
  ٣دراسات في آثار الوطن العربي  

  ١٦٦

  أوان فخاریة غیر منشورة من حفائر
  ١م ١٩٧٨جامعة المنصورة بتل البالمون  عام 

            :مقدمھ 
ً علمیا  یتناول ھذا البحث بالدراسة مجموعة كبیرة من األواني التى لم تنشر من قبل نشرا

جامعة المنصورة فى حفائرھا بتل البالمون عام  - ، وعثرت علیھا بعثة كلیة اآلداب 
فرنسیس عبد الملك غطاس، وعدد ھذه األوانى تسعة / م ، برئاسة الدكتور  ١٩٧٨

  .  فخار ونقلتھا البعثة إلى مخازن الھیئة بتل بسطةوستون إناء، صنعت كلھا من ال
یعد واحد من أھم التالل  –والذى یعرف أحیانا بتل األحمر  –وتل البالمون 

 ٢م٦٨٨٫٠٠٠األثریة فى الوجھ البحرى وأكثرھا إتساعا، حیث تبلغ مساحتھ حوالى 
تي ترتفع بجوار ، ویتكون من بعض التالل الترابیة المتراكمة وال )١()فدانا ١٥٨حوالي (

بعضھا البعض وتحیط بھا مساحات كبیرة منخفضة نوعا ما ، وبعضھا في مستوي 
ویقع تل البالمون في شمال شرق الدلتا  )٢(.سطح األرض الزراعیة التي تحیط بالتل 

بجوار قریة أبو جالل في المنطقة التي تبعد حوالي خمسة كیلو مترات غرب فرع دمیاط 
ً عن ساحل البحر المتوسط  وتبعد حوالي تسعة عشر وتحدیدا یبعد ھذا التل  )٣(كیلو مترا

 ً حوالي عشرة كیلو مترات شمال غرب مدینة شربین وحوالي أربع وثالثین كیلو مترا
  اللوحة األولي(  )٤(.شمال غرب مدینة المنصورة 

وھـذا التل كـان عاصمة لإلقلیم السابع عشر من أقالیم الوجھ البحري منذ عصر 
وھو نفس اسم العاصمة )   Sm3 Bhdt(، وكان یسمي سما بحدت )٥(ولة الحدیثةالد

جزیرة " بمعني )  p3-iw-in-Imn(أمون -إن-إو- بـا: والتي كان لھا اسما دینیا آخر وھو
وھي "  بیت أو مقر آمون " بمعني ) pr- Imn( وكانت تسمي بر آمون  )٦("اإللھ آمون 

ً السم البالم وقد ترتب علي  )٧(آمون ،- إن-إو-ون الحالي من باالتسمیة األقرب لفظا
( نسبتھا إلي اإللھ آمون ، أن أطلق علیھا أھل العصور المتأخرة اسم واست محت 

                                         
 .رضا سید أحمد ـ مدرس التاریخ القدیم ـ كلیة اآلداب ـ جامعة المنصورة . د ١

(1)J.Màlek,Tell el.Belamun,in:Lؤ VI  , 1986,s. 319 
(2)A.J.Spencer,Excavations at Tell el-Balamoun ,1991-1994 , London, 1996,p.10f 
(3)J.Màlek,op.cit,s.319  

،  ١٩٨٤، الحضارة المصریة ، األسكندریة ،  ٥محمد بیومي مھران ، دراسات في تاریخ الشرق األدني القدیم ، جـ  )٤(
 . ٨٤ص 

(5) W.Helck,Die Altن gyptische Gaue, Bei Hft. TAVO, ReiheB , Nr.5, Wiesbaden ,1974 , s. 
194f 
 (6)Gauthier, Dictionnaire des Noms Gèographiques contenus dans les 
 Textes Hieroglyphiques , I , p.44; Џ , p. 36, see, also: W.Spiegelberg , ؤgytologische 
Randglossen zum Alten Testament , straكburg , 1904 , p. 35f  

 .٥١، ص  ١٩٩٨عبد الحلیم نور الدین ، مواقع ومتاحف اآلثار المصریة ، القاھرة ،   )٧(
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W3st Mht  ( تشبیھا لھـا بواســت الصعید أي طیبة "طیبة الشمالیة " بمعني ،
دیوبولیس ، وأطلق اإلغریق علیھا اسم )٨(، مدینة المعبود آمون الرئیسیة )األقصر(

  . )٩(بارفا أي مدینة الرب السفلي

وتل البالمون كان من مناطق اآلثار القدیمة التي عرفت فیھا عبادة ثالوث طیبة 
آمون رع وموت وخنسو ، وعرفت فیھ : المقدس منذ عصر األسرة الثامنة عشرة وھم 

عتقد أیضا عبادة اإللھ أوزیریس  وبتاح ـ سوكرـ أوزیریس ، وأنورس ـ شو ، كما ی
بعض العلماء أن موطن عبادة اإللھ حورس إنما كانت في البالمون والتي قامت علي 

  . )١٠(أطالل مدینة سما بحدت
وقد ورد ذكر تل البالمون حوالي خمس أو ست مرات في النصوص المصریة 

واست " القدیمة، حیث ذكر ألول مرة في عھد الملك تحوتمس الثالث وكان یدعي آنذاك
، كما ورد ذكره في قائمة أقالیم إدفو كعاصمة إلقلیم  )١١() W3st Mht(" الشمالیة

آمون ، كانتا تشغالن بقعة واحدة وإن -إن-إو-بحدت، وھناك احتمال بأن سما بحدت  وبا
حیث یؤكد بعض العلماء من خالل العدید من .  )١٢(لم یثبت ھذا االحتمال حتي اآلن 

  .)١٣(ون كان یقع شمال بحدت األدلة والشواھد األثریة بأن تل البالم

بالتل ، أقدم أعمال الحفائر التي جرت  ١٩١٣ھذا وتعد حفائر ھواردكارتر عام 
بتل البالمون، واكتشف خاللھا بعض الجدران والحوائط الحجریة التي ربما كانت لمعبد 
من العصر البطلمي أو الروماني ، وكذلك بعض األقنعة  المصنوعة من الجص المغشي 

 Sm3 (ب ، وأیضا قطعة صغیرة من الحجر سجل علیھا اسم التل القدیم سما بحدت بالذھ
Bhdt  ()١٤( .  

م، تحت إشراف ١٩٧٨جامعة المنصورة عام  –وتعد حفائر كلیة اآلداب 
فرنسیس عبد الملك غطاس ، من أھم بعثات الحفائر التى قامت باكتشافات مھمة /الدكتور

اكتشفت العدید من األوانىالفخاریة ولوحة حجریة  في الجزء الشرقى من التل ، وفیھا
                                         

(8)A.Gardiner,: " Horus The Behdite " in : JEA xxx, 1944 , p. 4f 
(9)J.Ball , Egypt in the classical Geographers , Cairo , 1942 , p. 193            
(10)J.Mlek , op.cit , s. 320  
(11)Gauthier , op.cit , Vol. I p. 178                                                            

 .٥١عبد الحلیم نور الدین ، المرجع السابق ، ص ) ١٢(
(13)N.Farag , "une stele de Ramses Џ ", in: ASAE 39 , 1939 , p. 127f          
see also , A.Gardiner , op.cit .p.4ff.     

)   The Griffith Institute( جریفث جدیر بالذكر أن ھــوارد كارتر لم یقـم بنشر أعمال حفائـره ، إنمــا قدم معھد ) ١٤(
موجزا مبسطا عن ھذه الحفائر ، اعتني فیھ بالتعریف بھویة الموقع وقدم بعض الصور والخرائط لھ، وكذلك اإلشارة إلي 

  أبرز ما تم الكشف عنھ ،
 See, J.Malek "paiuenamun , Sambehdet , and Howard Carter’s Survy of Tell el-Balamoun in 

1913” in : Rde 36 , 1985 , p. 181ff.   
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منقوشة بالكتابة الدیموطیقیة، وقطع كثیرة صغیرة الحجم من تماثیل وجعارین وتمائم 
وقد عاودت .)١٥(وبطاقات من البرونز، ومعظمھا ترجع للعصریـن البطلمى والرومانى 

ى وباإلشراف نفسھ وذلك كلیة اآلداب ـ جامعة المنصورة ، أعمال الحفائر بالتل مرة أخر
، واكتشف فیھا بعض المبانى والمنازل وبداخلھا بقایا أفران وأحواض  ١٩٨٨عام 

 ١٩٩١،ومنذ عام  *غسیل وبقایا حبوب ، وعدد كبیر من األوانىوالتمائم والجعارین
بأعمال الحفائر بالجزء " سبنسر " وحتى اآلن ، تقوم بعثة المتحف البریطانى برئاسة 

التل ، وقد اكتشفت البعثة معبد وبقایا منازل من العصر البطلمى والعدید من الغربى من 
والتى كان من أبرزھا تمثال مجموعة للملك رمسیس (األوانىوالتمائم والعمالت والتماثیل 

وأغلب ھذه اآلثار ترجع للعصرین البطلمى والرومانى والقلیل منھا یرجع ) الثانى 
  . )١٦(رى القدیم للعصر المتأخر من التاریخ المص

حرو نفرـ " وینسب إلى ھذا التل مجموعة من التماثیل الصغیرة لشخص یدعى 
وتوجد جمیعھا بمتحف تورین برقم )  Hrw  nfr  ib - Rc - mn" ( إیب ـ رع ـ من 

١٧(٣٠٢٦( .  

وسوف نتناول مجموعة األوانىغیر المنشورة من حفائر جامعة المنصورة بتل البالمون 
   - :ن خالل العناصر الثالثة اآلتیة م م١٩٧٨عام 

  طرز األوانى: أوال 
  التاریخ الزمنى لألوانى : ثانیا 
  استخدامات األوانى: ثالثا 
  طــرز األواني: أوال 

  -:الشكل العام الخارجى  - ١

تتصف ھذه المجموعة من األوانى بكثرة تنوع أشكالھا مما یوحى باحتمال تعدد 
فحص ھذه األواني إلى تقسیمھا من حیث الشكل العام استخدامھا وقد أمكننا من خالل 

الخارجى لھا إلى ثالث عشرة مجموعة تتفق أوانى كل مجموعة منھا فى الشكل العام 

                                         
  : فرنسیس تقریر موجز عن ھذه الحفائر ، أشار فیھ إلى أبرز األكتشافات التى تمت خاللھا / قدم د) ١٥(

See, F.A.M., Ghattas , “Tell El-Balamoun : 1978” in ASAE 68, 1982, p. 45 ff, id:“ some 
selected Amulets from Tell el-balamoun Abu Gallal “ in ASAE 65, 1983, p. 149ff.  

 . ھذه الحفائر شارك الباحث فیھا ، ولألسف لم تنشر حتى اآلن  *
ومدعما باثنتین وتسعین لوحة ، وأشار إلى أنھ  ٩٤ – ١٩٩١قام سبنسر بنشر الجزء األول عن حفائره من عام   )١٦(

  : سوف ینشر نتائج حفائره بعد ذلك في أجزاء تالیة 
see , A.J.Spencer, Excavation at Tell el-Balamoun 1991-1994, London, 1996. 

(17)  H. De Meulenaere, le Surnom egyptien a la basse Epoque, Istanbul, 1966, p.17 No. 73.  
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وإن اختلف فیما بینھا فى ھیئات المقابض والقواعد والفوھات والعنق وسوف نعرض 
نذیلھ  ألوانى كل مجموعة من ھذه المجموعات بوصف عام لھا من حیث الشكل ثم

  -:بجدول یبین مقاسات كل إناء والمالحظات حولھ إن وجدت وذلك كما یلى 

، ) اللوحة الثانیة(وتضم اثنا عشر إناء ) ١م(ویرمز لھا ب : المجموعة األولى
ً بین مجموعة األوانى  واألوانى جمیعھا بھیئة كرویة الشكل وھى أكثر الھیئات شیوعا

األوانى تتصف باتساعھا من المنتصف ویقل ھذا التى تنشر فى ھذه الدراسة ، وھذه 
االتساع تدریجیا من اسفل وأعلى اإلناء وبعض أوانى ھذه المجموعة كان بمقبض واحد 

- ١٠من رقم (، والبعض اآلخر كان بمقبضین مثل األوانى)٥-١من رقم ( مثل األواني 
اإلناءین   ویالحظ أن) ٩-٦من رقم (وكذلك ھناك أوان بدون مقابض مثل األوانى) ١٢

من أوانى ھذه المجموعة یشبھان إلى حـد كبیر األمفورا الباناثینایا ) ١٢، ١١رقم (
)Panathenic Amphora ( وكذلك األمفورا نیكى)Neck Amphora  ( والتى شاع

، وذلك من حیث الھیئة وإن اختلفا فقط من حیث الحجم ، )١٨(استخدامھما بین الیونانیین 
لیونانیة بضخامة الحجم، بینما یتصف اإلناءان المصریان كبقیة حیث تتصف األمفورات ا

  األوانىبصغر الحجم 
رقم 
 مالحظات حولھ مقاساتھ اإلناء

١ 
  سم١٠: ارتفاع 

  سم١٫٥: محیط قطر الفوھة 
 سم ٣: محیط قطر القاعدة 

اإلناء علیھ كثیر من اللون األسود 
 )حروق(

٢ 
  سم٢٠: ارتفاع 

  سم٥: محیط قطر الفوھة 
 سم٦: محیط قطر القاعدة 

ً وقد تم  ً وناقصا اإلناء وجد مكسورا
ترمیمھ ویوجد على جسم اإلناء من 
اسفل ومن أعلى بعض الحزوز 

 والقاعدة بھا بعض الكسور

٣  
  سم١٦٫٥: ارتفاع 

  سم٩٫٢: محیط قطر الفوھة 
 سم٧: محیط قطر القاعدة 

توجد على جسم اإلناء أمالح كثیرة 
جزء كبیر من مؤكسدة واإلناء یفقد 

  الشفة

فوھة اإلناء مكسورة ومحیط قطرھا   سم٦: ارتفاع   ٤

                                         
نة بصناعتھ فى أرجاء ضحى أحمد عبد المنعم عرفھ ، صناعة النبیذ فى مصر منذ اإلسكندر حتى الفتح العربى ، مقار) ١٨(

 ،مخطط رقم ٩٠جامعة اإلسكندریة ،ص –العالم الیونانى الرومانى ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اآلداب 
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  غیر معلوم سم٢٫٦: محیط قطر القاعدة 

٥  

  سم١٢٫٥: ارتفاع 
: محیط قطر الفوھة من الخارج

  سم١٫٧
 سم٣٫٥: محیط قطر القاعدة 

اإلناء بھ كثیر من الفلوق والرقبة 
باإلناء مرممة وجسم اإلناء من الوسط 

  صةبھ قطعة ناق

٦  
  سم٩٫٨: ارتفاع 

  سم٣٫٢: محیط قطر الفوھة 

یوجد على جسم اإلناء بعض بقایا 
الحروق وبھ بعض الخدوش وینقصھ 

  جزء من عند الرقبة

٧  
  سم٦٫٢: ارتفاع 

  سم ٤٫٥: محیط قطر الفوھة 
اإلناء بھ بعض الخدوش الظاھرة 

  وینقصھ جزء كبیر من الرقبة والشفة

٨  
  سم٨٫٢: ارتفاع 

  سم٤٫٨: الفوھة محیط قطر 
 سم٣:محیط قطر القاعدة 

یوجد على جسم اإلناء بقایا حروق وبھ 
بعض الخدوش الظاھرة وبالشفة بعض 

  الكسور

٩  
  سم٧٫٥: ارتفاع 

  سم٣٫٨:محیط قطر الفوھة 
 سم٢٫٨: محیط قطر القاعدة 

  

١٠  
  سم١١٫٢: ارتفاع 

  سم٦٫٢: محیط قطر الفوھة 
 سم٦٫٨:محیط قطر القاعدة 

جسم اإلناء من اسفل بعض یوجد على 
  الحزوز واإلناء یده مكسورة ومفقودة

١١  
  سم١٢٫٢: ارتفاع 

  سم٧٫١: محیط قطر الفوھة 
 سم٥٫٦:محیط قطر القاعدة 

یوجد على جسم اإلناء بقایا حروق 
والشفة یوجد بھا بعض الكسور وكذلك 

  حز غائر من الداخل

١٢  
  سم١١٫٨: ارتفاع 

  سم٨: محیط قطر الفوھة 
 سم ٨٫٥:قطر القاعدة محیط 

 ً الشفة باإلناء مكسورة ونصفھا تقریبا
  مفقود
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) اللوحة الثالثة أ(وتضم خمسة أواني ) ٢م(ویرمز لھا بـ  :المجموعة الثانیة 

شكلت جمیعھا على ھیئة كئوس وتتصف باتساع فوھتھا وصغر حجم قواعدھا واألواني 
  -:عمیقة بدون مقابض 

رقم 
 ولھمالحظات ح مقاساتھ اإلناء

١٣ 
  سم ٧٫٣: ارتفاع 

  سم ١٣٫٢: محیط قطر الفوھة 
 سم ٦٫٨: محیط قطر القاعدة 

اإلناء علیھ بقایا حروق والشفة بھا 
 بعض الكسور الناقصة 

١٤  
  سم ٨٫٣: ارتفاع 

  سم ١٥٫٣: محیط قطر الفوھة 
  سم٦٫٥: محیط قطر القاعدة 

  شفة اإلناء بھا قطعة مكسورة ومفقودة 

١٥  
  سم ٨٫٨: ارتفاع 

  سم ١٤٫٨: محیط قطر الفوھة 
  سم٥٫٥:محیط قطر القاعدة 

الجزء السفلى من اإلناء بھ ثالثة 
  حزوز غائرة قلیالً 

١٦  
  سم ٥: ارتفاع 

  سم ٧: محیط قطر الفوھة 
  سم٤٫٣:محیط قطر القاعدة 

الشفة باإلناء بھا بعض الكسور واإلناء 
  لھ مقبضین مكسورین ومفقودین 

١٧  
  سم ٧: ارتفاع 

  سم ١٠٫٨: محیط قطر الفوھة 
  سم٦٫٥:محیط قطر القاعدة 

بداخل اإلناء بقایا حروق باللون 
األسود وعند فوھتھ یوجد ھیئة خطین 

  متوازیین 

) اللوحة الثالثة ب(وتضم ثالثة أوانى ) ٣م(ویرمز لھا ب :المجموعة الثالثة 
ة واألوانى الثالثة شكلت جمیعھا بھیئة شبھ كرویة حیث استدارة جسم اإلناءغیر الكامل

   - :بدون مقابض 
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  ١٧٢

رقم 
 مالحظات حولھ مقاساتھ اإلناء

١٨ 
  سم ١٣: ارتفاع 

 سم ٦٫٨: محیط قطر الفوھة 

اإلناء بھ بقایا حروق جھة القاعدة وتوجد 
بعض الثقوب النافذة عند التصاق الرقبة 

 بجسم اإلناء والشفة بھا بعض الكسور 

١٩  
  سم ١٤٫٢: ارتفاع 

  سم ١٠٫٦: محیط قطر الفوھة 
  سم٦٫٤:محیط قطر القاعدة 

اإلناء بھ كسر فى القاعدة وكذا فلق كبیر 
  فى الفوھة وجزء منھا مكسور ومفقود 

٢٠  
  سم ٨٫١: ارتفاع 

  سم ٢٫٦: محیط قطر الفوھة 
  سم٢٫٨:محیط قطر القاعدة 

الشفة باإلناء بھا جزء مكسور ومقبض 
  اإلناء مكسور ومفقود 

، شكلت )اللوحة الرابعة أ(وتضم ستة أوان ) ٤م(ویرمز لھا بـ  :الرابعة المجوعة 
جمیعھا على ھیئة الطواجن والتى یستدیر جسمھا من الخارج ویستقیم من القاعدة حتى 

   -:الشفة واألوانى جمیعھا عمیقة وفوھاتھا واسعة وكلھا بدون مقابض
  

رقم 
 مالحظات حولھ مقاساتھ اإلناء

٢١ 
  سم ١٠٫٣: ارتفاع 

 سم ٩٫٥: محیط قطر الفوھة 

یوجد على جسم اإلناء ناحیة القاعدة بقایا 
حروق وبجسم اإلناء الكثیر من الخدوش ولھ 
ید مكسورة وبفوھتھ الغیر متساویة االتساع 

 نتوء 

٢٢  
  سم ١٠: ارتفاع 

  سم ٩٫٤: محیط قطر الفوھة 

یوجد على جسم اإلناء من أسفل بقایا حروق 
وھناك على الجسم بعض الفلوق وكذا ثقب 
غیر نافذ ناحیة الفوھة من الداخل وبالفوھة 

  نتوء 

٢٣  
  سم ٨٫٣: ارتفاع 

: محیط قطر الفوھة 
  سم ١٥٫٣

اإلناء بھ فلق كبیر یمتد من الفوھة حتى قرب 
  القاعدة 
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  ١٧٣

  سم٦٫٥:محیط قطر القاعدة 

٢٤  

  سم ٨٫٨: ارتفاع 
: محیط قطر الفوھة 

  سم ١٤٫٨
  سم٥٫٥:محیط قطر القاعدة 

الجزء األسفل من اإلناء بھ ثالثة حزوز غائرة 
  قلیال 

٢٥  
  سم ١٦٫٥: ارتفاع 

  سم ٩٫٥: محیط قطر الفوھة 
  سم٧:محیط قطر القاعدة 

شفة اإلناء بارزة قلیال ومكسورة وجزء كبیر 
  منھا مفقود 

٢٦  
  سم ٦٫٧: ارتفاع 

  سم ٦٫٣: محیط قطر الفوھة 
شفة اإلناء جزء كبیر ناقص منھا وكذا ھناك 

  جزء كبیر مفقود من أسفل اإلناء

اللوحة الرابعة (وعددھا أربعة أوانى ) ٥م(ویرمز لھا بـ :المجموعة الخامسة 
، وشكلت جمیعھا على ھیئة الدورق واثنان منھا بمقبض واحد بینما االثنان اآلخران )ب

  -:كانا بمقبضین وتتصف جمیعھا باستدارة الجسم والفوھات البارزة وبالقاعدة المقعرة 
رقم 
 مالحظات حولھ مقاساتھ اإلناء

٢٧ 
  سم ١١: ارتفاع 

 سم ٩٫٥: محیط قطر الفوھة 

یوجد عند فوھة اإلناء بروز قلیل یشبھ 
ما نجده حالیا فى دوارق المیاه لسكب 
السوائل بسھولة وعلى جسم اإلناء بقایا 
حروق ظاھرة ناحیة القاعدة وعند 

 الفوھة بعض الكسور 

٢٨  
  سم ١٠٫٣: ارتفاع 

 سم ٧٫٣: محیط قطر الفوھة 

منبعج للخارج عند  باإلناء تجویف
الفوھة لیساعد على سكب السوائل 
وبالشفة كسر ومفقود جزء كبیر منھا 
وعلى الجسم بقایا حروق ویوجد أسفل 

  اإلناء ثقب نافذ مكسور 

٢٩  
  سم ١٧٫٧: ارتفاع 

 سم ١٢٫٢: محیط قطر الفوھة 

باإلناء الكثیر من الفلوق وھناك قطعة 
مفقودة من الشفة وھذا اإلناء ھش 

  ة للغای
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  ١٧٤

٣٠  
  سم ٦٫٧: ارتفاع 

 سم ٦٫٣: محیط قطر الفوھة 

الشفة بھذا اإلناء وكذا الجزء األسفل 
منھ بھما جزء كبیر ناقص كما یوجد 

  ثقب نافذ فى اسفل اإلناء
  

) اللوحة الخامسة أ(وتضم أربعة أوانى ) ٦م(ویرمز لھا بـ :المجموعة السادسة 
وشكلت بھیئة مستدیرة وتتصف باتساعھا واستدارتھا الكاملة من المنتصف واثنان منھا 
بعنق قصیر للغایة واآلخران بدون عنق وتتصف ھذه األوانى بفوھات محیط قطرھا 

   -:متوسط االتساع وكلھا بدون مقابض 
رقم 
 مالحظات حولھ مقاساتھ اإلناء

٣١ 
  سم ٤٫٦: ارتفاع 

 سم ٤: محیط قطر الفوھة 
جسم اإلناء منبعج قلیال وقاعدتھ مسلوبة 

 وعند فوھتھ خط غائر قلیال

٣٢  
  سم ٨: ارتفاع 

 سم ٦٫٧: محیط قطر الفوھة 
جسم اإلناء علیھ بقایا حروق وعلى 

  الجزء العلوى منھ بقایا أمالح مؤكسدة

٣٣  
  سم ٨٫٨: ارتفاع 

 سم ٦: محیط قطر الفوھة 
یوجد بأسفل قاعدة اإلناء المحدبة الشكل 

  بقایا حروق

٣٤  
  سم ٦: ارتفاع 

 سم ٣٫٧: محیط قطر الفوھة 
اإلناء بھ بعض الخدوش الظاھرة ویوجد 

  بالعنق بعض الكسور

) اللوحة الخامسة ب(وتضم ستة أوانى ) ٧م (ویرمز لھا بـ : المجموعة السابعة 
ثالثة منھا بدون مقابض والثالثة األخرى بمقبض واحد وتتصف األوانىجمیعھا بشكلھا 
العام الخارجى المنبعج حیث یتسع محیط قطرھا من أسفل ویقل تدریجیا بالجزء العلوى 

   -:منھا 
  

رقم 
 اإلناء

 مالحظات حولھ مقاساتھ

٣٥ 
  سم ١١٫٥: ارتفاع 

 سم ٥: محیط قطر الفوھة 
اإلناء بھ بعض الثقوب النافذة وعلیھ بقایا 

 حروق كثیرة باللون األسود
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  ١٧٥

٣٦  
  سم ١٢٫٥:ارتفاع 

 سم ٦٫٧: محیط قطر الفوھة 
  

٣٧  
  سم ١١٫٥:ارتفاع 

 سم ٥:محیط قطر الفوھة 
شفة اإلناء بارزة ومكسورة ومفقود منھا 

  أجزاء قلیلة

٣٨  
  سم ٧٫٥:ارتفاع 

 سم ٢٫٦:محیط قطر القاعدة 
شفة اإلناء مكسورة ومفقودة أما القاعدة بھا 

  ثقب نافذ إلى داخل جسم اإلناء

٣٩  

  سم ١٠٫٥:ارتفاع 
محیط قطر الفوھة من 

  سم ١٫٧:الخارج
  سم  ٠٫٥: من الداخل 

 سم٣٫٧:محیط قطر القاعدة 

جسم اإلناء من أعلى بھ قطعة ناقصة ویحیط 
الخارج كمیات كبیرة من األمالح بھ من 

المؤكسدة ومقبض اإلناء ملتصق بالرقبة 
  والجسم بدون عنایة

٤٠  
  سم ٧٫٥:ارتفاع 

  ١٫٢: محیط قطر الفوھة 
 سم ٣٫٣:محیط قطر القاعدة 

اإلناء یحیط بجسمھ من الخارج بعض 
  األمالح المؤكسدة

) اللوحة السادسة أ(وعددھا خمسة أوانى ) ٨م(ویرمز لھا بـ : المجموعة الثامنة 
والذي صنع ) ٤٢(شكلت جمیعھا بھیئة بیضاویة وكلھا بدون مقابض فیما عدا اإلناء رقم 

بمقبضین على جسم اإلناء وھذه المجموعة تمتاز بوجود اإلناء الوحید المصنوع بحجم 
  ١٩)٤٢رقم (كبیر بین أوانیھا 

رقم 
اإلنا

 ء

 مالحظات حولھ مقاساتھ

٤١ 
  سم ١٣٫٨: ارتفاع 

 سم ٧: محیط قطر الفوھة 
اإلناء بھ بعض الفجوات الظاھرة وكذا 

 بعض الثقوب غیر النافذة 

                                         
جدیر بالذكر أن بعثة الحفائر قد وجدت أیضا إناءین آخرین من الفخار بحجم كبیر وكالھما یشبھان ھذا اإلناء من حیث  )١٩(

  فرنسیس عبد الملك فى تقریره الموجز األول عن ھذه الحفائر / یھما الدكتور الھیئة والحجم وقد أشار إل
See, F.A.M. Ghattas, “ Tell el-Balamoun 1978” in : ASAE68, 1982, P.47, Pl.II, C. D. 
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  ١٧٦

٤٢  
  سم ٨٠: ارتفاع 

  سم ٣٫٥:محیط قطر الفوھة 
 سم ١٣٢: أقصى قطر لجسم اإلناء

على جسم اإلناء بعض الفلوق الظاھرة من 
أعلى إلى اسفل والشفة بھا بعض الكسور 

  الناقصة 

٤٣  
  سم ١٧٫٧: ارتفاع 

 سم ١٢٫٢: محیط قطر الفوھة 
اإلناء ھش وبھ قطعة مفقودة عند الفوھة 

  واإلناء بھ كثیر من الفلوق 

٤٤  
  سم ١٢٫٥: ارتفاع 

 سم ٤٫٦: محیط قطر الفوھة 
جسم اإلناء بھ بعض البروز غیر المستویة 

  فى الوسط 

٤٥  
  سم ٦٫٧: ارتفاع 

 سم ٦٫٣: محیط قطر الفوھة 
بأسفل اإلناء جزء كبیر مفقود والشفة بھا 

  جزء كبیر ناقص واإلناء خشن الملمس 

اللوحة السادسة (وعددھا سبعة أوانى ) ٩م (ویرمز لھا بـ  : المجموعة التاسعة 
شكلت جمیعھا على ھیئة االسطوانة المسلوبة حیث تتصف األوانىباالستطالة واتساع ) ب

فى االتساع من أعلى واسفل واألوانى جمیعھا  محیط قطرھا من الوسط ویقل تدریجیا
  .بدون مقابض 

رقم 
 اإلناء

 مالحظات حولھ مقاساتھ

٤٦ 
  سم ١٥٫٤: ارتفاع 

 سم ٤٫٦: محیط قطر الفوھة 
اإلناء بھ بعض الثقوب النافذة وبقایا حروق 

 ویوجد قطعة ناقصة من الشفة البارزة لإلناء 

٤٧  
  سم ١٦٫٢: ارتفاع 

 سم ٣٫٨: محیط قطر الفوھة 
اإلناء بھ بعض الفلوق الظاھرة وثقب غائر 

  من القاعدة 

٤٨  
  سم ١٣٫٥: ارتفاع 

 سم ٣٫٩: محیط قطر الفوھة 
  بالقرب من قاعدة اإلناء توجد بعض الخدوش 

٤٩  
  سم ١٣٫٤: ارتفاع 

 سم ٤٫٣: محیط قطر الفوھة 
  اإلناء بھ فلق كبیر فى وسطھ 

٥٠  
  سم ١٥٫٨: ارتفاع 

 سم ٤٫٥: محیط قطر الفوھة 
توجد على جسم اإلناء بقایا حروق وشفة 

  اإلناء بھا بعض الكسور الناقصة 
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  ١٧٧

٥١  
  سم ٢٧٫٥: ارتفاع 

  سم ٣٫٦: محیط قطر الفوھة 
 سم  ٣٫٢: محیط قطر القاعدة 

اإلناء لھ ید مكسورة وفوھتھ كذلك مكسورة 
  وعلى جسم اإلناء بعض الخدوش الصغیرة 

٥٢  
  سم ١٦٫٧: ارتفاع 

 سم ١٠: محیط قطر الفوھة 
شفة اإلناء بارزة وبھا بعض الكسور الناقصة 

  واإلناء ذو جدران سمیكة 

اللوحة السابعة (وتضم أربعة أوانى ) ١٠م (ویرمز لھا بـ : المجموعة العاشرة 
شكلت جمیعھا بھیئة كمثریة الشكل فوھاتھا واسعة وقواعدھا مدببة وكلھا بدون ) أ

  : بض مقا
رقم 
 اإلناء

 مالحظات حولھ مقاساتھ

٥٣ 
  سم ١٩٫٥: ارتفاع 

  سم ١١٫٤: محیط قطر الفوھة 
 سم  ٢٫٢: محیط قطر القاعدة 

الشفة بھا بعض الخدوش البسیطة وجسم 
 اإلناء سمیك 

٥٤  
  سم ٩: ارتفاع 

  سم٧٫٥: محیط قطر الفوھة 
  

٥٥  
  سم ٧: ارتفاع 

  سم٣: محیط قطر الفوھة 
  الخدوش بجسم اإلناءتوجد بعض 

٥٦  
  سم ٩: ارتفاع 

  سم٤: محیط قطر الفوھة 
  مقبض اإلناء مكسور ومفقود 

اللوحة (وعددھا ثالثة أوانى ) ١١م(ویرمز لھا بـ : المجموعة الحادیة عشرة 
شكلت على ھیئة المزھریات أو االصاصى ویتسع محیط قطرھا فى الجزء ) السابعة ب 

  -:القاعدة واألوانى بدون مقابض  العلوى منھا ویقل اتساعا جھة
رقم 
 اإلناء

 مالحظات حولھ مقاساتھ

  سم ١٣٫٧: ارتفاع  ٥٧
 سم ٨٫٢: محیط قطر الفوھة 
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  ١٧٨

  سم ١٦٫٧: ارتفاع   ٥٨
 سم ٧٫٦: محیط قطر الفوھة 

جسم اإلناء والرقبة بھما بعض الكسور 
والقطع الناقصة وتوجد بقایا أمالح مؤكسدة 

 كثیرة على جسم اإلناء
  سم ١٥٫٨:ارتفاع   ٥٩

 سم ٥٫٩:محیط قطر الفوھة 
قاعدة اإلناء مستقلة عنھ ومستدیرة الشكل 
وجسم اإلناء توجد بھ بعض الفلوق 

  الظاھرة التى تمتد من أعلى إلى اسفل 
  

اللوحة (وتضم ستة أواني ) ١٢م (ویرمــز لھا بـ    :المجموعة الثانیة عشرة 
) ٦١ -٦٠(وأواني ھذه المجموعة ثنائیات متنوعة الھیئات فاإلناءان رقم ) الثامنة أ

كالھما بجسم قصیر كامل االستدارة ویشبھان بعض األوعیة الزجاجیة التى تستخدم فى 
ھیئة القنینة الصغیرة كالھما شكل على )  ٦٣-٦٢(التجارب المعملیة واإلناءان رقم 

الحجم والتى تمتاز بالرقبة الطویلة والجسم األسطواني والقاعدة المستدیرة ، أما اإلناءان 
فقد شكل كالھما على ھیئة األبریق بمقبض واحد وقاعدة صغیرة )  ٦٥-٦٤(رقم 

مستدیرة وجسم أسطواني یقل محیط قطره اتساعا عند الفوھة وھذه الھیئة من األواني 
وتقدم مثیالتھا على الموائد " Oinochoe"تعرف عند الیونانیین باسم أوینوخوى كانت 

  )٢٠(فى االحتفاالت والمناسبات لیصب منھا النبیذ فى الكئوس المختلفة 

  

رقم 
  اإلناء

  مالحظات حولھ   مقاساتھ 

  سم ١١: ارتفاع   ٦٠
  سم ٥٫٧: محیط قطر القاعدة 

فوھة اإلناء مكسورة وبجسم اإلناء 
  جزء صغیر مكسور تحت المقبض 

  سم ٤٫٤: ارتفاع   ٦١
  سم ١٫٥: محیط قطر الفوھة 

اإلناء لونھ أسود والشفة بھا كسر 
  مفقود 

  سم ٦٫٥: ارتفاع   ٦٢
  سم ١٫٦: محیط قطر الفوھة 
  سم١٫٤: محیط قطر القاعدة 

فوھة اإلناء مكسورة وناقصة وأیضا 
  القاعدة مكسورة 

  سم ١٠٫٢: ارتفاع   ٦٣
  سم ١٫٨: محیط قطر القاعدة 

اإلناء لونھ أسود والشفة مكسورة 
وتوجد بقایا حروق على كل جسم 

  اإلناء
  سم ٩٫٣: ارتفاع   ٦٤

  سم ٢٫٣: محیط قطر القاعدة 
  شفة اإلناء بھا جزء مكسور ومفقود 

                                         
  ١٦، مخطط رقم ٤٩ضحى أحمد عبد المنعم عرفة ،المرجع السابق ، ص) ٢٠(
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  سم ٨٫٢: ارتفاع   ٦٥
  سم ٢٫٥: محیط قطر القاعدة 

  شفة اإلناء بھا جزء مكسور ومفقود 

  
اللوحة (وعددھا أربعة أوانى ) ١٣م (ویرمز لھا بـ  :المجموعة الثالثة عشر 

كان بجسم مستدیر ) ٦٦(شكلت بھیئات متفردة فاإلناء األول منھا رقم ) الثامنة ب
وتتصف فوھتھ بحافتھا البارزة أما قاعدتھ فكانت ومستقیم من القاعدة وحتى الفوھة 

یتصف بأنھ من الفخار المصقول ویحلى سطحھ ) ٦٧(مستدیرة الشكل واإلناء الثانى رقم 
) ٦٨رقم (رسم یمثل ھیئة طائر مجنح واإلناء بجسم كروى وعنق طویل واإلناء الثالث 

رقم (اإلناء الرابع  صغیر الحجم ونصفھ السفلى كروى الشكل وقاعدتھ بھیئة مقعرة أما
فقد شكل بھیئة شبھ أسطوانیة یتسع محیط قطره قلیال من المنتصف ویضیق عند ) ٦٩

  .قاعدتھ وفوھتھ 
  

رقم 
  اإلناء

  مالحظات حولھ   مقاساتھ 

٦٦  
  سم٨٫١: ارتفاع 

  سم٢٫٦: محیط قطر الفوھة 
  سم٢٫٨: محیط قطر القاعدة 

شفة اإلناء بھا جزء مكسور وكذا 
  مكسور ومفقودمقبض اإلناء 

  سم١٠٫٣: ارتفاع   ٦٧
  سم٥٫٣: محیط قطر القاعدة 

جزء من فوھة اإلناء مكسور 
وقاعدة اإلناء غیر مصقولة وان 

  كانت ناعمة الملمس

اإلناء بمقبض مكسور كان ملتصق   سم٦٫٣: ارتفاع   ٦٨
  بالشفة المكسورة أیضا

٦٩  
  سم٧٫٧: ارتفاع 

  سم٣٫٦: محیط قطر الفوھة 
  سم٢٫٧: القاعدة محیط قطر 

اإلناء بھ ثقب نافذ فى الجسم 
وقاعدتھ المستدیرة وكذا شفتھ 

  كالھما غیر مستویین

یعد المقبض جزءا أساسیا مھما لبعض األوانى والتى یصعب حملھا : ھیئة المقابض  -٢
بدونھ وقد أبدع الصانع القدیم فى صناعتھ ملتصقا بأوانیھ بھیئات متنوعة منذ 
أقدم العصور وتتمیز األوانى التى تنشر فى ھذه الدراسة بتنوع وتعدد أشكال 

  : بعض مقابضھا وقد أمكن حصرھا فى نوعین رئیسیان 

ویختص بالمقابض التى تمتد من اسفل الفوھة إلى أعلى جسم اإلناء والتى  :ألول النوع ا
 ٣٨رقم  ٧م(، ) ٥،  ٤،  ١رقم  ١م(كان منھا ما ھو بشكل معقوف مثل األوانى

أو بزاویة شبھ قائمة ) ٤٢رقم  ٨م(أو بھیئة نصف مستدیرة مثل ) ٤٠، ٣٩، 
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( ویة شبھ مستقیمة مثل أو بزا) ١٢،  ١٠،  ٢رقم   ١م(على جسم اإلناء مثل 
  ). ١١رقم  ١م

ویضم المقابض التي تمتد من الفوھة إلى أعلى جسم اإلناء والتي كان منھا  :النوع الثاني 
رقم  ١٢م(أو بزاویة قائمة على جسم اإلناء مثل ) ٢٨رقم  ٥م(المستدیر الشكل مثل 

) ٣٠،  ٢٩ ، ٢٧رقم  ٥م(،) ٣رقم  ١م(أو بھیئة مقوسة مثل ) ٦٧رقم  ١٣م (، ) ٦٠
  ) . ٦٥،  ٦٤رقم  ١٢م( ، 

  - :تمیز من فوھات ھذه األواني نوعان رئیسین ھما:   ھیئة الفوھات -٣

ویختص باألواني التى شكلت فوھاتھا بحافة بارزة ومنھا األوانى  :النوع األول 
رقم   ٧م (، ) ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٧رقم  ١م (بمحیط قطر متوسط االتساع مثل 

أو ) ٥٢، ٤٩، ٤٨،  ٤٧رقم  ٩م(، ) ٤٥،  ٤٤، ٤٣رقم  ٨م(،  ) ٣٧،  ٣٦،  ٣٥
) ٥٠، ٤٦رقم   ٩م(بمحیط قطر متوسط االتساع أیضا ومن أسفلھا بروز آخر مثل 

 ١م(أو بمحیط قطر ضیق مثل ) ٦٦رقم  ١٣م (، ) ٤٢رقم  ٨م(، ) ٣٢رقم  ٦م(، 
أو ) ٦١رقم  ١٢م(، ) ٤٠،  ٣٩،  ٣٨رقم  ٧م) (٢٠رقم  ٣م) (٥،  ٤،  ١رقم  

  ) . ٥٣رقم  ١٠م(، ) ١٣رقم  ٢م(بحافة بارزة ولكنھا عریضة مثل 

ویشمل األوانى الباقیة والتى شكلت بفوھات عادیة وبدون حافة بارزة  :النوع الثاني 
  وبمحیط قطر مختلف من حیث الضیق أو االتساع 

واضح تمیزت ھذه المجموعة من األونى بتنوع ھیئة العنق فیھا بشكل : ھیئة العنق -٤
  - :وقد أمكن تمییز ثالثة أنواع لھیئة العنق فیھا على النحو التالى 

 ٤،  ١رقم  ١م(ویختص باألوانى ذات العنق القصیر والضیق مثل  :النوع األول 
، ) ٨،  ٣رقم  ١م(أو الواسع مثل ) ٤٠،  ٣٩،  ٨رقم  ٧م(، ) ٢٠رقم  ٣م(، ) ٥،
 ٨م(، )  ٣٧،  ٣٦،  ٣٥رقم  ٧م(، ) ٣٤رقم  ٦م(، ) ٣٠رقم  ٥م(، ) ١٩رقم  ٣م(

، ٦٨رقم  ١٣م(، ) ٥٨رقم  ١١م(، ) ٥٤رقم  ١٠م(، ) ٤٩رقم  ٩م(، ) ٤١رقم 
٦٩(  

، ٦٠رقم  ١٢م(ویضم األوانى ذات العنق الطویل والضیق مثل  :النوع الثاني
 ١٠م(، ) ١٢،  ٢رقم  ١م(أو متوسطة االتساع مثل ) ٦٧رقم  ١٣م(، ) ٦٣، ٦٢

  ) .٥٦رقم 

رقم  ١م(ویضم األوانى ذات العنق المتوسط الطول واالتساع مثل  :النوع الثالث
رقم  ١١م(، ) ٥٥رقم  ١٠م(، ) ١٨رقم  ٣م(، ) ١١،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٦

٥٩(  
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اھتم صناع األوانى فى العصور القدیمة بإبراز قواعد أوانیھم وتشكیلھا : ھیئة القواعد -٥
لى أوانیھم وقد برزت بھیئات متنوعة مما أضفى مزیدا من الروعة والجمال ع

  : ثالثة أنواع للقواعد فى ھذه المجموعة من األوانى وذلك كما یلى 
التى تشبھ ) أو البیضاویة الشكل (ویضم األوانى ذات القاعدة المقعرة  :النوع األول 

) ١٨رقم  ٣م(، ) ٧، ٦رقم  ١م(قاعدة البالص فى عصرنا الحالى مثل األوانى
،  ٣٥رقم  ٧م(، )  ٣٤،  ٣١رقم  ٦م(، )  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧رقم  ٥م(، 

، ) ٥٨رقم  ١١م(، ) ٤٥،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١رقم  ٨م(، )  ٣٧،  ٣٦
  )٦٨رقم  ١٣م(

ویضم األوانى ذات القاعدة المدببة والتى كانت أما تثبت باألرض : النوع الثانى 
ً أو توضع على حامل لصعوبة وضعھا ثابتة بمثل ھذه القاعدة وھذه  جیدا

  ) .٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣رقم  ١٠م(، ) ٥٢، ٤٦رقم ٩م(انىاألو

ویضم بقیة األوانى التى شكلت جمیعھا بقواعد مستدیرة وان اختلفت : النوع الثالث 
ھذه القواعد من حیث اتساع أو ضیق محیط قطر كل منھا واختلفت كذلك فیما 

قطعة بینھا بخصوص صناعتھا إما بارزة عن جسم اإلناء أو مرتبطة بھ كأنھما 
  ).٥٩رقم  ١١م(واحدة أو حتى منفصلة عنھ تماما مثلما الحال بالنسبة لإلناء 

  التأریخ الزمني لألوانى: ثانیا 
یغلب على الظن أن معظم ھذه األوانى ترجع تاریخ صناعتھا الى العصر البطلمى ویؤكد 

ھ في أولھما العثور على أوانى كثیرة تشبھھا بالجزء الغربى من التل نفس:ھذا أمران
فرنسیس / وثانیھما ما أكده الدكتور ٢١"سبنسر"حفائر بعثة المتحف البریطانى برئاسة 

عبد الملك غطاس فى التقریر الموجز الذى نشره عن حفائره التى اكتشف فیھا ھذه 
 –المجموعة من األوانى من أنھا جرت فى طبقة حضاریة ترجع للعصر الیونانى 

   ٢٢الرومانى

ضا بعض من ھذه األوانى یمكننا أن نرجع تاریخ صناعتھا الى ھذا وان كان ھناك أی
العصر المتأخر من التاریخ المصرى القدیم حیث وجدت مثیالتھا بالتل نفسھ فى حفائر 

 ٢٣)١٣رقم  ٢م(بالعصــر المتأخر مثل " سبنسر"المتحف البریطـانى أیضـا وأرخھا 
  ٢٥)٦٩، ٦٨رقم  ١٣م(واإلناءان  ٢٤)٥٤رقم  ١٠م(واإلناء

                                         
(21) A.J.Spencer, Op.cit, Pls.51-60 , 79 –89.                                                     
(22) F.A.M. Ghattas, in ASAE68,1982, P.45ff: id: in  ASAE 65,1983, P.149ff 
(23)A.J.Spencer, Op.cit, PL.61,A2,5 
(24)Ibid, Pl. 68,C7,27 
(25)Ibid, Pl. 70, D4, 20,25 
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  استخدامات األوانى:ثالثا 
لم یعثر بداخل ھذه األوانىعلى بقایا مواد تعكس لنا استخدامات أصحابھا لھا فى 
العصور القدیمة مما یجعلنا نقترح بعض االحتماالت عن استخداماتھا وذلك على النحو 
 الذي كانت تستخدم فیھ مثیالتھا فى العصور القدیمة وابرز ھذه االحتماالت ھو استخدام

على )  ٢٢،  ٢١رقم  ٤م(ھذه األوانى الصغیرة الحجم فى تناول السوائل فاإلناءان 
سبیل المثال كالھما صنع بھیئة تشبھ الدورق ووجد بفوھة كل منھما نتوء صغیر ربمـا 

واللذان یشبھان ) ٦٥،  ٦٤رقم  ١٢م(كان الغرض منھ تسھیل سكب السوائل واإلناءان 
وكانت )  Oinochoe(ند الیونانیین باسـم أوینوخوى ھیئة األبریق وتعرف ھیئتھما ع

مثیالتھا تقدم على الموائد فى االحتفاالت والمناسبات لیصب منھا النبیذ فى الكئوس 
والتى تشبھ ھیئة الكئوس ربما كان )  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤رقم  ٢م(المختلفة واألوانى

  .یضعھا األفراد على الموائد لتناول النبیذ والجعة فیھا 

،  ٤٦رقم  ٩م(ھذا ویغلب على الظن أن األوانى التى صنعت بقاعدة مدببة مثل األوانى
ربما كانت تثبت فى أحد أركان المنزل ویوضع ) ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣رقم  ١٠م) (٥٢

  . الخ... فیھا بعض أنواع المواد الغذائیة التى یستخدمھا أھل المنزل كالفول أو العدس 

یعد اإلناء الوحید المصنوع بحجم ضخم فى مجموعة   والذي) ٤٢رقم  ٨م(أما اإلناء
  . األوانى التى ننشرھا فأغلب الظن أنھ كان یستخدم كصومعة لحفظ الغالل فیھا

ھذا ویمكننا أن نعتقد أیضا بأن بعض من ھذه األوانى ربما كان یستخدم فى حفظ بعض 
تھا فى العصور أنواع الزیوت والعسل وذلك على النحو الذى كانت تستخدم فیھ مثیال

  .  القدیمة فى بعض األحیان
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  الخاتــمة
  :لقد أمكن استخالص الحقائق التالیة من ھذه الدراسة 

بالحجم الصغیر ) ٤٢رقم  ٨فیما عدا إناء واحد م(تتصف ھذه األوانى جمیعھا  - ١
  والتنوع فى ھیئة شكلھا العام الخارجى وھیئة مقابضھا وفوھاتھا وعنقھا وقواعدھا 

تتصف معظم ھذه األوانى بخشونة صناعتھا وبسطوحھا غیر المصقولة والخالیة  - ٢
  تماما من النقوش والكتابات 

أن األوانى الكرویة الشكل والبیضاویة وأیضا المصنوعة على ھیئة االسطوانة  - ٣
  المسلوبة تعد من اكثر الھیئات شیوعا فى ھذه المجموعة من األوانى

والمقبض بھیئة مقوسة من أكثر ھیئات المقابض أن ھیئة كل من المقبض المعقوف  - ٤
  .شیوعا بھذه األوانى

أن معظم ھذه األوانى كان بفوھة ذات حافة بارزة للخارج والقلیل منھا كان بفوھة  - ٥
  عادیة وبدون حافة بارزة 

أن أغلب ھذه األوانى صنع بعنق قصیر وواسع أو بعنق متوسط الطول وبمحیط  - ٦
  قطر متوسط االتساع 

  . ذه األوانى صنع إما بقاعدة مستدیرة أو مقعرة الشكلأن معظم ھ - ٧
أن أجزاء كثیرة لعدد غیر قلیل من ھذه األوانى تعرض للكسر أغلب الظن بسبب  - ٨

ضعف وھشاشة المادة المصنوعة منھا والتى ال تحتمل عوادى الزمن كمثیالتھا 
 . المصنوعة من األحجار

متأثرة بما أصاب آثار الدلتا وجود أمالح مؤكسدة على سطح بعض ھذه األوانى ،  - ٩
بوجھ عام من سرعة تحلل اآلثار فیھا نتیجة للظرف البیئیة والطبیعیة التى أحاطت 

 . بھا منذ اقدم العصور 
أن بعض ھذه األوانى وجد على سطوحھا الخارجیة بقایا حریق باللون األسود ،  -١٠

ربما نتیجة ربما نتیجة لتعرض المكان الذي وجدت بھ ھذه األوانى لحریق ، أو 
الستخدام أصحابھا لھا في أثناء إعداد بعض أنواع األطعمة وتأثرت سطوحھا 

 . الخارجیة بالنیران التى استخدمت أثناء إعدادھا
إن بعض ھذه األوانى وجد منھا ما یشبھ ھیئة األمفورات الیونانیة المعروفة، مثل  -١١

 Neck( نیكى  واألمفورا)  Pananthenic Amphora( األمفورا الباناثینایا 
Amphora  ( وأن اختلفت ھذه األوانى بطبیعة الحال عن األمفورات الیونانیة فیما

 . یتعلق بالحجم والذي یتصف بالضخامة
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أن معظم ھذه األوانى ترجع للعصر البطلمى والقلیل منھا یرجع للعصر المتأخر من  -١٢
 . التاریخ المصرى القدیم 

الظن استخدم معظمھا في تناول وحفظ  أن ھذه األوانى الصغیرة الحجم ، أغلب -١٣
السوائل بھا كالماء والنبیذ والجعة ، لما تتصف بھ من خاصیة حفظ السوائل وعدم 

  .التسرب منھا


