرف  من  املتبقي  اجلزء  هما 

)�سنة خم�س(.
علينا  �سعب  كلمة  وهي  ْو(،  اأ  )ب  هكذا  الي�سار  اإىل  اليمني  من  ُيقراأ  الثالث:  ال�سطر 

اأو تف�سريها. تقديرها 
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- النق�ض الثالث:

نق�س ُكتب على حجر بناء )10/14/80(، عرثنا عليه يف الغرفة اخلام�سة )K25( �سمن 
للغرفة.  ال�سطحية  الطبقة  من  12�سم  م�سافة  على  اأي:  742.42م؛  م�ستوى  على  ردمي 
حجر  على  فكتبه  ا�سمه،  تخليد  يف  وَرِغَب  الغرفة،  بناء  يف  �سارك  كاتبه  اأن  لنا  ويظهر 
بداأ  وقد  16�سم.  و�سماكته  23.5�سم،  وعر�سه  26�سم،  طوله  يبلغ  الذي  املربع  البناء 
وهو  ع(،  و  يفعل من )ب  وزن  ب�سيط على  وهو علم  ع(،  و ب  با�سمه )ي  الق�سري  نق�سه 
املفرد  بال�سم  اللحيانية ح�سب علمنا. وجاء متبوعًا  الأوىل يف  للمرة  ياأتي ب�سورته هذه 
املذكر )ذ(؛ اأي: )من قبيلة(، املعروف بكرثٍة يف اللحيانية )القدرة، 1993م، �س88(. 
ا�سم  وهو  ب�سهولة )ب ل ط(،  فُيقراأ  ب�سكل مائل،  الذي جاء مكتوبًا  الثاين،  ال�سطر  اأما 

قبيلة البّناء يوبع، وهو علم يظهر اأي�سًا للمرة الأوىل يف الكتابات اللحيانية.

�صابعًا: االأدوات الرتفيهية
عن  الرتفيه  يف  فراغه  وقت  ا�ستثمار  على  معا�سر  اأو  قدمي  اأّي جمتمع  يف  الإن�سان  يعمل 
عن  اأهميًة  يقّل  ل  طق�سًا  الرتفيه  تعّد  واملعا�سرة  القدمية  رة  املتح�سّ فاملجتمعات  نف�سه؛ 





ان
حي

ول
ن 

دا
دا

ي 
كت

مل
 م

مة
ص

عا
 

262

املعثورة رقم )159(

املعثورة رقم )171(

وتتوّزع هذه الألعاب على النحو الآتي:

ال�سماكةاالرتفاعالعر�ضالطول املن�سوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم

)1( 6�سم15947220912741.08
)2( 3�سم

4�سم
2�سم

1�سم
1�سم

2�سم
1�سم

اأداتان حجريتان م�ستطيلتان م�سقولتان وناعمتان: الأوىل �سماكتها 2�سم، والثانية 1�سم.
10�سم10�سم31�سم35�سم740.76م17158222315

قطعة من احلجر الر�سوبي الرملي ُحفر على �سطحها امل�ستوي خمّطط �سبكة يتكّون من ثالثة مربعات عر�سية، 
و�ستة طولية، ويحيط بها من ثالث جهات اإفريز م�سقول، ولعلها كانت يف الأ�سل حجر بناء ا�سُتخدمت لحقًا 

لعبًة ترفيهيًة، وهذا ال�سكل جنده منحوتًا على واجهات �سخرية يف جبال العال.
9�سم9�سم20�سم42�سم741.92م2115091657

عن�سر معماري م�ستطيل من احلجر الرملي ا�سُتخدم للبناء، يتو�سط �سطحه حفٌر مقّعر قطره 6�سم، وعلى 
طرفه حفٌر م�ستطيل اأبعاده: 6×4�سم، وعمقه 5�سم.





ان
حي

ول
ن 

دا
دا

ي 
كت

مل
 م

مة
ص

عا
 

264

متّيزت معثورات هذا املو�سم الفخارية بتنّوعها من حيث مادتها اخلام، واأ�سكالها، ووظائفها، 
الفخارية  اأغلب املجموعات  ت�سكيلها، وحرقها. وكما هو معتاد جاءت  وزخارفها، وطرائق 
حملية ال�سنع، اإ�سافة اإىل ك�سر قليلة جدًا من الفخار اليوناين )الأتيكي( مثل املعثورة رقم 
)10/19/64/ اجلرار والقوارير(، والنبطي مثل املعثورة رقم )10/34/191/ الكوؤو�س(، 
ح  اإ�سافًة اإىل ك�سر فخارية ب�سيطة جدًا ُيعتقد اأنها تعود اإىل املرحلة اليونانية املتاأخرة. وتو�سّ

اجلداول الآتية عددًا من ت�سنيفات فخار هذا املو�سم:

الرسم البياني رقم )1(: أعداد الكسر حسب نوعها

الرسم البياني رقم )2(: أنواع الزخارف املستخدمة وعددها
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الرسم البياني رقم )3(: لون العجينة الفخارية

الرسم البياني رقم )4(: نوع البنية الفخارية

الرسم البياني رقم )5(: الشوائب العضوية وغير العضوية في العجينة الفخارية
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الرسم البياني رقم )6(: درجات حرق الفخار

الرسم البياني رقم )7(: طرائق املعاجلة

الرسم البياني رقم )8(: أنواع الصناعة املستخدمة
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اللوحة رقم (65(

اللوحة رقم )66(
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اللوحة رقم )67(

اأ- العجينة:
تنّوعت اأ�سكال عجينة فخار هذا املو�سم تبعًا لختالف �سكل الإناء وحجمه ووظيفته؛ اإذ اأمكن 
متييز ثالثة اأنواع من العجينة، هي: اخل�سنة )مثل املعثورات اأرقام: 7، 127، 10/19/197/ 
اأرقام: 10/36/43/ الزبديات،  اجلرار والقوارير(، واملتو�سطة اخل�سونة )مثل املعثورات 
10/15/170، 10/19/251/ اجلرار والقوارير(، والناعمة )املعثورة رقم: 10/17/250/ 
كمية  ُوجدت  كما  ودرجاتهما،  والبني  الأحمر  اللونان  العجينة  لون  على  وغلب  الأواين(. 
الرمادي. واحتوت  اللون  اإىل  الأحيان  �سوداء متيل يف بع�س  اأو  اللون،  �سوداء  ذات عجينة 
 ،10/4/21 رقمي:  )كاملعثورتني  والتنب  الق�ّس،  مثل:  م�سافة؛  ع�سوية  مواّد  على  العجينة 
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الناعم، واحل�سى اجلرانيتية  الرمل  10/17/225/ املجامر(، ومواّد غري ع�سوية؛ مثل: 
اأن عجينة  والبازلتية )كاملعثورة رقم: 10/15/152/ اجلرار والقوارير(، وغريها. وتبنّي 
عليها طبقة  تظهر  التي  uxes�، وحتديدًا  ال�ساهرة  املواد  من  كثريًا  القطع حتوي  بع�س 

خفيفة من الزجاج.

ب- االأ�سكال الزخرفية:
ُيعّد فخار دادان فقريًا بالزخارف مقارنًة مبواقع اأخرى؛ مثل: تيماء، ومدين؛ فمعظم ك�سره 
تلك  درا�سة  خالل  من  ا�ستطعنا  وقد  الزخرفية.  املو�سوعات  من  خالية  جاءت  الفخارية 

الك�سر القليلة ن�سبيًا، التي حوت زخارف، تق�سيمها اإىل عدة اأمناط، هي:

الزخارف املدهونة:
هي اأكرث اأنواع الزخارف �سيوعًا يف فخار دادان، وراوح لون الدهان بني الأحمر وم�ستقاته والبني 
ودرجاته والأ�سود، وميكن تق�سيم الأ�سكال الزخرفية املدهونة اإىل جمموعة من الأمناط، هي:

- خطوط م�ستقيمة ُنّفذت على احلواّف والأبدان )اللوحة رقم 68(.
رقم:  املعثورة   ،69 رقم:  )اللوحة  الأبدان  وعلى  احلواّف  حتت  متتد  متعّرجة  خطوط   -

10/31/195/ الزبديات(.
- خطوط متقاطعة على �سكل �سبكة )املعثورة رقم: 10/31/194/ الزبديات(.

 /10/19/130  ،129 رقما:  )املعثورتان  مائلة  �سبه  واأخرى  متوازية،  عمودية  خطوط   -
اجلرار والقوارير(.

- زخارف مدهونة على �سكل نقاط )املعثورة رقم: 10/16/192/ الزبديات(.
- زخارف حيوانية، وهي زخرفة نادرة على فخار دادان، وقد عرثنا على قطعة مزخرفة 
رقم:  )املعثورة  الأحمر  باللون  ثعبان  �سكل  وخلفه  الداكن،  البني  باللون  طائر  ب�سكل 

10/36/43/ الزبديات(.
ال�سم�س  قر�س  �سكل  على  ق�سرية  خطوط  منها  تتفّرع  �سبكة  �سكل  على  دائرية  زخرفة   -

)اللوحة رقم 69(.
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الزخارف املحزوزة:
جاءت اأغلبيتها مرافقًة للزخارف امل�سغوطة، وُنّفذت على �سكل خطوط م�ستقيمة اأو متعّرجة 
)اللوحة رقم 70(. وكما ظهرت هذه الزخارف على البدن فقد وجدناها على بع�س املقاب�س 

بخطوط حمزوزة متقاطعة على �سكل معينات )املعثورة رقم: 10/3/23/ الزبديات(.

الزخارف املُ�صافة:
منطقة  عند  متمّوج  ب�سكل  الرتفاع ميتد  قليل  �سكل حبل  على  ُنّفذ  الأول  اأنواع:  ثالثة  هي 
اجلرار   /10/19/3 رقم:  املعثورة   ،71 رقم:  )اللوحة  الكبرية  اجلرار  على  الكتف 
النوع  وجاء  والرقبة.  الكتف  بني  الوا�سلة  املنطقة  بني  م�ستقيم  �سكل  على  اأو  والقوارير(، 
الثاين على �سكل ُعَقد اأو ُكتل م�سافة متتد حتت املحيط اخلارجي حلواّف الزبدية )املعثورة 
ُنّفذت ب�سكل بارز  اأو بطانًة  رقم: 10/6/43(. والنوع الثالث مادة بي�ساء قد تكون ج�سًا 
الو�سط دوائر  تتخّللها يف  البدن،  اأ�سرطة �سيقة على  ال�سطح، ومتتّد على �سكل  قلياًل عن 
م�سغوطة، ويعلوها �سّف من الدوائر املنّقطة باأداة حادة ُنّفذت بالأ�سلوب ذاته )املعثورتان 

رقما: 129، 10/19/130/ اجلرار والقوارير(.

الزخارف امل�صغوطة:
ظهرت على �سكل �سعفة نخيل حم�سورة بني خّطني حمزوزين متوازيني، اأو على �سكل نقاط 
دائرية متتد حتت حافة الإناء )اللوحة رقم 70(. وجتدر الإ�سارة هنا اإىل عثورنا هذا املو�سم 
على زخرفة امتازت باأنها زخرفة م�سغوطة بتقنية اخلتم على �سكل دائرة يتو�ّسطها �سكل زهرة 
ذات ثماين بتالت، متتد على حميط اجلرة عند منطقة الكتف )املعثورة رقم: 10/31/197(.

ج- االإطار الزمني للك�سر الفخارية:
بع�س  �سوى  ال�سنع،  حملية  املو�سم  هذا  خالل  عليها  ُعرث  التي  الفخارية  الك�سر  معظم 
الك�سر التي متّثل الفخار النبطي املعروف بق�سرة البي�سة، والتي ل يزيد عددها على ثالث 
ك�سر، اإ�سافًة اإىل فخار تيماء )مثل املعثورات اأرقام: 10/19/131، 220، 10/33/278، 
ك�سرًة فخاريًة  الزبديات(. كما وجدنا  والقوارير، 10/15/249/  10/14/232/ اجلرار 
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ت�سّكل مقب�سًا على �سكل عروة متّثل الفخار الأتيكي الأ�سود، وِك�َسرًا متّثل الفخار اليوناين 
املطلي بطبقة زجاج متيل اإىل اللون الأخ�سر.

مى(: 1- التماثيل )الدُّ
لعّل الت�سمية الأرجح ملا عرثنا عليه من متاثيل فخارية يف دادان هو الدمى؛ ل�سغر حجمها. 
وُعرث على كمية من هذا النوع من الدمى )التماثيل( يف املوا�سم املا�سية )ال�سعيد، عمار، 
2014م، �س252؛ الذييب، 2014م، �س140-142(. ولنا على الدمى التي ُوجدت يف هذه 
اأمران:  ذلك  على  و�ساعد  مكتمل،  غري  اأغلبها  اأن  الأوىل  مالحظتان:  العريقة  العا�سمة 
�سناعتها التي مل تكن ذات م�ستوى تقني رفيع، والتخريب الذي تعّر�س له املوقع؛ فقد �ساعد 
فالدمى  حيوانية؛  ُدًمى  معظمها  اأن  هي  الثانية  واملالحظة  حتّطمها.  على  التخريب  هذا 

الآدمية قليلة مقارنًة باحليوانية )ال�سعيد، عمار، 2014م، �س272-268(.
وعرثنا هذا املو�سم على اإحدى ع�سر قطعة، واحدة منها اآدمية )10/19/233( ذات عجينة 
بنية فاحتة، ميّثل اجلزء املتبقي منها جزءًا ي�سريًا من الكتف الأي�سر، وعلى ال�سدر اأو�سح 

ال�سانع النهد باإل�ساقه عجينة بالكتف، ويف الظهر بنّي ال�سل�سلة الظهرية ب�سكل جيد.

املعثورة رقم )233(: جزء من ُدمية آدمية

وعرثنا من الدمى احليوانية على اأربٍع على الأقّل، هي اأجزاء من جمل: الأوىل جزء من رقبة 
نعت يدويًا. جمل وبدنه واأرجله )10/4/20(، وعجينته حمراء �سُ
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املعثورة رقم )20(

الدمية  هذه  وامتازت   .)10/1/121( مقّو�س  ذيل  مع  بدنها  اإل  منها  يتبقَّ  مل  والثانية 
التي جاءت على �سكل خطوط  باأمرين: زخرفتها  امل�سنوعة يدويًا يف درجة حرق مرتفعة 

عر�سية متوازية، واإ�سافة النحات كتلًة طينيًة على ال�سنام متّثل حمولة اجلمل.

املعثورة رقم )121(: جزء من دمية حيوانية

ومل يتبقَّ من الدمية الثالثة، امل�سنوعة يدويًا يف درجة حرق متو�سطة، اإل الرقبة، وهي دمية 
حيوانية ل ن�ستبعد اأن تكون جماًل )10/25/183(.
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املعثورة رقم )183(: رقبة دمية حيوانية

ى منها راأ�س دمية حيوانية غري وا�سحة املعامل. والدمية الرابعة تبقَّ

املعثورة رقم )128(: جزء من دمية غير واضحة املعالم

مل  لكننا  حيوانية،  اأي�سًا  الأرجح  على  فهي  معثورات،  ثالث  وعددها  الدمى،  بقية  اأما 
ومتّيزت   .)10/8/204  ،10/16/187  ،10/7/89( ُمر�ٍس  ب�سكل  ت�سنيفها  من  نتمّكن 
اإحداها باأن �سناعتها يدوية يف درجة حرق متو�سطة، بينما متّيزت اأُخرى باأنها خمروطية 

يف درجة حرق منخف�سة.
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املعثورة رقم )226(

املعثورة رقم )255(

املعثورة رقم )256(

وتتوّزع هذه الدمى على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
0.5�سم1�سم2�سم742.63م2023254

جزء من دمية فخارية جلمل، بقيت منها اأجزاء من رقبتها وبدنها، اإ�سافًة اإىل اأرجله. عجينتها حمراء متيل 
اإىل اللون البني، متو�سطة اخل�سونة، ُم�ساف اإليها اجلري والرمل واحل�سى، وعلى �سطحها بطانة، و�سناعتها 

يدوية، ودرجة حرقها عالية.
---741.05م89298527

جزء من دمية جمل فخارية، عجينتها بنية خ�سنة و�سلبة، ُم�ساف اإليها احلجر والرمل ومواّد ع�سوية، وعلى 
�سطحها بطانة بالتملي�س كرميية اللون، و�سناعتها يدوية يف درجة حرق متو�سطة. ويّت�سح من الدمية جزء من 

رقبتها ورجليها الأماميتني، اللتني ُفقد جزء من اإحداهما، بينما ُفقد راأ�سها ورجال اجلمل اخللفيتان.
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7�سم5�سم11�سم740.84م12129141
جزء من دمية فخارية متّثل جماًل، ذيله مقّو�س بارز، تعلوه زخرفة على �سكل خطوط عر�سية متوازية متتد على 
الظهر باللون الأ�سود، اأُ�سيفت على ال�سنام كتلة طينية من اجلهتني متّثل حمولة اجلمل. وعجينة هذه الدمية 
بنية فاحتة �سلبة، ُم�ساف اإليها رمل ومواد ع�سوية، ويظهر على �سطحها بطانة كرميية اللون متيل اإىل احُلمرة 

يف بع�س الأجزاء، و�سناعتها يدوية يف درجة حرق عالية.
4�سم-3�سم741.51م22655720724

جزء من راأ�س حيوان ورقبته، قد يكون لثور �سغري احلجم. عجينة هذه الدمية بنية متو�سطة اخل�سونة و�سلبة، 
ُم�ساف اإليها الرمل، و�سناعتها يدوية يف درجة حرق عالية، وُفقد منها الأذنان وجزء من الراأ�س.

-5�سم5�سم741.12م1283001618
جزء من راأ�س دمية حيوانية ميتّد ب�سكل خمروطي، وقد يكون لثور. وعجينة هذه الدمية بّنية خ�سنة و�سلبة، 

ُم�ساف اإليها الرمل، و�سناعتها يدوية يف درجة حرق متو�سطة.
1.5�سم1.5�سم5�سم740.91م18356623625

وعلى  ع�سوية،  غري  ومواد  رمل  اإليها  م�ساف  خ�سنة،  عجينتها  فاحت،  بني  لون  ذات  ن�سبيًا  طويلة  جمل  رقبة 
�سطحها بطانة كرميية متيل اإىل البيا�س. والفم م�سكل بحّز عر�سي، والعينان دائريتان، يتو�ّسطهما ثقب غري 
نافذ، واملنخران ميّثلهما ثقب دائري، وتعلو الأذنني الراأ�س. �سناعة هذه الدمية يدوية يف درجة حرق متو�سطة.

2.4�سم2.5�سم5.5�سم740.41م18750219716
راأ�س دمية حيوان، اإما ثعبان، واإما جمل. ومقدم الراأ�س اأ�سطواين، والعنق م�ستطيل. وعجينة هذه الدمية بنية 
متو�سطة اخل�سونة، ُم�ساف اإليها رمل، و�سناعتها يدوية يف درجة حرق مرتفعة. وُيالحظ اأن العينني والبطانة 

التي على �سطحها اأُ�سيفت قبل احلرق.
1.5�سم2�سم4.3�سم741.14م204143608

نعت يدويًا، متّثل راأ�سًا وجزءًا من رقبة عليها بطانة، وُم�ساف اإليها  جزء من دمية حيوانية خمروطية ال�سكل �سُ
�سوائب غري ع�سوية، عجينتها حمراء دكناء مائلة اإىل ال�سواد، خ�سنة، ذات حرق منخف�س، وهي متو�سطة ال�سالبة.

---741.17م233674419
جزء من الكتف الأي�سر لدمية اآدمية من الرتاكوت، �سماكتها 2.6�سم، وعجينتها بنية فاحتة حممّرة خ�سنة، 
يدوية يف درجة  و�سناعتها  بالتملي�س،  بطانة  �سطحها  وعلى  الناعم،  والرمل واحل�سى  اإليها اجلري  وُم�ساف 
حرق متو�سطة. واأُ�سيفت اإليها عجينة اأُل�سقت على �سكل دائرة، وهي متّثل النهد على ال�سدر، وت�سري القناة 

التي لحظناها على الظهر اإىل ال�سل�سلة الظهرية )العمود الفقري(.
---740.48م2552649015

نعت هذه  جزء من دمية جمل، بقيت منها اأجزاء من ِرْجل وبدن ورقبة، واأخذت الرجل �سكاًل خمروطيًا. �سُ
الدمية يدويًا يف درجة حرق عالية، وعجينتها بنية فاحتة متيل اإىل اللون الأحمر، متو�سطة اخل�سونة و�سلبة، 

اأُ�سيفت اإليها مواد ع�سوية ورمل، وتظهر على �سطحها بطانة كرميية اللون حممّرة.
-2�سم2.5�سم740.48م2562649015

ويد طولها 2.5�سم،  بقيت منها كتف عر�سها 2�سم، وقطرها 1�سم،  اآدمية �سغرية احلجم،  جزء من دمية 
بّنية حممّرة، متو�سطة  نعت هذه الدمية يدويًا يف درجة حرق عالية من عجينة  وقطر �ساعدها 0.7�سم. �سُ

اخل�سونة و�سلبة، واأُ�سيف اإليها الرمل فقط، وعلى �سطحها بطانة كرميية.
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2- االأواين:
متعددة  لأواٍن  قطع  هو  وجدناه  الذي  لكن  كاملة،  فخارية  اآنية  على  املو�سم  هذا  نعرث  مل 

الألوان، عددها 38 قطعة، تتوّزع اأ�سكالها على النحو الآتي:

كوؤو�ضزبدياتِجراراأواٍن
615152

االأواين:
بلغ جمموع الك�سر التي عددناها اأواين �سغريًة �ست ك�سر، اثنتان منها من الفخار املزّجج 

ذي اللون الأزرق )10/3/16، 10/4/19(.

املعثورة رقم )16(

املعثورة رقم )19(

وواحدة ذات لون اأحمر من الداخل )10/13/78(. وجميعها ك�سر متّثل بدنًا وقاعدًة من 
اأواٍن، ما عدا ثالث ك�سر، واحدة كانت ك�سرة من بدن وقاعدة وحافة )10/31/193(.





ان
حي

ول
ن 

دا
دا

ي 
كت

مل
 م

مة
ص

عا
 

280

ك�سرة من بدن وقاعدة وحافة غري مكتملة ال�سكل، تاأخذ �سكل ن�سف اآنية، عليها زخارف من الداخل.
7.7�سم6.7�سم--250-10717

جزء من طبق قد ُيعّد زبدية، قطره 19�سم، و�سماكته 0.4�سم، وعجينته حمراء ناعمة و�سلبة، ُم�ساف اإليها 
الرمل. حافته مائلة اإىل اخلارج، ومثنية اإىل الداخل، وال�سفة م�ستديرة، وعلى �سطحيها بطانة حمراء. �سناعته 

دولبية يف درجة حرق متو�سطة.

اجلرار والقوارير:
َعَدْدنا 15 ك�سرة منها متّثل جرارًا وقوارير، منها خم�س ك�سر متّثل فّوهات، واثنتان بقيتا مع 

الفوهة واملقب�س فقط )127، 10/19/131(.

املعثورة رقم )127(

املعثورة رقم )131(

واثنتان جاء معهما، اإ�سافة اإىل املقب�س، جزء من البدن والعنق )10/12/137، 10/15/228(، 
جاء  كما  رقم 12(.  اللوحة  )انظر  فقط )10/19/176(  فوهتها  اإل  منها يتبقَّ  وواحدة مل 
اإحداهما حافة )10/31/197(،  منها �سّت ك�سر متّثل جزءًا من بدن، اثنتان منها جاءت مع
الك�سر ك�سرة من عنق وكتف  اإحدى  الثانية قاعدة )10/16/192(، وجاءت مع  وجاءت مع 
ِك�َسٍر عليها نوعان من الزخرفة:  اأما من حيث الزخرفة، فقد عرثنا على  .)10/15/170(
اأولهما الزخرفة البارزة، التي جاءت يف ك�سر هذا املو�سم مكّونًة من عن�سرين: اأحدهما على 
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املعثورة رقم )3(

املعثورة رقم )115(                         املعثورة رقم )220(

املعثورة رقم )152(

املعثورة رقم )197(
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املعثورة رقم )232(

املعثورة رقم )238(

املعثورة رقم )251(

وتتوّزع هذه القطع على النحو الآتي:
االرتفاعالعر�ضالطول املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم

14�سم---3-4419
ك�سرة متّثل فّوهًة وعنقًا وبدنًا جلرة وا�سعة الفوهة، عجينتها حمراء خ�سنة و�سلبة، اأُ�سيف اإليها رمل. حافتها 
ممتدة اإىل اخلارج، و�سفتها م�ستوية، وعلى �سطحها اخلارجي، الذي كانت عليه بطانة بالتملي�س، زخرفة �سريطني 
ُم�سافني بارزين؛ اأحدهما يوازي احلافة، والآخر جاء اأ�سفله ب�سكل متمّوج �سبيه بتمّوج ج�سم الثعبان على الأحجار. 
اأما �سطحها الداخلي فجاءت عليه بطانة بالتملي�س حمراء دكناء اللون. و�سناعة هذه الك�سرة دولبية يف درجة 

حرق متو�سطة.
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-1.7�سم4.5�سم-64-4419
اإليها الرمل، وعلى �سطحها طبقة  جزء من مقب�س من الفخار الأتيكي، عجينته بنية وناعمة و�سلبة، اأُ�سيف 

تزجيج �سوداء، و�سناعتها يدوية يف درجة حرق عالية.
115-10313----

جزء من حافة جّرة ذات حافة مائلة اإىل اخلارج، و�سفة م�ستديرة. عجينتها بنية متو�سطة اخل�سونة و�سلبة، 
نعت باليد والدولب يف درجة حرق عالية، وعلى �سطحها اخلارجي، الذي جاءت  اأُ�سيف اإليها رمل وجري، و�سُ
اأ�سفل احلافة.  الأ�سبع، وحتديدًا  با�ستخدام  بالتملي�س، زخرفة مكّونة من �سريط من عجينة م�سافة  بطانته 

وهناك حزوز وا�سحة على ال�سطح من اآثار دوران العجلة.
4�سم2.5�سم4�سم741.07م12740214019

جزء من فوهة ومقب�س قنينة ذات حافة مائلة اإىل اخلارج، و�سفة م�ستديرة. عجينتها بنية دكناء اللون وخ�سنة 
نعت باليد والدولب يف درجة حرق متو�سطة، وعلى �سطحها بطانة بنية  اإليها جري ورمل، �سُ اأُ�سيف  و�سلبة، 
دكناء متيل اإىل ال�سواد، كما يحيط بعنقها خطان متوازيان باللون الأ�سود، واأُ�سيف اإليها مقب�س يربز من طرف 

حافتها.
---741.25م22059825233

تكمن اأهمية هذه الك�سرة، املكّونة من رقبة وبدن جّرة �سغرية، يف اأنها قد تكون من الفخار املعروف يف موقعي 
نعت بالدولب يف درجة حرق عالية بعد اأن  قرية وتيماء. وامتازت بعجينتها البي�ساء الناعمة وال�سلبة، وقد �سُ
اأُ�سيف اإليها مثل اأغلبية الأواين الفخارية الرمل. وعلى الك�سرة زخارف متعددة؛ اإذ هناك حّز غائر على الرقبة 
والبدن، تعلوه زخرفتان: الأوىل خط اأفقي باللون البني املحمّر، والثانية زخرفة باللون الأ�سود. وامتاز البدن 

بزخرفة من خّطني عموديني؛ اأحدهما باللون الأ�سود، والآخر باللون البني املحمّر.
---740.89م130+12943816419

جزء من يد جّرة من الفخار البني الفاحت املحمّر متو�سطة اخل�سونة، م�سنوعة باليد والدولب، اأُ�سيف اإليها 
الرمل واجلري واحل�سى الناعم بلونيه الأحمر والأ�سود، وعلى �سطحها اخلارجي بطانة حمراء، وعليه زخرفة 
اأبي�س حتيط  لون  وبارزة ذات  املنّقطة. وهناك خم�سة خطوط متوازية  الدوائر  �سكل �سريط من  جاءت على 
باليدين، تتو�ّسطها دوائر حمزوزة، اأ�سفلها خّطان متمّوجان، تعلوهما دوائر متقّطعة ذات زخرفة بي�ساء بارزة 

من عجينة بي�ساء.
4�سم3�سم3�سم740.89م13143014019

جزء من فّوهة ومقب�س جلّرة �سغرية )قارورة(، قطرها 2.2�سم، عجينتها بي�ساء كرميية �سلبة، اأُ�سيف اإليها 
الرمل، وفوهتها مائلة اإىل اخلارج، و�سطحها اخلارجي بطانته كرميية اللون، اأما الداخلي فُدهن باللون الأحمر 
الداكن. وتطّوق حافتها، وحتديدًا اخلارجية، زخرفة تتكّون من عدة خطوط بع�سها فوق بع�س؛ اثنان منها باللون 
الأ�سود، واآخران باللون الأحمر، ي�سّكل الأول والثاين خطًا واحدًا، وجاء ال�سفلي منهما متموجًا، اأما الثالث والرابع 
فهما خّطان متوازيان تف�سل بينهما نقاط باللون الأ�سود، وقد ا�سُتخدم يف ر�سم هذه اخلطوط اللونان الأحمر 
اأي�سًا بخطني عري�سني باللون الأحمر، بينهما خطوط �سوداء رفيعة وق�سرية.  اأما املقب�س فُزخرف  والأ�سود. 

نعت باليد والدولب. ون�سري هنا اإىل اأن هذه القطعة، التي نرّجح اأنها متّثل الفخار التيمائي، �سُ

228+137232
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جزء من فوهة وعنق وبدن ومقب�س جلّرة من الفخار، عجينتها حمراء متو�سطة اخل�سونة و�سلبة، اأُ�سيف اإليها 
على  ونقاط  م�ستقيمة  تكّونت من خطوط  زخارف حمزوزة  وعليه  بالتملي�س،  بطانة  �سطحها  وعلى  احل�سى، 

البدن، واأ�سكال معينات على املقب�س، و�سناعتها دولبية يف درجة حرق عالية.
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13�سم10�سم-741.67م152353915
نعت بالدولب يف درجة حرق مرتفعة، عجينتها بنية فاحتة حممّرة، متو�سطة اخل�سونة  ك�سرة من بدن جرة �سُ
اإليها الرمل واحل�سى الناعم، وعلى �سطحيها بطانة حمراء، متّيز اخلارجي منهما بزخرفة  اأُ�سيف  و�سلبة، 
من خطني م�ستقيمني بينهما خّط متعّرج باللون الأ�سود، وتظهر على ال�سطح الداخلي الت�سوية من خالل �سغط 

الأ�سبع وخطوط التملي�س بقما�س.
---740.38م17054222115

ك�سرة من عنق وكتف جلّرة ذات عجينة حمراء، �سناعتها دولبية يف درجة حرق عالية، وهي متو�سطة اخل�سونة 
و�سلبة، وعلى �سطحها اخلارجي بطانة حمراء، واأ�ساف ال�سانع على كتفها زخرفًة مكّونًة من دوائر �سغرية 
)من اجل�س(، اأ�سفلها خّطان متوازيان، وجميعها باللون الأبي�س، وكان تنفيذ هذه الدوائر باأ�سلوب ع�سوائي، 

وباأداة حادة قد تكون م�سمارًا.
6�سم9�سم-740.50م17646716419

فوهة �سبه مكتملة عليها زخارف.
---740.89م1975498731

نعت بالدولب يف درجة حرق عالية. احلافة مائلة اإىل الداخل، ومثنية اإىل اخلارج،  ك�سرة من حافة وبدن جلّرة �سُ
وعجينتها بنية خ�سنة وم�سامية و�سلبة، ُم�ساف اإليها ح�سى ومواد ع�سوية، و�سطحاها مطلّيان ببطانة كرميية، 

وعلى �سطحها اخلارجي زخرفة على �سكل �سريط دائري تتو�ّسطه جنمة ذات ثماين بتالت، بقيت منها اثنتان.
1.7�سم--741.28م2326729314

نعت هذه القنينة ال�سغرية التي مل يتبقَّ منها  هي الك�سرة الثانية التي نرّجح اأنها من الفخار التيمائي، وقد �سُ
اإل جزء من حافتها وعنقها دولبيًا يف درجة حرق عالية، وعجينتها بنية فاحتة وناعمة و�سلبة، اأُ�سيف اإليها 
الأ�سود.  باللون  دائرية  نقاط  �سكل  وال�سفة م�ستديرة، وعليها زخرفة على  اإىل اخلارج،  مائلة  الرمل. احلافة 
اأفقيني متوازيني يحيطان بالرقبة، بينهما خطوط  وعلى رقبتها زخرفة لفتة باللون البني، تتكّون من خّطني 

م�ستقيمة ق�سرية عمودية، وعلى �سطحها بطانة �سفراء.
2.2�سم--740.61م23865529033

فاحتة  بنية  عجينة  ذات  عالية  حرق  درجة  يف  بالدولب  نعت  �سُ تيمائية  )قنينة(  �سغرية  جلّرة  وعنق  حافة 
اللون، وعلى �سطحها اخلارجي  الأحمر  الناعم  وِك�َسر �سغرية من احلجر  اإليها رمل  ُم�ساف  وناعمة و�سلبة، 
العنق  على  وزخرفتان  البني،  باللون  احلافة  على  متاأّكلة  اإحداها  زخارف،  الفخارّي  واأ�ساف  كرميية.  بطانة 

تتكّونان من خطوط عمودية ذات لون بني، واإىل الأعلى منها خط اأفقي عري�س باللون الأ�سود.
6.2�سم5�سم-740.55م251-16419

ك�سرة من بدن جّرة �سغرية )قنينة( من النوع الكمرثي ال�سكل، عجينتها حمراء متيل اإىل اللون الوردي، متو�سطة 
نعت باليد والدولب يف درجة حرق متو�سطة على مرحلتني: الأوىل  اخل�سونة و�سلبة، اأُ�سيف اإليها الرمل واجلري، �سُ
�سّكلت جرة �سغرية حافتها مائلة اإىل الداخل وفوهتها �سيقة، والثانية عندما اأ�ساف الفخارّي اإليها قطعًة من 
اخلارج ترتفع عن احلافة. ويظهر على �سطحيها اآثار ال�سغط بالأ�سبع، وعلى ال�سطح اخلارجي بطانة بالتملي�س 
عليها زخرفة هند�سية باللون الأ�سود تتكّون من خط اأفقي عند الرقبة، يوازيه خّطان اأفقيان بينهما خطوط عمودية 

متوازية، بع�سها مائل، واأ�سفله �سريط من مثلثات متتالية.
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الزبديات:
هي تلك الأوعية الفخارية التي تاأتي يف الأغلب اأكرب حجمًا من ال�سحون اأو اأكواب ال�سرب، وقد 
عرثنا هذا املو�سم على اأربع ك�سر نعتقد اأنها اأجزاء من زبديات، ثالث ك�سر )اللوحة رقم 29( 
الأجزاء املتبقي منها بدن وقاعدة وحافة )�سفة( )10/31/196، 10/15/205، 10/33/222(.

املعثورة رقم )23(

اللوحة رقم )29(

املعثورة رقم )43(
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املعثورة رقم )192(

املعثورة رقم )194(

املعثورة رقم )195(

املعثورة رقم )196(
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املعثورة رقم )205(

املعثورة رقم )219(

املعثورة رقم )222(

املعثورة رقم )244(
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متو�سطة  حمراء  وعجينتها  م�ستديرة،  و�سفتها  اخلارج،  اإىل  مائلة  حافتها  لزبدية،  وقاعدة  بدن  من  ك�سرة 
اخل�سونة و�سلبة، ُم�ساف اإليها رمل وجري، وعلى �سطحها اخلارجي بطانة كرميية خم�سّرة متيل اإىل الرمادي، 
وحممرة يف اأجزاء منها، وعلى �سطحها الداخلي بطانة بالتملي�س حمراء اختلفت عن غريها بالطبقة ال�سوداء 

)�سناج( التي يبدو اأنها ب�سبب حريق. والقاعدة منب�سطة، و�سناعتها دولبية يف درجة حرق عالية.

740.93م1945488731
جزء من حافة مائلة وبدن وقاعدة منب�سطة يتو�ّسطها طالء اأحمر لزبدية، �سفتها م�ستديرة، وعجينتها بنية، 
اإىل  اإليها رمل وجري، وعلى �سطحها اخلارجي بطانة كرميية مائلة  اأُ�سيف  وهي متو�سطة اخل�سونة و�سلبة، 
الرمادي، وعلى �سطحها الداخلي بطانة بالتملي�س. ُنّفذت عليها زخرفة ب�سكل خّط م�ستقيم يحيط بحافتها، 

اأ�سفله خطوط اأفقية مائلة، وعند التقاء البدن بالقاعدة خط متعّرج. و�سناعتها دولبية.
740.93م1955488731

الي�سرى من  الداخل، جاءت طولية يف اجلهة  الأحمر من  باللون  لزبدية عليها زخارف  وبدن وحافة  قاعدة 
البدن، وعلى قاعدة الزبدية.

740.89م1965498731

اإليها رمل وجري،  ُم�ساف  البني متو�سطة اخل�سونة �سلبة،  الفخار  لزبدية من  جزء من حافة وبدن وقاعدة 
نعت بالدولب يف درجة حرق متو�سطة، وهي ذات حافة مائلة اإىل اخلارج، وعلى �سطحها اخلارجي طبقة  �سُ
من البطانة الكرميية اللون املائلة اإىل الرمادي، وعلى �سطحها الداخلي طبقة من البطانة امل�سقولة، وعلى 
هذا اجلزء زخرفة على �سكل خطوط، اأحدها يحيط باحلافة وجاء على �سكل خط م�ستقيم، واأ�سفله خطوط 
الأحمر  باللون  ونالحظ طالًء  متعّرج.  �سكل خط  بالقاعدة جاء على  البدن  التقاء  وهناك خط عند  مائلة. 

يتو�ّسط القاعدة.

740.89م1985498731
وعلى  والرمل،  اجلري  اإليها  ُم�ساف  و�سلبة،  فاحتة  بنية  عجينتها  الفخار،  من  لإناء  وقاعدة  بدن  من  جزء 

�سطحها بطانة بالتملي�س، والقاعدة منب�سطة، و�سناعتها دولبية يف درجة حرق مرتفعة.
740.97م20586129715

جزء من حافة وبدن وقاعدة لزبدية، حافتها قطرها 17�سم، مائلة اإىل اخلارج، و�سفتها م�ستديرة، وعجينتها 
بنية، وهي متو�سطة اخل�سونة �سلبة، ُم�ساف اإليها رمل وجري، وعلى �سطحيها اخلارجي والداخلي طبقة من 
التي قطرها  القاعدة،  الثاين م�سقولة. وعلى  اإىل اخل�سرة، وعلى  مائلة  اللون  الأول كرميية  البطانة، على 
12�سم، طبقة �سوداء رمبا من اأثر �سناج احلريق. وقد اأ�ساف الفخاري زخرفًة على البدن باللون الأحمر على 

�سكل خطوط م�ستقيمة، وكذلك على القاعدة. و�سناعتها دولبية يف درجة حرق متو�سطة.
740.10م219-10713

جزء من حافة وبدن لزبدية قطرها 33�سم، حافتها بخالف الزبديات الأخرى ممتدة من الداخل واخلارج، 
و�سفتها م�ستديرة. اأما عجينتها فهي حمراء مائلة اإىل اللون البني، اأُ�سيف اإليها اجلري والرمل، وعلى �سطحيها 
بطانة كرميية خم�سّرة عند احلافة، وبطانة اجلزء ال�سفلي وال�سطح الداخلي حمراء، تظهر عليها بو�سوح 

اآثار دوران عجلة الدولب، وجاءت درجة حرقها متو�سطة.
740.80م22260416133
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جزء من زبدية ذات عجينة حمراء متو�سطة اخل�سونة، ُم�ساف اإليها الرمل، �سناعتها دولبية يف درجة حرق 
اأما �سفتها فكانت  اإىل اخلارج،  التي حتيط بها من اخلارج خطوط متعّرجة، جاءت مائلة  عالية. واحلافة، 
م�ستوية. ولحظنا على الك�سرة املتبقية زخرفًة خارجيًة وداخليًة، جاءت اخلارجية على �سكل خطوط متمّوجة 
اأما الزخرفة الداخلية فجاءت خمتلفًة اإىل حدٍّ ما،  حتيط باحلافة، مع خط عري�س يحيط ببدن القاعدة. 

وكانت على النحو الآتي:
- خطوط مقّو�سة متال�سقة على �سريط.

- خط عري�س اأ�سفله نقاط �سبه دائرية على �سكل خط م�ستقيم يحيطان بالبدن.
- خط مقّو�س يحيط بالقاعدة يعلوه �سريط من نقاط دائرية.

126494173-
ك�سرة من بدن وقاعدة لإناء قطرها 7.5�سم، و�سماكتها 1.3�سم، ذات عجينة حمراء متيل اإىل اللون البني، 
متو�سطة اخل�سونة وم�سامية و�سلبة، ُم�ساف اإليها الرمل واجلري واحل�سى، وعلى �سطحها بطانة بالتملي�س، 
وعلى �سطحها الداخلي زخرفة هند�سية باللونني الأ�سود والبني الداكن على �سكل مروحة اأو عجلة تخرج من 

نقطة واحدة من مركز القاعدة.
740.21م24464818423

اإناء م�سنوعة بالدولب واليد، ارتفاعها 8�سم، وقطرها 10�سم. عجينتها  اأو  ك�سرة من حافة وبدن لزبدية 
الناعم. وحافتها بخالف  والرمل واحل�سى  اإليها اجلري  ُم�ساف  البني وخ�سنة وم�سامية،  اإىل  حمراء مائلة 
اإىل الداخل وم�ستديرة. وعلى �سطحيها بطانة حمراء، كما يظهر على  العام مائلة  الزبديات املكت�سفة هذا 
�سطحها اخلارجي فقط زخرفة لثالثة اأ�سرطة اأفقية متوازية منّقطة بدوائر، اأ�سفلها زخرفة مكّونة من ثالثة 

اأ�سرطة متمّوجة ومنّقطة.
741.03م249-25615

6.8�سم،  وارتفاعها  6.5�سم،  عر�سها  تيماء،  اأو  مدين  فخار  من  لعلها  وبدن،  حافة  من  فخارية  ك�سرة 
اخل�سونة  متو�سطة  كرميية  بي�ساء  عجينة  من  والدولب  باليد  نعت  �سُ 6ملم،  و�سماكتها  16�سم،  وقطرها 
البني  باللون  مطلية  اخلارج  اإىل  املائلة  حافتها  الناعم.  الأحمر  واحل�سى  الرمل  اإليها  ُم�ساف  و�سلبة، 
وعلى  م�ستديرة.  الك�سر  بقية  مثل  �سفتها  وجاءت  الأ�سود،  باللون  متوازيان  اأفقيان  خطان  اأ�سفله  الداكن، 
الداخلي  �سطحها  وعلى  منها،  اأجزاء  يف  املتاأّكل  الأحمر  باللون  مدهونة  كرميية  بطانة  اخلارجي  �سطحها 
الأ�سود  باللونني  منهما  اثنني  كل  متفرقة،  متوازية  عمودية  خطوط  بينهما  الأحمر  باللون  متوازيان  خطان 

والبني، وهناك زخرفة حلزونية على بدنها.
252-13516-

نعت من عجينة  ك�سرة من بدن زبدية، ما بقي منها عر�سه 4.7�سم، وارتفاعه 5.4�سم، و�سماكته 1�سم، �سُ
بنية متو�سطة اخل�سونة و�سلبة، ُم�ساف اإليها اجلري والرمل. وعلى �سطحيها الداخلي واخلارجي بطانة كرميية 
متيل اإىل اللون الرمادي، ومتيل اإىل اللون البني الداكن املائل اإىل الأ�سود على �سطحها الداخلي فقط. والالفت 
للنظر الر�سم الوا�سح على �سطحها، املتمّثل يف ر�سم طائر )حور�س(، الذي يقف على ما ي�سبه الغ�سن، وله 

ذيل مثلث باللون الأ�سود، وعلى جانبيه زخرفة ل�سكل متمّوج باللون الأحمر.
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الكوؤو�ض:
ال�سكل  دائري  كامل  كاأ�س  اأحدهما  كاأ�سني؛  املو�سم  هذا  وجدنا  اأننا  احلّظ  ح�سن  من 

.)10/33/214(

املعثورة رقم )214(: إناء كامل

من  زخرفة  الداخلي  �سطحها  على   ،)10/19/191( لكاأ�س  وقاعدة  لبدن  ك�سرة  والآخر 
نعت بالدولب يف درجة حرق مرتفعة. خطوط اأفقية باللون الأحمر، وكلتاهما �سُ

املعثورة رقم )191(: كسرة بدن وقاعدة لكأس
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املعثورة رقم )21(

املعثورة رقم )225(

وتتوّزع هذه املجامر على النحو الآتي:

االرتفاعالعر�ضالطول املن�سوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
4�سم5�سم6�سم741.88م21117284

نعت يدويًا يف درجة حرق عالية من عجينة حمراء خ�سنة، اأُ�سيف اإليها ق�ّس وجري ورمل، وهي مكعبة  جممرة �سُ
ال�سكل، لها اأربع قوائم، بطانتها متاأّكلة.

2.2�سم3.5�سم6�سم740.65م1082286912

جزء من جممرة من النوع الثنائي الكفني، عجينتها بنية فاحتة خ�سنة �سلبة، وعلى �سطحها بطانة حمراء 
وارتفاعه 2.2�سم،  ال�سكل طوله 4�سم،  بقيت منها قاعدة م�ستوية، ومقب�س مثلث  الوردي،  اللون  اإىل  متيل 

نعت يدويًا يف درجة حرق عالية. وعر�سه 3.5�سم. �سُ

6�سم6.5�سم7�سم741.37م22523410717
جزء من جممرة م�سنوعة يدويًا يف درجة حرق منخف�سة، بقي منها ربع حو�سها، وعمقه 2�سم، وجزء من 
اإحدى اأرجلها الأربع. عجينتها حمراء خ�سنة م�سامية و�سلبة، اأُ�سيفت اإليها مواد ع�سوية وغري ع�سوية من 

الرمل واحل�سى الناعم ال�سغري، وعلى �سطحها بطانة حمراء، و�سماكة قاعدتها 1.7�سم.
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وتتوّزع هذه الك�سر على النحو الآتي:

املن�صوباحلّيزالظاهرةاملجموعةالرقم
740.92م50220122

وعجينته  وقاعدة،  بدن  من  مكّون  وهو  عالية،  حرق  درجة  يف  واليد  بالقالب  نع  �سُ �سراج  م�سّب  من  جزء 
�سوداء. والقطعة رقيقة، �سماكتها 2مم. والقاعدة منب�سطة، قطرها 4�سم، يف�سلها عن البدن حّز يحّددها. 
والبدن عليه زخرفة مكّونة من ثالثة اأ�سرطة متوازية، ُنّفذت بني حزوز م�ستقيمة: احلّز الأول مكّون من حّزين 
متوازيني بينهما زخرفة �سعف النخيل، تليه حزوز اأفقية متوازية بني حّزين م�ستقيمني عموديني، واحلّز الثالث 

يتكّون من حّزين عمودين متوازيني بينهما زخرفة �سعف النخيل.

740.88م13243014019
غطاء �سراج دائري ال�سكل غري �سميك لونه بني ناعم امللم�س.

740.09م1393731311
اإليها اجلري، وعلى �سطحيها بطانة  اأُ�سيف  جزء من م�سفاة فخارية، عجينتها بنية فاحتة خ�سنة وم�سامية، 
كرميية، ويتو�ّسط �سطحها حفٌر دائري نافذ، وعلى جوانبها اأجزاء من حفٍر دائري قطره 6�سم، و�سناعتها يدوية.

740.84م22160416133
نعت يدويًا، بها ثقوب نافذة، عجينتها حمراء فاحتة وخ�سنة وم�سامية و�سلبة، اأُ�سيفت  ك�سرة مثّلثة ال�سكل �سُ

اإليها مواد ع�سوية ورمل.
741.03م23960425636

جزء من حافة وبدن وقاعدة لق�سعة فخارية كبرية، حافتها مائلة اإىل اخلارج، و�سفتها م�ستديرة، وعجينتها 
بنية فاحتة مائلة اإىل احُلمرة وخ�سنة، ُم�ساف اإليها مواد ع�سوية ورمل وجري وح�سى ناعم. �سناعتها دولبية يف 
درجة حرق عالية. والالفت للنظر -بخالف اأغلبية الك�سر الفخارية التي ُعرث عليها هذا املو�سم- اأن �سطح هذه 
الك�سرة اخلارجي عليه بطانة من لونني: كرميي، واأحمر، وقد يعود ذلك اإىل اأن الفخارّي و�سعها يف الفرن يف 
اأثناء احلرق. وعلى �سطحها الداخلي بطانة بالتملي�س. اأما الزخارف التي ر�سمها الفخاري فتمّثلت يف: خطوط 
عري�سة �سبه عمودية ارتكزت على خط عري�س اأفقي يحيط بالبدن، وزخرفة باللون الأحمر على البدن. وجاءت 

قاعدة الق�سعة منب�سطًة.

ومما يدّل على اأن املوقع ُعرف يف املرحلة الإ�سالمية، وحتديدًا يف القرن الرابع اأو اخلام�س 
وهي  741.82م،  عمق  على  عليها  ُعرث  التي   )10/6/65( الفخارية  ال�سدادة  الهجريني، 
ك�سرة خزفية م�ستديرة ال�سكل، عجينتها بنية خ�سنة، اأُ�سيف اإليها احلجر الناعم واجلري، 
اللون  اإىل  كرميية خم�سّرة متيل  بطانة  الآخر  وعلى  كرميية،  بطانة  �سطحيها  اأحد  وعلى 
الرمادي. اأما الزخرفة التي ا�ستخدمها الفخارّي، فهي ورقات باللون الأ�سود. ونرّجح اأنها 

زبدية ب�سبب اأن الزخرفة جاءت على �سطحها الداخلي.
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