تقرير عن أعمال المسح األثري
التي قامت بها بعثة المتحف البريطاني إلقليم أسيوط – مارس6102م
تركزت أعمال المسح الذي قامت به بعثة المتحف البريطاني إلقليم أسيوط علي عمل مسح إقليمي
و توثيق أثري للتاريخ الفرعوني و ما بعد الفرعوني إلقليم أسيوط .و يهدف المشروع إلي تطبيقق
منهج شامل ميداني يبحث في طيف واسع من التاريخ -منذ عام 0022ق.م حتي الوققت الحارقر-
في ا لمواقع متعددة الطبقات ،و يشمل ذلك ربط المجتمعات المحلية المحيط بالمواقع و كذلك جميع
المتعاملين مع الموقع من خالل التعاون و التدريب.
تم العمل بالموسم األول في الفترة من  7إلي  02مارس 0202م و الذي قام به كالً من:
-0إيلونا ريجوليسكي (مديرة الموقع-متخصصة في األثار المصرية)
-0باربارا شافوت (آثارية)
-3آن كاترين جابل (متخصصة في األثار المصرية)
-2ماجتاز كاكازنيك (مصور)
و كان ممثال ً عن المجلس األعلي لآلثار كال ً من:
-0عزةعبد الناصر عبد الغني (مفتشة األثار المصرية بأسيوط)
-0علي صالح علي (متدرب-منطقة األثار المصرية بأسيوط)
-3أشرف كامل أمين(مفتش أثار إسالمية بأسيوط)
-2آيات مختار عثمان(متدربة-منطقة اآلثار اإلسالمية بأسيوط)
و كان العمل يقوم عي النحو التالي:
-0تنظيف و توثيق موقع الكوم بقرية شطب (باإلرافة إلي تجميع الفخقار و ييقرم ممقا عثقر عليقه
من القطاعات).
-0توثيق الورع الراهن لقرية شطب.
-3تصوير عام للقرية في ورعها الراهن و للقطاعات.
كان االهتمام في الموسم األول بالتركيز علي تنظيف و توثيق جزء من الكوم بقرية شطب خاصة
المنطقققة التققي يظهققر بهققا بورققوح مبققاني الطققوب اللققبن فققي موارققع متعققددة حققول المخققزن .و
للحصول علي أفضل نتائج لتاريخ البقايا المكشوفة حول مخزن المجلس األعلي لآلثار ،فقد قامقت
را في الجهة الشمالية الشرقية من المخزن ،و ورع عليه
البعثة بعمل منحدر تبلغ أبعادم 02م عر ً
بطاقة  STWوالتي تعني ( )Shutb Tell West, slope 1أي (قرية شطب من الشقرق ،خنقدق
 .)0و قققد أختيققر موقققع المنحققدر الحققالي (شققكل )0-ألنققه أقققل فققي المخلفققات مققن المنققاطق األخققري
بالموقع .و قد تضمنت األعمال التي تمت في المنحدر عمقل تنظيقف للعديقد مقن القطاعقات األفقيقة
بغرض توثيقق المبقاني القديمقة .و ققد أرقطررنا للعمقل علقي مراحقل بدايقةً مقن أعلقي بسقبب شقدة
انحدار المنحدر .و من خالل الثالثة قطاعقات أصقبح مقن الممكقن رجيقة جقدران كاملقة تقريبًقا مقن
الطوب اللبن تقع حاليًا أسقفل أكقوام المخلفقات و القمامقة (شقكل .)0-و تظهقر قوالقب الطقوب اللقبن

تنوع كبير من تقنية البناء فالمواد الداخلقة فيقه لقم يحقرق أي منهقا ،و بينهقا ترسقيبات تشقكلت عبقر
الزمن .و من خالل كل قطاع قمنا بتصنيف المراحقل المختلفقة لتلقك الترسقيبات مقن خقالل دراسقة
سياق التتابع الطبقي للمنحدر ،و دراسة العالققة بقين ذلقك السقياق و الجقدران (شقكل ،)3-حيقث ققد
قمنا بتعريف  05تتابع.
ال يمكن من خالل مثل هذم القطاعات إعادة بناء وظيفة المبنقي (فهقذا يمكقن فققط عملقه مقن خقالل
حفائر علمية كاملة) ،ولكن سمك الجدران يدل علقي أنهقا منشقإت إداريقةل فالجقدران رقخمة علقي
كونها منشإت للسكني ،كذلك العدد الكبير للفخار المكتشف في معظم القطاعات يؤكد هذم الفكرة.
ال زال التأريخ الزمني لهذا الموقع يير مؤكد و لكن الدراسة الدقيقة للفخار يمكن أن تعطقي نتقائج
أفضل لتأريخ الموققع ،خاصقة ظهقور الفخقار المقزجج القذي يعتققد أنقه يرجقع إلقي مقا قبقل العصقر
العثماني ،فمجموعة محدودة فقط من الفخار تتفق مع السياق التقاريخيل و لهقذا السقبب فهقي ذات
أهمية خاصة (شكل .)2-و لتيسير مهمة متخصصي الفخار فقي موسقم شقهر أكتقوبر 0202م ،فققد
تم عمل تنظيف و تخزين لكل سياق في أكيقاس قطنيقة ،و تقم إيقداعها فقي مخقزن المجلقس األعلقي
لآلثار بقرية شطب .و جزء مقن الفخقار ،و اللققي التقي تتكقون مقن زجقام و عظقام و قطقع معدنيقة
صغيرة (مثل أجزاء من آثاث أو أبواب) ،باإلرافة إلي بعض األشغال اليدوية.
تم عمل رفع معماري لكل قطاع بمقياس رسم  ،0:02باإلرافة إلي رفع معماري لكامقل المنحقدر
ضا.
بمقياس رسم  0:02أي ً
توثيق قرية شطب الحديثة:
بدأ توثيق تاريخ ما بعد الفرعوني إلقليم أسيوط بعمل مسح مبدئي و صور توثيقية للعمارة المحلية
الحديثققة لقريققة شطب(شققكل .)0-و قققد زار فريققق مققن تققاوكين  Tawkeenقريققة شققطب بغققرض
تخطقيط العمقل المسققتقبلي بهقا و تعريققف التجمعقات العمرانيقة بنققواحي القريقة إلرققافة المزيقد مققن
تفاصيل العمل في شهر أكتوبر.
خققالل هققذا المسققح تحققدث العديققد مققن أهققالي قريققة شققطب عققن قريققة شققطب القديمققة التققي تقققع إلققي
الجنوب من القرية الحالية ،و يؤكد هذم القصص الخريطة المساحية للقرية المؤرخة بعام 0502م
حيث أشار المساحون الفرنسيزن إلي قريتين بأسم شطب .فقرية شقطب القديمقة -الفرعونيقة -التقي
أختفت تقع تحت األرض أسفل المنطقة بين قرية شطب الحديثة و قرية قرقارص .و مقن المقأمول
أن نحصققل علققي تصققريح لمسققح و قيققاس هققذم المنطقققة بوسققائل ييققر متلفققة (مثققل جهققاز الرصققد
المغناطيسي) في المرة القادمة.
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األشكال:
شكل : 0-منظر عام لمنحدر STW 1
شكل :0-منظر علي  S03مع جدران الطوب اللبن
شكل :3-السياقات في S06
شكل :2-الفخار
شكل :0-العمارة المحلية في شطب

