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ARCHAIC PERIOD AND THE OLD KINGDOM

 
Katarína Arias
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague)

Vessels with mortar or plaster in the funerary and cultic contexts of the Old Kingdom  3

Abstract: The archaeological exploration of Old Kingdom cemeteries provides us with a considerable amount of vessels 
containing inside traces or, in some cases, even thick layers of white substance, whether mortar, plaster or gypsum, coming 
from diverse contexts. While these vessels are undoubtedly part of what can be dubbed as repurposed and secondarily 
reused pottery, they should not be simply overlooked or ignored, as they often provide indirect evidence of rituals or 
activities closely connected to performing rituals. Their presence in the burial chambers, shafts and cultic areas can often 
signify either sealing or purifying rites that were executed during the burial or in the course of later ritual activities.
Keywords: Old Kingdom – Pottery – Sealing – Ritual – Purifying – Mortar – Plaster

كاتارينا آرياس
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، جامعة تشارلز، براغ(

األوانى ذات املالط أو اجلبس فى السياقات اجلنائزية والعقائدية للدولة القدمية  3

امللخــص: تزودنــا االكتشــافات األثريــة ملقابــر الدولــة القدميــة بكميــات كبيــرة مــن األوانــى التــى حتتــوى علــى آثــار بداخلهــا، أو فــى بعــض احلــاالت، 
طبقــات ســميكة مــن مــادة بيضــاء، ســواء كانــت تلــك املــادة عبــارة عــن مــاط أو جــص أو جبــس، كمــا أنــه يتــم العثــور عليهــا فــى ســياقات أثريــة 
متنوعــة. فبينمــا تلــك األوانــى هــى بــا شــك جــزء ممــا ميكــن تســميته بالفخــار املعــاد اســتخدامه بشــكل ثانــوى، إال أنــه ال ينبغــى ببســاطة إغفالهــا 
أو جتاهلهــا، ألنهــا غالبــًا مــا تقــدم دليــًا غيــر مباشــر علــى الطقــوس أو األنشــطة املرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا بأدائهــا. وغالبــًا مــا يشــير وجودهــا فــى حجــرات 
الدفــن واآلبــار واملناطــق املتعلقــة بإقامــة الشــعائر إلــى مظاهــر غلــق املقابــر أو التطهيــر التــى يتــم تنفيذهــا أثنــاء مراحــل الدفــن أو فــى ســياق أنشــطة 

الطقــوس الاحقــة.
الكلمات الدالة: الدولة القدمية ــ فخار ــ غلق ــ طقوس ــ تطهير ــ مونة ــ جص

John William Burn 
(Macquarie University)

The Rise of Cattle in A.R.I.D. Times 15

Abstract: During the latter half of the Old Kingdom, Egypt experienced a noticeable decline in the amount of water delivered 
by the river Nile, hence, leading to the concept of an era that might be termed A.R.I.D. times: ‘A River In Drought’. While 
modern scientific analyses suggest that the traditional view of a society–destroying drought is less than likely, the volume of 
water delivered during the annual inundation became increasingly irregular, meaning that the nutrient levels reaching the 
agricultural zones became less reliable. Lower river momentum (a function of water volume and speed) may have resulted 
in fewer nutrients spread across the land but, conversely, would have led to an increased abundance of nutrients being left 
in the channel. If nutrients normally lost from the river to the land remained within, this would have resulted in changed 

Abstracts

عصور ما قبل التاريخ والدولة القدمية



levels of nutrients within the river, affecting the ecological balance as plant life bloomed, taking advantage of the excess 
nutrient supply. This article contends that the way that society responded to these changes may be inferred from the tomb 
decorations produced during the time frame in question and focuses upon one aspect of tomb decoration change – the 
depictions of cattle – which increased over the time frame in question. The apparent rise in the importance of cattle may 
be a consequence of cattle’s ability to take advantage of the flourishing plants on the riverbanks, a profusion occasioned by 
ecological changes driven by the erratic flow of the Nile.
Keywords: Late Old Kingdom – Ecology – Environment  – Tomb decorations – Cattle – Pastoralism

جون ويليام بيرن
)جامعة ماكوارى(

15  ARID صعود املاشية خالل عصر

امللخــص: خــال النصــف األخيــر مــن الدولــة القدميــة، شــهدت مصــر انخفاضــًا ملحوظــًا فــى كميــة امليــاه التــى ينقلهــا نهــر النيــل، ممــا أدى إلــى 
ــة جفــاف(. بينمــا تشــير  ــة ARID وهــى اختصــار لتعريــف )A River In Drought: نهــر فــى حال ــة ميكــن تســميتها بأزمن ــة تاريخي تكويــن حقب
التحليــات العلميــة احلديثــة إلــى أن النظــرة التقليديــة لتدميــر املجتمــع نتيجــة للجفــاف هــى فرضيــة غيــر مرجحــة، حيــث إن كميــة امليــاه التــى تصــل 
أثنــاء الغمــر الســنوى أصبحــت غيــر منتظمــة بشــكل متزايــد، ممــا يعنــى أن مســتويات املغذيــات التــى تصــل إلــى املناطــق الزراعيــة أصبــح غيــر موثــوق 
وجودهــا. رمبــا أدى انخفــاض زخــم النهــر )دالــة حلجــم املــاء وســرعته( وكذلــك انتشــار عــدد أقــل مــن العناصــر الغذائيــة عبــر األرض، ولكــن علــى 
العكــس مــن ذلــك، كان مــن املمكــن أن يــؤدى هــذا االنخفــاض إلــى زيــادة ووفــرة املغذيــات املتروكــة فــى القنــاة. إذا بقيــت املغذيــات التــى تنتقــل 
عــادًة مــن النهــر إلــى األرض داخــل النهــر، فقــد يــؤدى ذلــك إلــى تغييــر مســتويات املغذيــات داخــل النهــر نفســه، ممــا يؤثــر علــى التــوازن البيئــى مــع 
ازدهــار احليــاة النباتيــة، واالســتفادة مــن اإلمــداد الزائــد باملغذيــات. تؤكــد هــذه املقالــة أن الطريقــة التــى اســتجاب بهــا املجتمــع لهــذه التغييــرات ميكــن 
اســتنتاجها مــن نقــوش املقابــر التــى مت تشــييدها خــال اإلطــار الزمنــى املعنــى، وتركــز علــى جانــب واحــد مــن تغييــر نقــوش املقبــرة ــــ تصويــر املاشــية 
ــــ التــى زاد تصويرهــا خــال اإلطــار الزمنــى اخلــاص بالدراســة. قــد يكــون االزديــاد الواضــح فــى أهميــة املاشــية نتيجــة لقــدرة املاشــية علــى االســتفادة 

مــن النباتــات املزدهــرة علــى ضفــاف النهــر، وهــى وفــرة ناجتــة عــن التغيــرات البيئيــة التــى يقودهــا التدفــق غيــر املنتظــم لنهــر النيــل.
الكلمات الدالة: أواخر الدولة القدمية ــ علم البيئة ــ البيئة ــ مناظر املقابر ــ املاشية ــ الرعى

Andrzej Ćwiek
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

Gisr el-Mudir: Past and Future 31

Abstract: Gisr el-Mudir remains the largest (in both literal and figurative meaning of the word) conundrum of the early royal 
architecture. Its date (Second or Third Dynasty?), as well as function (mortuary complex? Talbezirk?) remain hypothetical. 
The crucial questions of its place before or after the Step Pyramid complex of Netjerykhet, its position within the Saqqara 
necropolis, and its construction, bear important implications for historical reconstructions. This enormous project – a huge 
rectangle of limestone walls of some 660 × 400 metres, even if barely started, is because of its size a great challenge for 
archaeology. Previous research, made by the Scottish mission, established some important features of the monument, it 
failed, however in giving the final answers. Alhough the dating of Gisr el-Mudir to the reign of Khasekhemui has been widely 
advertised, in fact the evidence tends rather to support its attribution to Sanakhte, and its identification as a (unfinished) step 
pyramid complex. It is clear that only if the fieldwork is resumed, one may expect conclusive answers to the fundamental 
questions. Satellite images and field survey enabled recording new, hitherto unnoticed, features at the area of the Gisr  
el-Mudir, as well as in its vicinity. One might suggest particular places, where trial excavations might reveal new evidence.
Keywords: Saqqara – Third Dynasty – Sanakhte – Architecture – Pyramid – Mortuary complex

أندرجيه شيفيك
)جامعة آدم ميكيفيتش واملتحف األثرى فى بوزنان(

جسر املدير: املاضى واملستقبل  31

امللخــص: تبقــى منطقــة جســر املديــر أكبــر )مــن حيــث املعنــى احلرفــى واملجــازى للكلمــة( لغــز للعمــارة امللكيــة املبكــرة. حيــث يبقــى تأريخهــا )ســواء 
مــن األســرة الثانيــة أو الثالثــة(، فضــًا عــن وظيفتهــا )مجموعــة جنائزيــة؟ Talbezirk ؟( ترجيحــات افتراضيــة. حيــث إن األســئلة احلاســمة حــول 
مكانهــا قبــل أو بعــد املجموعــة الهرميــة للملــك نثــرى خــت، وموقعهــا داخــل جبانــة ســقارة، وأســلوب تشــييدها، حتمــل دليــًا مهمــًا إلعــادة بنــاء 

viii
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التاريــخ. هــذا املشــروع الضخــم ــــ مســتطيل ضخــم مشــيد مــن جــدران احلجــر اجليــرى، تبلــغ مســاحته حوالــى 660 × 400 متــر، حتــى إنــه ولــو 
توقــف فــى مراحــل تشــييده املبكــرة، ميثــل حتديــًا كبيــرًا لعلــم اآلثــار بســبب حجمــه. أثبتــت األبحــاث الســابقة، التــى أجرتهــا البعثــة األســكتلندية، 
بعــض الســمات املهمــة لهــذا البنــاء، لكنهــا فشــلت فــى تقــدمي اإلجابــات النهائيــة. علــى الرغــم مــن تأريــخ منطقــة جســر املديــر قــد مت دفعــه وتأييــده 
بشــكل كبيــر إلــى عصــر امللــك خــع ســخموى، إال أن واقــع األدلــة مييــل باألحــرى إلــى دعــم تأريخــه إلــى عصــر امللــك ســانخت، واالعتــراف بــه 
ــة اســتئناف أعمــال احلفائــر، قــد نتوقــع إجابــات قاطعــة عــن  ــم يكتمــل( ملجموعــة هرميــة مدرجــة. مــن الواضــح أنــه فقــط فــى حال كمشــروع )ل
األســئلة األساســية. كمــا قدمــت لنــا صــور األقمــار الصناعيــة واملســح امليدانــى معلومــات جديــدة، غيــر متناولــة مــن قبــل عــن بعــض عناصــر منطقــة 

جســر املديــر. وميكننــا اقتــراح مناطــق بعينهــا داخــل جســر املديــر ميكــن إجــراء حفائــر بهــا، والتــى مــن شــأنها أن تقــدم أدلــة جديــدة.
الكلمات الدالة: سقارة ــ األسرة الثالثة ــ سانخت ــ العمارة ــ الهرم ــ مجموعة جنائزية 

Veronika Dulíková – Lucie Jirásková – Martin Odler
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague)

Ptahshepses, vizier and king’s son-in-law as reflected in his unpublished tomb equipment  47

Abstract: The personage of Ptahshepses, who held the vizieral office in the mid-Fifth Dynasty, is well-known to Egyptologists. 
Through marriage to Princess Khamerernebty, Ptahshepses became the king’s son-in-law and pledged his loyalty to the ruler, 
Nyuserre. Like a handful of his contemporaries, Ptahshepses reached the peak of what was possible in contemporary society. 
His mastaba, however, has no parallel when compared to others. Ptahshepses’ extraordinary position was reflected in his 
tomb’s location, vastness (2,375.60 sq. m), architectural concept, decoration, impressiveness and equipment. In accordance 
with the spatial tomb distribution of Old Kingdom officials, which mirrored the social and administrative system of society 
at that time, Ptahshepses’ exceptional position was also expressed in the rare materials used for the burial items. So far, it 
is known that the king provided him with a sarcophagus made of red granite, a material only some royal family members 
and selected high-ranking dignitaries could afford in the Fifth Dynasty. Other objects from his burial equipment have not 
been presented and published yet.
Keywords: Old Kingdom – Abusir – Ptahshepses – Vizier – Burial equipment – Mid-Fifth Dynasty – Transformation of society

فيرونيكا دوليكوفا ــ لوتسيا يراسكوفا ــ مارتن أودلر
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، جامعة تشارلز، براغ(

بتاح شبسس، الوزير وصهر امللك كما ينعكس فى متاعه اجلنائزى غير املنشور من مقبرته  47

امللخــص: تعتبــر شــخصية بتــاح شبســس، الــذى شــغل منصــب الوزيــر خــال منتصــف عصــر األســرة اخلامســة، معروفــة لــدى علمــاء املصريــات. فمن 
خــال زواجــه مــن األميــرة خــع مــرر نبتــى، أصبــح بتــاح شبســس صهــرًا للملــك، وربــط والءه بامللــك نيوســررع. مثلــه مثــل القليــل مــن الشــخصيات 
املعاصــرة لــه، وصــل بتــاح شبســس إلــى ذروة مــا كان ميكــن الوصــل إليــه فــى املجتمــع املصــرى القــدمي وقتهــا. فمــن املعــروف أن مقبرتــه ليــس لهــا مثيــل 
عنــد مقارنتهــا مبثيلتهــا مــن عصــر الدولــة القدميــة. كمــا انعكســت مكانــة بتــاح شبســس االســتثنائية مــن خــال موقــع مقبرتــه فــى جبانــة أبوصيــر، 
ــر  ــع املكانــى ملقاب ومســاحتها )2375.60 متــر مربــع(، وكذلــك مفهومهــا املعمــارى، ومناظرهــا، باإلضافــة إلــى متاعهــا اجلنائــزى. فمــن خــال التوزي
موظفــى الدولــة القدميــة، وهــو األمــر الــذى يعكــس النظــام االجتماعــى واإلدارى للمجتمــع أثنــاء تلك الفتــرة، مت أيضــًا إظهار مكانــة بتاح شبســس املتميزة 
مــن خــال اســتخدام مــواد نــادرة فــى متــاع املقبــرة اجلنائــزى. فمــن املعــروف أن امللــك قــد منــح بتــاح شبســس تابوتــًا حجريــًا قطــع مــن حجــر اجلرانيــت 
األحمــر، وهــو احلجــر الــذى ال يســتطيع اســتخدامه إال بعــض مــن أفــراد العائلــة امللكيــة وكبــار الشــخصيات البــارزة فــى املجتمــع املصــرى القــدمي أثنــاء 
عهــد األســرة اخلامســة. إال أنــه حتــى اآلن لــم يتــم مناقشــة وتقــدمي بعــض مــن املتــاع اجلنائــزى الــذى عثــر عليــه باملقبــرة واخلــاص بالوزيــر بتاح شبســس.

الكلمات الدالة: الدولة القدمية ــ أبوصير ــ بتاح شبسس ــ الوزير ــ املتاع اجلنائزى ــ منتصف األسرة اخلامسة ــ تغيير املجتمع

Linda Evans – Philip Weinstein
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Dragonflies? A possible composite type in Egyptian tomb scenes and its implications 71

Abstract: The Egyptology literature sometimes refers to the presence of “dragonflies” in Egyptian tomb scenes, but is this 
identification accurate? Many of the creatures labelled as such are morphologically incorrect, displaying antennae and/
or legs that are too long, with bulbous abdomens, and/or extra wings. Despite these anomalies, some images do indeed 
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resemble dragonflies, especially those found in tomb scenes in later periods. Here we present the first known identification 
of a dragonfly nymph in an Old Kingdom scene at Saqqara, which reveals Egyptian knowledge and observation of the 
natural history of these insects. Furthermore, while butterflies appear early in the artistic record, “dragonflies” are not 
represented in marsh scenes until the late Fifth Dynasty. Their occurrence thus corresponds with a period of environmental 
change in Egypt that was marked by unusually low Nile floods. The warm backwaters that resulted from the changed 
river conditions will have encouraged a substantial increase in the range and quantity of common aquatic insects, such as 
mayflies, midges, mosquitoes, as well as their predators: dragonflies and damselflies. We propose that heightened awareness 
of these insects in the late Fifth Dynasty led to the introduction of the ‘dragonfly’ motif and that, in addition, it represents 
a composite type incorporating the features of a range of hovering, fast-moving insects that are reliably found near water. 
Other composite insect types have been proposed in Egyptian art, such as the “bee” motif and the use of Monarch butterflies 
to represent the insects as a group. The “dragonfly/flying insect” image may similarly represent a merging of ecologically-
related species in order to represent a type, with variability in the features of the motif indicating the artists’ conflation of 
visually- and behaviourally-similar marsh insects. The humble “dragonfly” thus offers us unexpected insights into changing 
environmental conditions during the Old Kingdom period and the impact of animals on Egyptian cultural expression.
Keywords: Dragonflies – Aquatic insects – Marsh scenes – Nile River – Climate change – Old Kingdom
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اليعسوب؟ نوع مركب محتمل من مناظر املقابر املصرية وآثاره   71 

ــد  ــة، فهــل هــذا التحدي ــر املصري ــى وجــود حشــرة »اليعســوب« مصــورة مبناظــر املقاب ــات إل ــم املصري ــة بعل ــات املتعلق ــًا الكتاب امللخــص: تشــير أحيان
دقيــق؟ فالعديــد مــن الكائنــات التــى مت تصنيفهــا علــى هــذا النحــو غيــر صحيحــة مــن الناحيــة الشــكلية، حيــث تظهــر تلــك احلشــرة بقــرون استشــعار 
أو أرجــل طويلــة جــدًا، وبطــن منتفــخ، وأجنحــة إضافيــة. إال أنــه وعلــى الرغــم مــن هــذه احلــاالت الفريــدة، فــإن بعــض املناظــر تشــبه حشــرات 
اليعســوب، خاصــة تلــك املصــورة علــى جــدران املقابــر التــى تــؤرخ بفتــرات الحقــة. نقــدم هنــا أول تعريــف معــروف حلوريــة اليعســوب مــن منظــر 
ــة القدميــة فــى ســقارة، وهــو األمــر الــذى ينــم عــن معرفــة املصريــن القدمــاء وماحظاتهــم للتاريــخ الطبيعــى لتلــك احلشــرات.  يعــود لعصــر الدول
وعــاوة علــى ذلــك، بينمــا تظهــر الفراشــات فــى وقــت مبكــر مــن التاريــخ الفنــى املصــرى القــدمي، لــم يتــم متثيــل »اليعســوب« فــى مناظــر املســتنقعات 
حتــى أواخــر األســرة اخلامســة. وبالتالــى فــإن تصويرهــا يتوافــق مــع فتــرة مــن التغيــر البيئــى فــى مصــر متيــز بانخفــاض غيــر عــادى فــى معــدالت 
فيضانــات النيــل. حيــث ستشــجع امليــاه الراكــدة الدافئــة التــى نتجــت عــن ظــروف النهــر املتغيــرة علــى زيــادة كبيــرة فــى مــدى وكميــة احلشــرات 
املائيــة الشــائعة، مثــل ذبــاب مايــو، والهامــوش، والبعــوض، باإلضافــة إلــى مفترســاتها: اليعســوب ومقترنــات األجنحــة. نقتــرح هنــا أن زيــادة الوعــى 
بهــذه احلشــرات فــى أواخــر األســرة اخلامســة أدى إلــى إدخــال شــكل »اليعســوب« علــى مناظــر املقابــر، وأنــه باإلضافــة إلــى ذلــك، ميثــل نوعــًا مركبــًا 
يشــمل مميــزات مجموعــة مــن احلشــرات ســريعة احلركــة الطائــرة والتــى عــادة مــا تتواجــد بالقــرب مــن املــاء. مت إدخــال أنــواع أخــرى مــن احلشــرات 
املركبــة فــى الفــن املصــرى، مثــل مناظــر »النحــل« وكذلــك مناظــر الفراشــات امللكيــة لتمثيــل احلشــرات كمجموعــة. ورمبــا متثــل مناظــر »اليعســوب/ 
احلشــرة الطائــرة« باملثــل اندماجــًا لألنــواع األخــرى ذات الصلــة بالبيئــة مــن أجــل متثيــل نــوع آخــر، مــع تبايــن فــى ســمات الشــكل الــذى يشــير إلــى 
اخللــط بــن حشــرات املســتنقعات املتشــابهة بصريــًا وســلوكيًا. يقــدم لنــا »اليعســوب« املتواضــع رؤى غيــر متوقعــة للظــروف البيئيــة املتغيــرة خــال فتــرة 

الدولــة القدميــة وتأثيــر احليوانــات علــى التعبيــر الثقافــى املصــرى.
الكلمات الدالة: اليعسوب ــ احلشرات املائية ــ مناظر املستنقعات ــ نهر النيل ــ التغير املناخى ــ الدولة القدمية
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The Development of the G I S Cemetery at the Giza Necropolis during the Fourth Dynasty and into the Fifth  
with reference to the Mastabas of Kaemnefret (G II S) and Khufudjedef (G III S)  81

Abstract: This article discusses the development of the G I S Cemetery located on the south side of Khufu’s pyramid at the 
Giza Necropolis. The cemetery consists of an east–west row of nine core mastabas (Mastabas I–XI = G I S – G X S) whose 
foundation is inherently linked to the development of Khufu’s pyramid complex itself. Two spaces or gaps in the cemetery, 
Mastabas II and V, may also originally have had mastabas planned. There is a sequence of events, however, associated with 
the south side which include: a layer of granite debris underneath the cores, the dismantling of the presumed ramp used for 
bringing stone from the quarry, and Khufu’s two boat pits with graffiti. An analysis of these events and their possible dating 
in relation to the core mastabas may reveal significant information concerning the original foundation of the cemetery. The 
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G I S Cemetery could not be laid out until certain events had occurred. Further archaeological evidence includes a rubble 
wall on the south side of the pyramid as well as graffiti associated with Mastaba VII (= G VI S) with Menkaura’s name. There 
is also a distinction in the number of shafts between the western and eastern groups of mastabas in the original foundation 
of the G I S Cemetery. There are two distinct phases in the development of the G I S Cemetery: construction and then 
actual completion and usage. Although the cores may date to Khafra’s reign or Menkaura’s, their development extends 
from the late Fourth Dynasty into the Fifth with smaller mastabas constructed in the Fifth and Sixth Dynasties. A study of 
the tomb owners and their titles may also reveal information concerning their presence in this southern cemetery, possibly 
based on family or office. The mastabas of Kaemnefret (G II S) and Khufudjedef (G III S) with their exterior chapels and 
the decorative programs of their offering chambers may provide insight into this period, namely the early Fifth Dynasty, 
when the royal necropolis had moved to Saqqara and Abusir. 
Keywords: Mastabas – Khufu – Chapels – Cemetery – Development

لوريل فلينتى
)مشروع اجلبانة الشرقية وجبانة G I S باجليزة(

 تطوير مقابر G I S بجبانة اجليزة خالل عصر األسرة الرابعة وبداية اخلامسة مع اإلشارة إلى مصاطب كل
81   )G III S( ومصطبة خوفو جدف (G II S) من خع إم نفرت 

امللخــص: يناقــش هــذا املقــال تطويــر جبانــة G I S الواقعــة علــى اجلانــب اجلنوبــى مــن هــرم امللــك خوفــو باجليــزة. وتتكــون اجلبانــة مــن صــف مــن 
املقابــر ذات محــور شــرق ــــ غــرب )املصاطــب I – XI = G I S – G X S)، وهــى املصاطــب التــى يرتبــط تطورهــا بتطــور املجموعــة الهرميــة للملــك 
خوفــو نفســه. وتوجــد مســاحتان أو فجوتــان باجلبانــة، وهمــا املصطبــة II واملصطبــة V، رمبــا تكونــان قــد مت تشــييدهما فــى األصــل كمصاطــب. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، هنــاك سلســلة مــن الظواهــر األثريــة املرتبطــة باجلانــب اجلنوبــى لهــرم امللــك خوفــو، والتــى تشــمل: طبقــة مــن ردمي حجــر اجلرانيــت 
ــا املنحــدر أو الطريــق الصاعــد الــذى مــن املفتــرض أنــه اســتخدم لنقــل األحجــار مــن احملجــر، وكذلــك حفرتــى املراكــب  أســفل األساســات، بقاي
اخلاصــة بامللــك خوفــو والتــى حتتــوى علــى كتابــات هيراطيقيــة. وتكشــف دراســة هــذه الظواهــر وتأريخهــا احملتمــل فيمــا يتعلــق بأساســات املصاطــب 
عــن معلومــات مهمــة ترتبــط بتأســيس تلــك اجلبانــة. حيــث إنــه ال ميكــن البــدء فــى تشــييد اجلبانــة G I S إال بعــد وقــوع أحــداث معينــة. كمــا 
تشــتمل األدلــة األثريــة األخــرى علــى جــدار مــن الــردمي يوجــد باجلانــب اجلنوبــى مــن الهــرم، باإلضافــة إلــى الكتابــات اجلرافيتيــة املوجــودة علــى 
ــار بــن مجموعــات املصاطــب  اجلــدران املصطبــة )VII (=G VI S والتــى حتمــل اســم امللــك منــكاورع. كمــا يوجــد أيضــًا اختــاف فــى عــدد اآلب
الغربيــة والشــرقية التــى توجــد فــى التخطيــط األصلــى للجبانــة G I S. وهنــاك مرحلتــان متميزتــان فــى تطــور اجلبانــة G I S: البنــاء ثــم اإلجنــاز الفعلــى 
للمصاطــب باإلضافــة إلــى االســتخدام. فعلــى الرغــم مــن أن البنــاء األساســى قــد يــؤرخ بعصــر امللــوك خفــرع أو منــكاورع، إال أن تطورهــا ميتــد مــن 
أواخــر األســرة الرابعــة إلــى بدايــة األســرة اخلامســة مــع وجــود مصاطــب أصغــر شــيدت خــال األســرتن اخلامســة والسادســة. ورمبــا تكشــف دراســة 
حــول أصحــاب تلــك املقابــر وألقابهــم أيضــًا عــن معلومــات تتعلــق بوجودهــم فــى تلــك اجلبانــة اجلنوبيــة، رمبــا بنــاًء علــى ارتبــاط عائلــى أو وظيفــى. 
ورمبــا توفــر لنــا مصاطــب مــن خــع إم نفــرت )G II S( ومصطبــة خوفــو جــدف )G III S( باإلضافــة إلــى مقاصيرهــم اخلارجيــة وبرنامــج مناظــر حجــرات 

القرابــن معلومــات دقيقــة عــن تلــك الفتــرة، وهــى فتــرة بدايــة األســرة اخلامســة، عندمــا انتقلــت اجلبانــة امللكيــة إلــى ســقارة وأبوصيــر.
الكلمات الدالة: مصطبة ــ خوفو ــ مقاصير ــ جبانة ــ تطور
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Abusir Papyri versus Provincial Papyri 101

Abstract: This paper summarises the type of data included in the Old Kingdom papyrus archives. It distinguishes the Abusir 
papyri and the “Provincial archives” based on the preliminary analysis of the Gebelein and the Sharuna papyri. It appears 
that these latter clearly allow a study of the social composition of a provincial community together with its economy, while 
the Abusir papyri provide information on Fifth Dynasty royal mortuary temples, and more precisely on the organisation 
of rituals, festivals and the economy of the entire structures.
Keywords: Abusir archives – Gebelein papyrus – Sharuna papyrus – Onomastic – Provincial population – Provincial economy
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امللخــص: يلخــص هــذا البحــث نــوع البيانــات الــواردة فــى أراشــيف البــردى اخلاصــة بالدولــة القدميــة. حيــث يقــارن بــن أرشــيف برديــات أبوصيــر 
و»األراشــيف اإلقليميــة«، وذلــك اســتنادًا إلــى حتليــل أولــى لــكل مــن أرشــيف جبلــن وشــارونه. حيــث إنــه مــن الواضــح أن تلــك األخيــرة تتيــح 
للدارســن بصــورة واضحــة دراســة التكويــن االجتماعــى للمجتمــع اإلقليمــى خــارج العاصمــة منــف، باإلضافــة أيضــًا إلــى اقتصــاد املقاطعــات، بينمــا 
يوفــر أرشــيف برديــات أبوصيــر معلومــات عــن املعابــد اجلنائزيــة امللكيــة خــال األســرة اخلامســة، وبشــكل أكثــر دقــة عــن تنظيــم الطقــوس واألعيــاد 

واقتصــاد تلــك املبانــى اجلنائزيــة بالكامــل.
الكلمات الدالة: أرشيف أبوصير ــ برديات جبلن ــ برديات شارونه ــ األعام ــ سكان األقاليم ــ اقتصاد األقاليم

Julia Clare Francis Hamilton
(University of Oxford)

The sacredness of the royal name in Old Kingdom inscriptions: Palimpsests in the chapel of Meryteti Meri  
at Saqqara 107

Abstract: A selection of palimpsests which include the cartouche of Pepy I in the Sixth Dynasty chapel of Meryteti Meri at 
Saqqara are analysed in this paper, in order to discuss how the sacredness of the king’s name and person was communicated 
in Old Kingdom non-royal monumental inscriptions. The chapel changed ownership several times between its commission 
and the final interment of Meryteti. These changing plans led to the usurpation of inscriptions, in which the draughtsmen 
chose to avoid the total erasure of some basilophoric names in order to leave the king’s cartouche intact, so that they could 
be reintegrated into Meryteti’s titles. The result illustrates the principles of decorum affecting inscribed basilophoric names.
Keywords: Basilophoric names – Palimpsests – Cartouche – Pepy I – Teti – Meryteti – Teti pyramid cemetery
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107 قدسية االسم امللكى فى نقوش الدولة القدمية: طروس من مقصورة ميريت إيتى ميرى بسقارة 

امللخــص: فــى هــذا املقــال مت دراســة مجموعــة مــن الطــروس )كتابــات مت محوهــا( التــى حتمــل خرطــوش امللــك بيبــى األول مــن مقصــورة ميريــت إيتــى 
ميــرى مــن األســرة السادســة فــى ســقارة، وذلــك ملناقشــة مــدى قدســية اســم امللــك والشــخص نفســه خــال النقــوش غيــر امللكيــة بالدولــة القدميــة. 
حيــث تغيــرت ملكيــة صاحــب املقصــورة عــدة مــرات وذلــك منــذ تشــييدها إلــى أن دفــن بهــا ميريــت إيتــى ميــرى. أدت تلــك التغيــرات أيضــًا إلــى 
اغتصــاب النقــوش، حيــث اختــار الرســامون جتنــب احملــو الكامــل لبعــض األســماء التــى تتضمــن أســماء ملكيــة، وذلــك مــن أجــل تــرك خرطــوش 
امللــك كمــا هــو بحالتــه الســليمة، بحيــث ميكــن إعــادة دمجــه فــى ألقــاب ميريــت إيتــى ميــرى. توضــح نتيجــة الدراســة أســاليب الــذوق التــى تؤثــر 

علــى األســماء املنقوشــة والتــى تتضمــن اســم امللــوك.
الكلمات الدالة: األسماء التى تتضمن اسم امللوك ــ الطروس ــ خرطوش ــ بيبى األول ــ تيتى ــ ميريت إيتى ميرى ــ جبانة هرم امللك تيتى

Jaromír Krejčí 
(Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University) 

Niuserre’s valley temple and its surroundings in the view of recent archaeological work 121

Abstract: The paper discusses results of recent archaeological work in the area to the south and north of the Niuserre valley 
temple in Central Abusir. Masonry recently unearthed, by the Czech Institute of Egyptology of the Charles University 
provides new information regarding the ground plan of the eastern-most part of Niuserre’s pyramid complex, in the area 
around its valley temple. It also raises new questions, mainly regarding the function of the newly discovered wall. This issue 
is also discussed in the wider scope of other valley temples of the pyramid complexes dated to the Old Kingdom. 
Keywords: Abusir – Pyramid complex – Niuserre – Valley temple – Harbour – Architecture – Old Kingdom – Fifth Dynasty
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امللخــص: تناقــش الورقــة نتائــج األعمــال األثريــة احلديثــة التــى متــت فــى املنطقــة الواقعــة جنــوب وشــمال معبــد الــوادى اخلــاص باملجموعــة الهرميــة 
للملــك نيوســررع مبنطقــة أهرامــات أبوصيــر. حيــث أتاحــت املبانــى التــى مت الكشــف عنهــا بواســطة الفريــق األثــرى التابــع للمعهــد التشــيكى لعلــم 
املصريــات، جامعــة تشــارلز، معلومــات جديــدة تتعلــق مبخطــط البنــاء للجــزء الشــرقى مــن املجموعــة الهرميــة للملــك نيوســررع فــى تلــك املنطقــة 
احمليطــة مبعبــد الــوادى. كمــا تطــرح تلــك األعمــال األثريــة أســئلة جديــدة فيمــا يتعلــق بوظيفــة اجلــدار املكتشــف حديثــًا. ومت أيضــًا مناقشــة تلــك 

املســألة مــن خــال منظورهــا األوســع ملعابــد الــوادى األخــرى للمجموعــات الهرميــة التــى تــؤرخ بعصــر الدولــة القدميــة.
 الكلمات الدالة: أبوصير ــ مجموعة هرمية ــ نيوسررع ــ معبد الوادى ــ امليناء ــ العمارة ــ الدولة القدمية ــ األسرة اخلامسة

Nicolle Leary
(Macquarie University) 

The Memphite Effect: Tracing Memphite Influence in the Figural Proportions of Cattle in Old and Middle Kingdom  
Elite Tomb Imagery 131

Abstract: Animals are an intrinsic feature of ancient Egyptian wall scenes, yet they have received little attention when it 
comes to artistic analysis when compared to their human counterparts. The author’s doctoral study aimed to shed new light 
on the technical processes used by Egyptian practitioners when rendering animals by investigating the canon of proportion, 
which, thus far, has only been linked to the human form. The research centred on elite tomb imagery from the sites of Meir 
and Beni Hassan where existing grid systems were identified with three animal species – cattle, ducks, and oryx. Grids 
identified at Meir and Beni Hassan were reconstructed and hypothetical versions created to examine the figural proportions 
of cattle, ducks and oryx from tombs across Egypt dating from the Fifth to the Twelfth Dynasties, including Memphite 
monuments at Saqqara and Giza.

The results of applying the hypothetical grids systems to the animal corpus were contextualised in two phases: 1) a temporal 
examination to identify proportional trends within and across time periods, and 2) a geographic comparison to trace the 
potential transmission of Memphite visual traditions at sites versus the existence of more local styles. This paper will present 
the results recorded with cattle during the second phase – the geographic comparison – where the outcomes of applying 
hypothetical grids to bovines from seven Old Kingdom and six Middle Kingdom sites can be linked to current literature on 
canonical traditions and regional diversity in visual culture. Proportional trends identified see parallels being recorded across 
Egypt, indicating that guiding systems were likely to have been in place when rendering cattle in elite tomb imagery. As such, 
investigating the use of proportional guides for animals generates new information on the technical practices implemented 
when drafting non-human forms in two-dimensions. Animal figures, therefore, should not be cast in the shadows of their 
human counterparts, but share the same light to fully understand their significance in Egyptian visual culture.
Keywords: Animals – Tomb Imagery – Proportion – Old Kingdom – Middle Kingdom
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التأثير املنفى: تتبع التأثير املنفى فى النسب التصويرية للماشية مبناظر مقابر الصفوة بالدولة القدمية والوسطى  131
امللخــص: تعتبــر احليوانــات ســمة متأصلــة فــى مناظــر جــدران املقابــر املصريــة القدميــة، ولكنهــا ال حتظــى باهتمــام كبيــر عندمــا يتعلــق األمــر بالتحليــل 
الفنــى، وذلــك عنــد مقارنتهــا باملناظــر البشــرية. حيــث هدفــت دراســة الدكتــوراه اخلاصــة باملؤلــف إلــى إلقــاء الضــوء علــى العمليــات التقنيــة التــى 
يســتخدمها الفنانــون املصريــون عنــد تصويــر احليوانــات مــن خــال التحقيــق مــن قانــون النســب، والــذى مت ربطــه حتــى وقتنــا هــذا باملناظــر التــى تصــور 
الشــكل البشــرى فقــط. ركــز البحــث علــى مناظــر مقابــر كبــار الشــخصيات مــن جبانــة ميــر وبنــى حســن، حيــث مت حتديــد أنظمــة الشــبكة الفنيــة 
ـــ املاشــية والبــط واملهــا. فقــد مت إعــادة بنــاء الشــبكات التــى مت حتديدهــا فــى ميــر وبنــى حســن، كمــا مت إنشــاء  عنــد نقــش ثاثــة أنــواع مــن احليوانــاتـ 
نســخ افتراضيــة لفحــص النســب التصويريــة للماشــية والبــط واملهــا مــن املقابــر املصريــة القدميــة التــى يعــود تأريخهــا إلــى الفتــرة مــا بــن األســرتن 

اخلامســة والثانيــة عشــرة، مبــا فــى ذلــك آثــار جبانــة منــف بســقارة واجليــزة.
ومت ســياق نتائــج تطبيــق أنظمــة الشــبكات االفتراضيــة جلســم احليــوان علــى مرحلتــن: 1( فحــص زمنــى لتحديــد اجتاهــات النســبة خــال وعبــر 
ــة منــف مبواقــع أخــرى مقابــل وجــود املزيــد مــن األمنــاط  ــة مــن جبان ــة اجلغرافيــة لتتبــع احتماليــة انتقــال التقاليــد البصري فتــرات زمنيــة، 2( مقارن
ـــ حيــث ميكــن ربــط نتائــج تطبيــق الشــبكات  ـــ املقارنــة اجلغرافيــةـ  احملليــة. ســتعرض هــذه الورقــة النتائــج املســجلة مــع املاشــية خــال املرحلــة الثانيــةـ 
االفتراضيــة علــى األبقــار مــن ســبعة مواقــع مــن الدولــة القدميــة وســتة مواقــع مــن الدولــة الوســطى باملصــادر احلاليــة حــول التقاليــد النســبية والتنــوع 
ــه مــن احملتمــل  ــى أن اإلقليمــى فــى الثقافــة املرئيــة. مت حتديــد اجتاهــات النســبة مــع تســجيل أوجــه التشــابه فــى جميــع أنحــاء مصــر، ممــا يشــير إل
ــبية  ــة التناس ــتخدام األدل ــى اس ــق ف ــإن التحقي ــك ف ــخصيات. ولذل ــار الش ــر كب ــية مبقاب ــر املاش ــد تصوي ــودة عن ــاد موج ــة االسترش ــون أنظم أن تك
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ــن. لذلــك؛ ال  ــر بشــرية ذات البعدي ــد صياغــة أشــكال غي ــم تنفيذهــا عن ــى يت ــة الت ــدة حــول املمارســات التقني ــا معلومــات جدي ــات مينحن للحيوان
 ينبغــى إهمــال املناظــر احليوانيــة عنــد مقارنتهــا بنظرائهــا مــن مناظــر البشــر، ولكــن يجــب أن تشــترك فــى نفــس املســتوى لفهــم أهميتهــا فــى الثقافــة

 البصرية املصرية.
الكلمات الدالة: احليوانات ــ مناظر املقابر ــ النسب ــ الدولة القدمية ــ الدولة الوسطى

Martin Odler – Jiří Kmošek
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague) – (Institute of Science and Technology in Art, Academy of 
Fine Arts, Vienna)

Old Kingdom Copper at Abusir: First Archaeometallurgical Data 141

Abstract: The main aim of this paper is to report preliminary results of the archaeometallurgical study of selected samples of 
Old Kingdom artefacts (Fourth to Sixth Dynasty, ca. 2600–2180 BC) excavated at the Egyptian site of Abusir by the Czech 
Institute of Egyptology. Although the possibilities of the use of archaeometallurgical methods are limited in contemporary 
Egypt, some can be applied. The samples were studied using the methods of metallography/optical microscopy and 
(portable) X-ray fluorescence spectrometry in the laboratory of the French Institute of Oriental Archaeology (IFAO), and 
the Archaeometry Department in Cairo. Thanks to the present project, the social framework of the Old Kingdom copper 
artefacts will be supplemented for the first time with data about the physical properties and chemical composition of the 
objects themselves. While the analyses brought largely expected results of the composition of most model tools, miniature 
vessels and an altar made of copper with traces of arsenic, there are also some surprises including the first possible Old 
Kingdom arsenical copper ingot. The paper also contains a brief overview of previous analytical work on metals from Abusir 
started by Friedrich Rathgen, the founder of conservation science, in the early 20th century.
Keywords: Old Kingdom – Abusir – copper metallurgy – arsenical copper – X-ray fluorescence – metallography – ingot
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نحاس من الدولة القدمية فى أبوصير: أول بيانات أثرية معدنية  141

امللخــص: إن الهــدف الرئيســى مــن هــذه الورقــة هــو طــرح النتائــج األوليــة للدراســة األثريــة التــى متــت علــى عينــات مختــارة مــن القطــع األثريــة 
املعدنيــة التــى تــؤرخ مــن عصــر الدولــة القدميــة )مــا بــن األســرة الرابعــة إلــى األســرة السادســة، 2600 ــــ 2180 قبــل امليــاد(، والتــى مت الكشــف 
ــة  ــة لدراس ــاليب العلمي ــق األس ــات تطبي ــن أن إمكاني ــم م ــى الرغ ــات. عل ــم املصري ــيكى لعل ــد التش ــق املعه ــن طري ــر ع ــة أبوصي ــع جبان ــا مبوق عنه
ــات باســتخدام أســاليب  ــت دراســة العين ــث مت ــا. حي ــق بعضه ــه ميكــن تطبي ــى مصــر املعاصــرة، إال أن ــة محــدود ف ــزات( األثري ــم الفل ــادن )عل املع
ــار الشــرقية )IFAO(، قســم  ــد الفرنســى لآلث ــاز األشــعة الســينية احملمــول مبعمــل املعه ــك جه ــى وكذل ــر الضوئ ــا )دراســة املعادن(/املجه املعدغرافي
دراســة املعــادن، بالقاهــرة. وبفضــل املشــروع احلالــى، ســيتم ألول مــرة اســتكمال اإلطــار االجتماعــى للقــى األثريــة املصنوعــة مــن النحــاس خــال 
عصــر الدولــة القدميــة ببيانــات حــول اخلصائــص الفيزيائيــة والتركيــب الكيميائــى للقطــع نفســها. حيــث قدمــت التحليــات نتائــج متوقعــة إلــى حــد 
ــار زرنيــخ، وتضمنــت النتائــج  ــه آث ــوع مــن النحــاس علي ــة، مذبــح مصن ــة، وكذلــك األوانــى الرمزي ــر لتكويــن معظــم األدوات النحاســية الرمزي كبي
بعــض املفاجــآت، وهــى العثــور علــى أول ســبيكة نحاســية محتملــة عليهــا بقايــا زرنيخيــة مــن عصــر الدولــة القدميــة. حتتــوى الورقــة أيضــًا علــى حملــة 
 موجــزة عــن الدراســات التحليليــة الســابقة التــى متــت علــى املعــادن مــن أبوصيــر، والتــى كان قــد بدأهــا فريدريــج راثجــن، مؤســس علــم الترميــم، 

فى أوائل القرن العشرين.
الكلمات الدالة: الدولة القدمية ــ أبوصير ــ تعدين النحاس ــ نحاس مزرنخ ــ األشعة السينية ــ علم املعادن ــ سبيكة

Marinus Ormeling 
(University of Leiden) 

The Lower Cemeteries at Abu Rawash; re-evaluating the Old Kingdom burials excavated by A. Klasens 159

Abstract: Adolf Klasens excavated on behalf of the National Museum of Antiquities in Leiden at Abu Rawash. The main 
focus of his excavations (1957–1959) was the Early Dynastic burials in what became known as the Lower Cemeteries. 
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During his explorations, Klasens discovered multiple tombs of other eras than the Early Dynastic, including circa 27 burials 
he assigned an Old Kingdom date. The information about these burials, which were all excavated and recorded, was never 
made public; they have never been described or discussed. 

The notes of the three campaigns at Abu Rawash, held at the archives of the Leiden museum, are currently studied and 
re-evaluated; this paper addresses the available information about the Old Kingdom burials. In some cases, remains of 
substructures and superstructures were encountered, in other cases only shafts were found. The burials contained little to 
no datable artefacts, which raises the question how the dates of these structures were obtained. It seems likely that the Old 
Kingdom dates were derived from an assessment of datable objects like pottery, stone vessels and – in one case – inscriptions, 
in combination with construction features and the location of the tombs. No explanation about the dating criteria was 
provided in the publications, none was found in the notes.

This study provides a detailed presentation of the available information of these tombs and burials; their lay-out and 
construction, their location and mutual relationship and the objects that can be associated with the tombs. Subsequently, 
the assigned dates will be re-evaluated. Based on a careful review of the available evidence, the possible history of the Lower 
Cemeteries during the Old Kingdom will be evaluated. The possible relationship between the Lower Cemeteries and the 
Old Kingdom landscape of Abu Rawash will be explored and discussed.
Keywords: Abu Rawash – Lower Cemeteries – Old Kingdom – Re-evaluation excavation notes – Dating issues

مارينوس أورميلينج
)جامعة ليدن(

 159 اجلبانات السفلى فى أبو رواش: إعادة تقييم دفنات من عصر الدولة القدمية ُكشفت بواسطة أدولف كالسينس 

ــره )1957 ــــ 1959(  ــث تركــزت حفائ ــدن. حي ــة لي ــار مبدين ــى لآلث ــو رواش حلســاب املتحــف الوطن ــة أب ــف كاســينس مبنطق ــر أدول امللخــص: حف
بشــكل رئيســى علــى دفنــات تعــود لعصــر األســرات املبكــرة، والتــى أصبحــت تعــرف باســم اجلبانــات الســفلى. اكتشــف كاســينس خــال أعمالــه 
مقابــر أخــرى تعــود لعصــور مختلفــة عــن عصــر األســرات املبكــرة، كان مــن بينهــم حوالــى 27 مقبــرة تــؤرخ بعصــر الدولــة القدميــة. هــذا ولــم يتــم نشــر 

املعلومــات املتعلقــة بهــذه الدفنــات ووصفهــا والتعليــق عليهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه مت حفرهــا وتســجيلها.
ــك إعــادة تقييمهــا؛  ــو رواش، وكذل ــر فــى أب ــة للحفائ ــم اآلن دراســة املاحظــات احملفوظــة فــى أرشــيف متحــف ليــدن واخلاصــة باملواســم الثاث ويت
وتتنــاول هــذه الورقــة املعلومــات املتوفــرة حــول دفنــات الدولــة القدميــة. فــى بعــض احلــاالت، مت العثــور علــى بقايــا األبنيــة الســفلية والعلويــة للمقابــر، 
وفــى حــاالت أخــرى مت العثــور فقــط علــى اآلبــار. وضمــت الدفنــات القليــل مــن اللقــى األثريــة والتــى يصعــب تأريخهــا، ممــا يثيــر التســاؤل حــول 
كيفيــة تأريــخ تلــك األبنيــة. هــذا ويبــدو مــن املرجــح أن تأريــخ الدفنــات لعصــر الدولــة القدميــة يســتند علــى تأريــخ الفخــار واألوانــى احلجريــة، وفــى 
حالــة واحــدة علــى نقــوش، وذلــك إلــى جانــب املظاهــر املعماريــة للمقابــر وموقعهــا. كمــا لــم يتــم تقــدمي أى تفســير مباحظــات املكتشــف حــول املعاييــر 

والقواعــد التــى مت اتباعهــا لتأريــخ املقابــر.
تقــدم هــذه الدراســة عرضــًا مفصــًا للمعلومــات املتوفــرة عــن هــذه املقابــر والدفنــات، باإلضافــة إلــى طــرق تصميمهــا وتشــييدها وموقعهــا وعاقاتهــا 
ببعضهــا البعــض، وكذلــك اللقــى األثريــة التــى ميكــن ربطهــا باملقابــر. كمــا ســيتم إعــادة تقييــم لتأريــخ املقابــر. وبنــاًء علــى مراجعــة دقيقــة لألدلــة 
املتاحــة، ســيتم تقييــم التاريــخ احملتمــل للجبانــات الســفلى خــال عصــر الدولــة القدميــة. كمــا ســيتم استكشــاف ومناقشــة العاقــة احملتملــة بــن 

اجلبانــات الســفلى وموقــع أبــو رواش خــال الدولــة القدميــة.
الكلمات الدالة: أبو رواش ــ اجلبانات السفلى ــ الدولة القدمية ــ إعادة تقييم ماحظات احلفائر ــ مشاكل التأريخ

Marie Peterková Hlouchová
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague)

Wooden fragments from Shaft 2 of Nyankhseshat’s tomb (AS 104) at Abusir South. A preliminary analysis  
of the assemblage 175

Abstract: In the spring season of 2018, the Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University, excavated 
a new structure (designated AS 104) belonging to the group of the so-called transitional tombs. Its owner was a high official, 
property custodian of the king Nyankhseshat, and he built his sepulchre very likely during the reign of king Snofru. The 
mastaba was reused in the first half of the Fifth Dynasty by scribe of the treasury and royal wab-priest Sekhemka and his 
spouse, king’s acquaintance Henutsen.

The substructure of the tomb contained three deep shafts; fragments of wooden coffins were found in two of them. 
Presumably, Shaft 1 served as the burial place of the original owner, Nyankhseshat, whereas Shaft 2 might have been intended 
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for his wife. Both shafts brought to light examples of wooden coffins that can supposedly be dated to the early Fourth 
Dynasty. In Shaft 2, the number of surviving wooden fragments was considerably higher than in the previous one. The 
pieces were scattered all around the burial chamber. Two types of wood were identified: thinner (exc. no. 17/AS104/2018) 
and massive (exc. no. 19/AS104/2018). Furthermore, pieces made of hardwood and softwood can be recognised. The 
presence of some arched fragments allows us to assume that the burial container could have had the shape of the so-called 
qrsw-coffin, but the details of its appearance remain the subject of ongoing research.

The present paper aims to present the wooden finds from Shaft 2 and to discuss the appearance of the original coffin. 
Taking into consideration the quantity and the different types of wood, the possibility that there might have been more 
wooden objects in the burial chamber of Shaft 2 needs to be investigated as well.
Keywords: Abusir South – AS 104 – Fourth Dynasty – Coffin – Wood – Colour – Burial equipment

ماريا بيتركوفا هلوخوفا
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، جامعة تشارلز، براغ(

179 بقايا خشبية من البئر رقم )2( مبقبرة نى عنخ سيشات )AS 104( بجنوب أبوصير. حتليل أولى للمجموعة  

ــرة  ــة تشــارلز، بالكشــف عــن مقب ــة اآلداب، جامع ــات، كلي ــم املصري ــام املعهــد التشــيكى لعل ــع مــن عــام 2018، ق امللخــص: خــال موســم الربي
جديــدة )AS 104( تنتمــى إلــى مجموعــة مقابــر تســمى املقابــر االنتقاليــة. حيــث كان صاحــب املقبــرة نــى عنــخ سيشــات مســئواًل رفيعــًا، وحارســًا 
ملمتلــكات امللــك، ومــن احملتمــل جــدًا أنــه شــيد مقبرتــه خــال عصــر امللــك ســنفرو. كمــا مت إعــادة اســتخدام املصطبــة خــال النصــف األول مــن 

األســرة اخلامســة بواســطة كاتــب اخلزانــة والكاهــن املطهــر ســخم كا وزوجتــه، املعروفــة لــدى امللــك حنــوت ســن.
احتــوى البنــاء الســفلى للمقبــرة علــى ثــاث آبــار عميقــة؛ حيــث مت العثــور علــى بقايــا توابيــت خشــبية ببئريــن منهــم. حيــث إنــه مــن املفتــرض 
أن البئــر األول كان مبثابــة مــكان الدفــن األساســى لصاحــب املقبــرة، نــى عنــخ سيشــات، فــى حــن أن البئــر رقــم )2( رمبــا كان مخصصــًا لزوجتــه. 
ــر مــن القطــع اخلشــبية عنــد  ــر )2( عــددًا أكب ــى أوائــل األســرة الرابعــة. وضــم البئ ــة لتوابيــت خشــبية ميكــن تأريخهــا إل ــر بالبئريــن علــى أمثل وعث
ــد نوعــن مــن اخلشــب: رقيــق ــرة فــى جميــع أنحــاء حجــرة الدفــن. كمــا مت حتدي ــا القطــع اخلشــبية متناث ــار. وكانــت بقاي ــره مــن اآلب  مقارنتــه بغي
ــن  ــة م ــع املصنوع ــى القط ــرف عل ــن التع ــك، ميك ــى ذل ــة إل ــميك )AS104/19 .exc. no/2018(. وباإلضاف  )AS104/17 .exc. no/2018( وس
اخلشــب الصلــب واخلشــب اللــن. ورمبــا يبرهــن وجــود بعــض البقايــا اخلشــبية املقوســة أن التابــوت الــذى دفــن بــه صاحــب املقبــرة ميكــن أن يكــون 

مــن نــوع توابيــت الـــ qrsw، إال أن تفاصيــل مظهــره تظــل موضــوع بحــث مســتمر.
تهدف هذه الورقة إلى تقدمي املكتشفات املصنوعة من اخلشب والتى مت العثور عليها بالبئر )2( ومناقشة شكل التابوت األصلى. مع األخذ فى االعتبار 

كمية وأنواع اخلشب املختلفة، رمبا يكون هناك احتمالية أنه قد وضع بحجرة الدفن اخلاصة بالبئر )2( لقى أثرية أخرى مصنوعة من اخلشب، وهو األمر 
الذى يحتاج إلى التحقق منه أيضًا.

الكلمات الدالة: أبوصير اجلنوبية ــ املقبرة AS 104 ــ األسرة الرابعة ــ تابوت ــ خشب ــ لون ــ متاع جنائزى

Daniela Rosenow
(German Archaeological Institute Cairo)

The settlement remains north of the valley temple of the Bent Pyramid at Dahshur 187

Abstract: A geomagnetic survey carried out in 2013 and 2014 revealed the remains of a settlement situated directly to the 
north of the valley temple of the Bent pyramid. It covers an area of about 200 × 350 m and square and rectangular structures 
were already visible in the geomagnetic image. Archaeological work conducted in the north-western part brought to light 
the remains of two buildings made of sand- and mud-bricks. Four rooms have been excavated so far. Three of them are 
situated in the core living unit of House 1, where walls were additionally covered by a layer of lime plaster showing remains 
of colour. One of these rooms features three lotus-shaped column bases made of limestone. The fourth room explored so 
far seems to be an open court surrounded on two sides by six silos. Judged by sondages put in two of the rooms the houses 
were built in at least three different (main) construction phases. The majority of the objects discovered in the houses are 
connected to food production, storage and consumption. They include a large amount of ceramics, fragments of querns and 
grinding stones; flint tools, charcoal, animal bones and teeth, metal objects made of copper alloy, faience objects (mainly 
beads and tiles), one seal impression as well as wooden objects.

According to the ceramic finds, the buildings date to the early Fourth Dynasty, thus should probably be interpreted 
in the context of the building process of Sneferu’s pyramids and might be regarded as Dahshur’s equivalent to the site of 
Heit el-Gurab at Giza. Given the size, the furnishing and the interior of the buildings the inhabitants of this settlement 
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clearly belonged to the upper class of the Ancient Egyptian society and might have served in a  leading logistical and  
administrative role. 
Keywords: Old Kingdom – Archaeology – Settlement – Memphite necropolis – Dahshur – Early Fourth Dynasty.

دانييال روزنوف
)املعهد األملانى لآلثار بالقاهرة(

187 بقايا مستوطنة إلى الشمال من معبد الوادى للهرم املنحنى بدهشور 

امللخــص: كشــف مســح جيومغناطيســى خــال عامــى 2013 و2014 عــن بقايــا مســتوطنة تقــع مباشــرة إلــى الشــمال مــن معبــد الــوادى لهرم امللك ســنفرو 
املنحنــى. حيــث بلغــت مســاحة املنطقــة حوالــى 200 × 350 متــرًا، حيــث ظهــر بنتائــج املســح مبــاٍن مربعة ومســتطيلة الشــكل. وكشــفت األعمــال األثرية 
التــى أجريــت فــى اجلــزء الشــمالى الغربــى عــن بقايــا مبنيــن شــيدا مــن الطــوب اللــن والرمــال. كمــا مت حفــر أربــع حجــرات حتــى اآلن، تقــع ثــاث منهــا 
فــى منتصــف املنــزل رقــم )1(، حيــث مت تغطيــة اجلــدران أيضــًا بطبقــة مــن اجلــص وتظهــر عليهــا بقايــا ألــوان. حتتــوى إحــدى تلــك احلجــرات علــى ثــاث 
قواعــد أعمــدة مــن احلجــر اجليــرى علــى شــكل زهــرة لوتــس. يبــدو أن احلجــرة الرابعــة التــى مت استكشــافها حتــى اآلن عبــارة عــن فنــاء مفتــوح محــاط مــن 
اجلانبــن بســت صوامــع. وميكننــا القــول بنــاء علــى مجســن مت عملهمــا بحجرتــن مــن املنــزل، أن البنــاء علــى األقل مت خــال ثاث مراحــل بناء )رئيســية( 
مختلفــة. كمــا أن غالبيــة القطــع األثريــة املكتشــفة فــى املنــازل هــى لقطــع مرتبطــة بإنتــاج الغــذاء والتخزيــن واالســتهاك. وهــى تشــتمل على كميــة كبيرة 
مــن الفخــار، وأجــزاء املطاحــن وأحجــار الطحــن، أدوات مــن الصــوان، والفحــم، وعظــام احليوانــات وأســنان، باإلضافــة إلــى اللقــى املعدنيــة املصنوعــة مــن 

خليــط النحــاس، وقطــع مصنوعــة مــن الفاينــس )خــرز وباطــات(، وطبعــة ختــم طينيــة واحــدة، باإلضافــة إلــى القطع اخلشــبية.
ــا الفخاريــة، وتأريــخ املبانــى إلــى بدايــة عصــر األســرة الرابعــة، فبالتالــى ميكننــا وضــع ســياق املبنــى خــال فتــرة تشــييد هــرم امللــك ســنفرو،  وفقــًا للبقاي
وميكــن اعتبــار مســتوطنة دهشــور مثيلــة ملنطقــة حيــط الغــراب باجليــزة. وبنــاًء علــى مســاحة املــكان وأســلوب تأثيثــه والتخطيــط الداخلــى للمبانــى، رمبــا يكــون 
ســاكنو تلــك املســتوطنة ينتمــون إلــى الطبقــة العليــا مــن املجتمــع املصــرى القــدمي، ورمبــا يكونــون قــد لعبــوا دورًا لوجســتيًا وإداريــًا رائــدًا خــال تلــك الفتــرة.

الكلمات الدالة: الدولة القدمية ــ علم اآلثار ــ مستوطنة ــ جبانة منف ــ دهشور ــ بداية األسرة الرابعة

Julie Stauder-Porchet
(Université de Genève – Swiss National Science Foundation)

Appropriations of royal forms and the early development of textual narrative during the Fifth Dynasty 199

Abstract: Textual narrative develops in the Old Kingdom initially in royal inscriptions that are centered on singular occasions 
of royal speech. Such inscriptions are found in the early Fifth Dynasty in the royal funerary complex, and, as royal gifts, 
inserted into the official’s space. The narrative provides a courtly and often ceremonial setting in which the king’s speech 
is performative, and/or tells the effects that result immediately from that speech. In the royal funerary complex, text is 
combined with image. In inscriptions inserted into non-royal spaces, the presentation is purely textual, images involving 
the king being banned there.

Over the course of the Fifth Dynasty, some of the highest non-royal individuals begin emulating and appropriating this 
tradition of initially royal inscriptions. The increasingly complex and extensive inscriptions are ostentatiously displayed 
in an architectural space, the portico, that had itself been originally royal. Royal speech develops new forms by which the 
king praises the official, telling of his action upon the king’s desire. A second strand of narrative, relating to the official 
himself, thus develops in the king’s own words. The event autobiography emerges through the suppression of royal speech, 
and associated with this, of the earlier tradition of circumstantially developed episodes surrounding the king’s speech. At 
the same time, it inherits its core narrative scheme from royal speech itself, but has the official now himself tell what made 
him praiseworthy.
Keywords: Narrative – Elite – King – Royal speech – Fifth Dynasty – Sahure – Izezi – Niankhsekhmet – Werre – Washptah 
(Ptahwash) – Kaiemtjenenet – Senedjemib-Inti

جوليا شتاودر ــ بورتشيه
)جامعة جنيف ــ مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية(

199 املخصصات ذات األشكال امللكية وبداية تطور النص الروائى خالل األسرة اخلامسة  

امللخــص: إن بدايــة تطــور الســرد النصــى خــال عصــر الدولــة القدميــة كان مــن خــال النقــوش امللكيــة التــى تتمحــور فــى مناســبات فرديــة للخطــاب 
ــى  ــا ف ــة، مت إدراجه ــا ملكي ــة، وكهداي ــة امللكي ــات اجلنائزي ــى املجموع ــل األســرة اخلامســة ف ــى أوائ ــوش ف ــذه النق ــل ه ــى مث ــور عل امللكــى. مت العث
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النصــوص الرســمية. يوفــر الســرد إطــارًا مهذبــًا، وغالبــًا مــا يكــون احتفاليــًا يظهــر فيــه خطــاب امللــك كخطــاب أدائــى، أو يخبــر التأثيــر النــاجت مباشــرة 
مــن ذلــك اخلطــاب. ويصاحــب النــص فــى املجموعــات اجلنائزيــة امللكيــة مناظــر مصــورة. أمــا فــى النصــوص التــى مت إدراجهــا فــى األماكــن غيــر 

امللكيــة، يكــون العــرض نصيــًا بحتــًا، وحتظــر املناظــر التــى تتضمــن امللــك متامــًا.
علــى مــدار تاريــخ األســرة اخلامســة، بــدأ بعــض األفــراد غيــر امللكيــن مــن كبــار الشــخصيات فــى محــاكاة هــذا التقليــد املعمــول بــه فــى النقــوش 
امللكيــة األوليــة. حيــث يتــم عــرض تلــك النصــوص املتزايــدة التعقيــد باملســاحات املختلفــة مــن املقابــر وأروقتهــا، وهــو املــكان الــذى كان فــى األصــل 
ملكيــًا. وفــى ذلــك الوقــت طــورت اخلطابــات امللكيــة أشــكااًل جديــدة ميــدح فيهــا امللــك املوظــف صاحــب املقبــرة، ويخبرنــا بعملــه بنــاًء علــى رغبــة 

امللــك نفســه. وهكــذا يتطــور مســار ثــاٍن مــن الســرد، يتعلــق باملوظــف نفســه، وبالتالــى يتعلــق بكلمــات امللــك نفســه.
ويظهــر حــدث الســيرة الذاتيــة مــن خــال اختفــاء اخلطــاب امللكــى، واملرتبــط بهــذا مــن التقليــد الســابق للحلقــات املتطــورة الظرفيــة احمليطــة بخطــاب 
امللــك. فــى الوقــت نفســه، ورثــت مخططــه الســردى األساســى مــن اخلطــاب امللكــى نفســه، إال أن املوظــف بــات يخبرنــا اآلن بنفســه عمــا جعلــه 

يســتحق الثنــاء.
ـ واش  ـــ ور رعـ  ـــ نى عنخ ســخمتـ  ـ إسيســىـ  ـ ســاحورعـ  ـ األســرة اخلامســةـ  ـــ اخلطــاب امللكىـ  ـــ امللــكـ  ـــ الطبقــة العليــاـ  الكلمــات الدالــة: الســردـ 

بتــاح )بتــاح واش( ــــ كاى إم ثننــت ــ ســنجم إيــب إنتى

Zdeňka Sůvová
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague)

Cattle scapulae tools from the Abusir necropolis 213

Abstract: Fifteen artefacts made from cattle (Bos taurus) bones, namely shoulder blades, have been excavated during the 
mission of the Czech Institute of Egyptology in the Abusir necropolis. This type of bone industry was found in different 
archaeological contexts, although the majority of the finds related to burial shafts and was dated to the Old Kingdom Period. 
During these times, when bronze tools were rather small and rare, the cattle shoulder blades, commonly accessible in the 
area, could be used as shovels for digging in the sand – by constructors or perhaps also by robbers. Such activity gradually 
shaped the edges of the bones and polished their surface.
Keywords: Bone tools – Abusir – Old Kingdom – Cattle scapulae – Necropolis

زدينكا سوفوفا
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، جامعة تشارلز، براغ(

 213 أدوات من كتف املاشية من جبانة أبوصير 

امللخــص: مت الكشــف عــن خمــس عشــرة قطعــة أثريــة مصنوعــة مــن عظــام املاشــية )Bos taurus(، جميعهــا مــن عظمــة الكتــف، وذلــك خــال 
عمــل بعثــة املعهــد التشــيكى لعلــم املصريــات بجبانــة أبوصيــر. هــذا وقــد مت العثــور علــى هــذا النــوع مــن اللقــى األثريــة املصنوعــة مــن العظــام فــى 
ــرة التــى كانــت  ــة القدميــة. وهــى الفت ــرة الدول ــى فت ــن تعــود إل ــار للدف ــر عليهــا فــى آب ــة االكتشــافات عث ــة مختلفــة، حيــث إن غالبي ســياقات أثري
األدوات املصنوعــة مــن البرونــز صغيــرة ونــادرة إلــى حــد مــا، فــى حــن كان مــن املمكــن اســتخدام شــفرات مــن عظمــة كتــف املاشــية، التــى ميكــن 
ــر أو رمبــا أيضــًا مــن قبــل  احلصــول عليهــا بشــكل شــائع فــى املنطقــة، وكانــت تســتخدم كمجــارف للحفــر فــى الرمــال ــــ مــن قبــل مشــيدى املقاب

اللصــوص ناهبــى تلــك املقابــر. حيــث شــّكل تدريجيــًا مثــل هــذا النشــاط حــواف العظــام وصقــل ســطحها.
الكلمات الدالة: أدوات عظامية ــ أبوصير ــ الدولة القدمية ــ كتف األبقار ــ جبانة

Hana Vymazalová
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague)

The Marsh-Hunt scenes from the tomb of Khuwy at Djedkare’s Royal Cemetery 219

Abstract: The article presents a small part of the decorative programme from the chapel in the tomb of Khuwy at Djedkare’s 
royal cemetery, namely fragments of a marsh-hunt theme. This theme once decorated the west wall of the entrance room of 
Khuwy’s chapel and included two typical scenes, showing the tomb owner fowling on the north part of the wall and fishing 
on the south part of the wall. Although large parts of the wall are missing today, it is possible to identify the respective 
scenes, including bands of water with water flowers, boats, the tomb owner’s partly preserved body, as well as several minor 
figures accompanying him. Both scenes show minor figures behind the tomb owner and one minor figure, most probably 
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the son of Khuwy, in front of him on his boat. The preserved parts of the relief provide some indications on the family of 
Khuwy, including the name and title of his son, as well as on the date of his tomb.
Keywords: Saqqara – Djedkare’s royal cemetery – Khuwy – Relief decoration – Marsh hunt – Fishing – Fowling

هانا فيمازالوفا
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، جامعة تشارلز، براغ(

 219 مناظر الصيد فى األحراش من مقبرة خوى باجلبانة امللكية جلدكارع 

امللخــص: تقــدم هــذه املقالــة جــزءًا صغيــرًا مــن برنامــج نقــوش مقصــورة قرابــن مقبــرة خــوى باجلبانــة امللكيــة للملــك جــدكارع، وهــى فــى األســاس 
بقايــا منظــر الصيــد فــى األحــراش. وهــو املنظــر الــذى كان يزيــن اجلــدار الغربــى حلجــرة املدخــل مبقصــورة قرابــن مقبــرة خــوى، وتضمــن منظريــن 
منوذجيــن يظهــران صاحــب املقبــرة وهــو يصطــاد الطيــور علــى اجلــزء الشــمالى مــن اجلــدار، ويصطــاد الســمك باجلــزء اجلنوبــى مــن اجلــدار. وعلــى 
الرغــم مــن أن أجــزاء كبيــرة مــن اجلــدار مفقــودة اليــوم، إال أنــه مــن املمكــن حتديــد العناصــر اخلاصــة باملنظــر بــكا اجلانبــن، مبــا فــى ذلــك شــرائط 
مائيــة بهــا أزهــار مائيــة، ومراكــب، وجســم صاحــب املقبــرة احملفــوظ جزئيــًا، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الشــخصيات الصغيــرة املصاحبــة لــه. ُيظهــر 
كا املنظريــن شــخصيات ثانويــة خلــف صاحــب املقبــرة، وعلــى األرجــح تعــود شــخصية ثانويــة البــن خــوى، واملصــور أمامــه علــى املركــب. هــذا 

وتقــدم األجــزاء احملفوظــة مــن املنظــر بعــض الدالئــل علــى عائلــة خــوى، مبــا فــى ذلــك اســم ولقــب ابنــه، وكذلــك علــى تأريــخ املقبــرة.
الكلمات الدالة: سقارة ــ جبانة جدكارع امللكية ــ خوى ــ مناظر الصيد فى األحراش ــ صيد السمك ــ صيد الطيور

THE NEW KINGDOM

 
Anne Herzberg
(Freie Universität Berlin – Ägyptisches Museum und Papyrussammlung der Staatlichen Museen zu Berlin)

Prosopographia Memphitica (ProM) – A web-database of New Kingdom prosopographic data from Memphis 231

Abstract: The primary aim of the author’s dissertation was to create a regional prosopography of the New Kingdom, which is 
not limited to specific groups of persons, but rather illuminates all identifiable social strata of the Memphite region. In order 
to establish a prosopography that is as complete and representative as possible the available source material was compiled. 
In the course of the work, a total of approximately 5,000 data sets have been recorded in a relational database model created 
especially for this purpose. The main focus of the investigation was focused on prosopographic data, which was used as 
a criterion for the identification of individual persons on various types of objects. In addition, prosopographical data is 
relational data that describes the interconnections and relations of individual persons who can be assigned to a network of 
persons. The amount of data collected within the data compilation had not yet been processed for New Kingdom Memphis 
and could therefore be used as a basis for additional quantitative analyses and digital processing. Due to the large quantity 
and complexity of the prosopographic data, the presentation of the source material will not be provided in form of a printed 
catalogue. Instead, a searchable web database was created, which is available under the following link: https://anneherz.
github.io/ProM/. 
Keywords: Memphite Necropolis  – New Kingdom – Prosopography – Social Network Analysis – Prosopographic Database –  
Saqqara

آن هيرزبرج
)جامعة فريا ببرلن ــ املتحف املصرى ومجموعة البرديات مبتاحف الدولة فى برلن(

231 Prosopographia Memphitica )ProM( قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت لبيانات بروسبوجرافيك من عصر الدولة احلديثة من منف. 

امللخــص: كان الهــدف األساســى مــن رســالة الدكتــوراه اخلاصــة باملؤلــف هــو إنشــاء قاعــدة بيانــات بروســبوجرافيك إقليميــة من عصــر الدولــة احلديثة، 
ال تقتصــر علــى مجموعــة معينــة مــن األشــخاص، بــل تســلط الضــوء علــى جميــع الطبقــات االجتماعيــة املعروفــة مــن منطقة منــف. ومن أجل إنشــاء 
هــذا األمــر بشــكل كامــل ومنوذجــى بقــدر اإلمــكان، مت جتميــع املــواد املتاحــة. وخــال فتــرة املشــروع، مت تســجيل مــا يقــرب مــن 5000 مجموعــة بيانات 
فــى منــوذج قاعــدة بيانــات مت إنشــاؤها خصيصــًا لهــذا الغــرض. وكان التركيــز الرئيســى للمشــروع علــى تلــك املعلومــات التى تتعلــق بالبروســبوجرافيك، 
والتــى اســتخدمت كمعيــار لتحديــد األشــخاص مــن خــال أنــواع مختلفــة مــن األدوات. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن البيانــات البروســبوجرافيكية مــا 
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هــى إال بيانــات نســبية تصــف الروابــط والعاقــات بــن األفــراد الذيــن ميكــن تخصيصهــم ملجموعــة معينــة مــن األشــخاص. ويجــب التنويــه إلــى أن 
كميــة البيانــات التــى مت جمعهــا خــال مرحلــة جمــع املعلومــات ليســت معاجلــة بعــد لعصــر الدولــة احلديثــة فــى منــف، وبالتالــى ميكــن أن تســتخدم 
ــى  ــات ف ــدر البيان ــدمي مص ــم تق ــن يت ــة، ل ــبوجرافيكية الضخم ــات البروس ــة البيان ــرًا لكمي ــة. ونظ ــة رقمي ــى ومعاجل ــى كم ــل إضاف ــاس لتحلي كأس
/https://anneherz.github.io/ProM:شــكل كتالــوج مطبــوع، ولكــن مت إنشــاء قاعــدة بيانــات قابلــة للبحــث، وهــى متاحــة حتــت الرابــط التالــى 

الكلمات الدالة: جبانة منف ــ الدولة احلديثة ــ بروسبوجرافيك ــ حتليل الشبكة االجتماعية ــ قاعدة بيانات نصوص األنساب ــ سقارة

Nozomu Kawai
(Kanazawa University, Japan)

Exploring the New Kingdom Tombs at North Saqqara: Preliminary results of the Archaeological Survey  
at North Saqqara. The 2016 and 2017 seasons  245

Abstract: Even though Memphis was the administrative center of ancient Egypt during the New Kingdom, little is known 
about its necropolis during this period. To date, three major New Kingdom cemeteries have been located: in the area south 
of the causeway of the pyramid of Unas, the rock escarpment of the Bubasteion, and the Teti Pyramid North cemetery. 
Recently, some New Kingdom tombs were identified at the bottom of the rock escarpment near Abusir Village and on the 
summit of a rocky outcrop in Northwest Saqqara. However, the large number of New Kingdom architectural elements and 
objects from Saqqara in museums all over the world suggest that there might be other locations for New Kingdom tombs 
at Saqqara. For this reason, we started surveying New Kingdom archaeological remains at North Saqqara in 2016. So far, 
we have carried out three seasons to investigate the locations of the New Kingdom cemeteries at North Saqqara. Through 
the extensive survey collecting New Kingdom artifacts using GPS, we have identified some locations which might contain 
New Kingdom tombs. Notably, we identified an area of approximately 100,000m2 containing a New Kingdom cemetery 
to the north-west of the Teti Pyramid Cemetery. Then, we conducted 3D-mapping and geophysical prospection. In 2017, 
we focused on surveying the eastern escarpment of the North Saqqara plateau and subsequently made a sounding at the 
area to the north of the old Saqqara Inspectorate near the Teti Pyramid North cemetery. The sounding revealed more than 
20 simple burials dating to the Greco-Roman Period and a number of the objects dating to the Eighteenth Dynasty. We 
also identified an artificial horizontal platform made of tafl in the lower level of the trench, which may have functioned 
as a pavement in ancient times. This paper presents the preliminary results of the archaeological survey at North Saqqara 
undertaken from 2016 to 2017 and provides some thoughts on the locations and landscape of the New Kingdom tombs 
at North Saqqara.
Keywords: North Saqqara – New Kingdom – Survey – Tombs – Funerary landscape

نوزومو كاواى
)جامعة كانازاوا، اليابان(

245 استكشاف مقابر الدولة احلديثة بشمال سقارة: النتائج األولية للمسح األثرى مبنطقة شمال سقارة. موسم 2016 و2017. 

ــة احلديثــة، إال أننــا ال نعــرف الكثيــر عــن مقابرهــا  امللخــص: علــى الرغــم مــن أن منــف كانــت املركــز اإلدارى ملصــر القدميــة خــال عصــر الدول
خــال هــذه الفتــرة. فحتــى اآلن مت حتديــد ثــاث جبانــات رئيســية تــؤرخ مــن الدولــة احلديثــة: فــى املنطقــة الواقعــة جنــوب الطريــق الصاعــد لهــرم 
أونــاس، واحلافــة الصخريــة ملنطقــة البوباســطيون، وجبانــة هــرم تيتــى الشــمالية. فــى اآلونــة األخيــرة مت حتديــد بعــض مقابــر تعــود لعصــر الدولــة 
احلديثــة أســفل احلافــة الصخريــة بالقــرب مــن قريــة أبوصيــر وعلــى قمــة الهضبــة الصخريــة فــى شــمال غــرب ســقارة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
العــدد الكبيــر مــن العناصــر واللقــى املعماريــة التــى تعــود لعصــر الدولــة احلديثــة مــن ســقارة واملعــروض فــى املتاحــف فــى جميــع أنحــاء العالــم تشــير 
إلــى أنــه قــد تكــون هنــاك مواقــع أخــرى جلبانــات مــن الدولــة احلديثــة مازالــت تنتظــر الكشــف عنهــا فــى ســقارة. لهــذا الســبب، بدأنــا فــى مســح 
بقايــا آثــار تعــود للدولــة احلديثــة فــى منطقــة شــمال ســقارة خــال عــام 2016. وحتــى اآلن، قمنــا بالعمــل خــال ثاثــة مواســم للتأكــد مــن مواقــع 
جبانــات الدولــة احلديثــة فــى شــمال ســقارة. ومــن خــال املســح الشــامل مــن خــال جمــع قطــع أثريــة تعــود لعصــر الدولــة احلديثــة باســتخدام 
نظــام حتديــد املواقــع العاملــى )GPS(، حددنــا بعــض املواقــع التــى قــد حتتــوى علــى مقابــر مــن الدولــة احلديثــة. واجلديــر بالذكــر أننــا حددنــا مســاحة 
تبلــغ حوالــى 100.000 متــر مربــع حتتــوى علــى جبانــة للدولــة احلديثــة وتقــع إلــى الشــمال الغربــى مــن املجموعــة الهرميــة للملــك تيتــى. ثــم قمنــا 
بإجــراء رفــع مســاحى ثاثــى األبعــاد وأيضــًا مســح جيوفيزيائــى. فــى عــام 2017 ركزنــا علــى أعمــال املســح األثــرى للحافــة الشــرقية لهضبــة شــمال 
ســقارة، ثــم قمنــا بإجــراء مجــس أثــرى فــى املنطقــة الواقعــة شــمال منطقــة تفتيــش ســقارة القــدمي بالقــرب مــن جبانــة هــرم امللــك تيتــى الشــمالية. 
وكشــف املجــس عــن أكثــر مــن 20 دفنــة بســيطة يعــود تاريخهــا إلــى العصــر اليونانــى الرومانــى وعــدد مــن اللقــى األثريــة التــى تعــود إلــى عصــر 
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األســرة الثامنــة عشــرة. كمــا حددنــا أيضــًا منصــة أفقيــة صناعيــة شــيدت مــن الطفلــة وذلــك فــى املســتوى الســفلى مــن املجــس، والتــى رمبــا كانــت 
وظيفتهــا كرصيــف فــى العصــور القدميــة. تقــدم هــذه الورقــة النتائــج األوليــة للمســح األثــرى فــى شــمال ســقارة الــذى مت إجــراؤه فــى الفتــرة مــن 

2016 إلــى 2017 كمــا تقــدم بعــض األفــكار حــول مواقــع جبانــات الدولــة احلديثــة فــى شــمال ســقارة.
الكلمات الدالة: شمال سقارة ــ الدولة احلديثة ــ مسح أثرى ــ مقابر ــ املوقع اجلنائزى

Hana Navratilova 
(University of Reading – University of Oxford) 

Prolegomena to a pyramid biography  263

Abstract: New Kingdom finds in the pyramid precincts of Abusir (for instance Sahure, but also Niuserre and Khentkaus II), 
Saqqara (for instance Djoser, Djedkare, Pepi I, Pepi II), and Dahshur (Senwosret III) include objects as well as inscriptions. 
They indicate a complex interplay of intellectual and material interests in the Old and Middle Kingdom monuments. Diverse 
categories of artefacts (secondary epigraphy, pottery – comprising wine jars –, ostraca, faience, and other small finds) are 
attested in the precinct of Senwosret III, making it a suitable case study. The finds suggest several phases of use, appropriation, 
and eventual transformation of the pyramid complex. The secondary epigraphy attests to changing perceptions and practices 
concerned with the site, and eventually to the commodification of the spaces and structures of the pyramid complex, whose 
multiple roles evidently included a place of cult, and of personal piety, alongside personal commemoration. However, 
none of the New Kingdom conceptualizations had prevented the ultimate depletion of the pyramid complex, and its fine 
limestone. In the Ramesside period, the once visited and venerated pyramid precinct turned into a convenient limestone 
quarry (as did other pyramid complexes in the Memphite area), but without losing its exceptional status of a culturally, and 
particularly devotionally, significant location. The paper sketches prolegomena for detailed studies of a life of the pyramid 
complex, proposing the object biography as a functional approach. 
Keywords: Pyramid complex – Abusir – Saqqara – Dahshur – New Kingdom – Graffiti – Object biography 

هانا نافراتيلوفا 
)جامعة ريدينغ ــ جامعة أكسفورد(

263 مقدمة نقدية لسيرة هرم  

امللخــص: حتتــوى املكتشــفات التــى عثــر عليهــا مبنطقــة أهرامــات أبوصيــر والتــى تعــود لعصــر الدولــة احلديثــة )علــى ســبيل املثــال ســاحورع، ولكــن أيضــًا 
نيوســررع وخينتــكاووس الثانيــة(، وكذلــك فــى ســقارة )علــى ســبيل املثــال زوســر، جــدكارع، بيبــى األول، بيبــى الثانــى(، ودهشــور )سنوســرت الثالــث( 
علــى لقــى أثريــة وأيضــًا بقايــا نقــوش. حيــث تشــير تلــك املكتشــفات إلــى تفاعــل معقــد لاهتمــام الفكــرى واملــادى بآثــار الدولــة القدميــة والوســطى. فقــد 
ـــ أوســتراكا، وفاينــس، وغيرهــا مــن االكتشــافات  مت توثيــق فئــات متنوعــة مــن اللقــى األثريــة )نقــوش ثانويــة، وأوانــى فخاريــة تشــتمل علــى أوانــى النبيــذـ 
الصغيــرة( وذلــك فــى منطقــة هــرم امللــك سنوســرت الثالــث، وهــو مــا يجعــل املوقــع حالــة مناســبة للدراســة. تشــير االكتشــافات إلــى عــدة مراحــل مــن 
ــة  ــات املتعلق ــم واملمارس ــر املفاهي ــى تغي ــة عل ــوش الثانوي ــن النق ــة. وتبره ــة الهرمي ــى للمجموع ــل النهائ ــل والتحوي ــتخدام، ب ــادة االس ــتخدام، وإع االس
باملوقــع، وفــى النهايــة علــى تبــدل مســاحات ومبانــى املجموعــة الهرميــة، وتضمنــت تلــك األدوار املتعــددة مكانــًا للعبــادة والــوالء الشــخصى، جنبــًا إلــى 
جنــب مــع إحيــاء الذكــرى الشــخصية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم متنــع أى مــن مفاهيــم الدولــة احلديثــة االختفــاء النهائــى للمجموعــة الهرميــة أو حتــى 
حجرهــا اجليــرى الناعــم. حتولــت فــى فتــرة الرعامســة منطقــة الهــرم التــى كان يتــم زيارتهــا باســتمرار إلــى محجــر مناســب للحجــر اجليــرى )كمــا حــدث 
باملجموعــات الهرميــة األخــرى فــى منطقــة منــف(، ولكــن دون أن تفقــد مكانتهــا االســتثنائية كموقــع مهــم ثقافيــًا ودينيــًا بشــكل خــاص. حتــدد تلــك 

الورقــة رســمًا تخطيطيــًا للدراســات التفصيليــة حليــاة مجموعــة هرميــة، مقترحــة ســيرة القطعــة األثريــة أو تاريخهــا كنهــج وظيفــى.
الكلمات الدالة: مجموعة هرمية ــ أبوصير ــ سقارة ــ دهشور ــ الدولة احلديثة ــ جرافيتى ــ تاريخ القطعة األثرية

Nico Staring
(Leiden University)

The Necropolis as Lived Space and a Work in Continuous Progress 273

Abstract: This paper focuses on the growth of the necropolis at Saqqara through the New Kingdom, c. 1539–1078 BC. It 
focuses on two separate cemeteries on the North Saqqara plateau: the Unas South Cemetery and the Teti Pyramid Cemetery. 
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It investigates how the living, the “ordinary practitioners” of the city of the dead, experienced (and contributed to) this 
growing landscape through time. In so doing, the necropolis is treated as having city-like qualities.
Keywords: Burial – Cemetery space – New Kingdom – Saqqara – Landscape Biography – Practice of Everyday Life – Urban 
space

نيكو ستارينج
)جامعة ليدن(

 273 اجلبانة كمساحة معيشية ومكان عمل مستمر 

امللخــص: تركــز هــذه الورقــة علــى منــو جبانــة ســقارة خــال عصــر الدولــة احلديثــة )1539 ــــ 1078 ق.م(. حيــث تركــز علــى جبانتــن منفصلتــن 
مبنطقــة شــمال ســقارة: جبانــة جنــوب هــرم أونــاس وجبانــة هــرم امللــك تيتــى. حيــث تســتقصى كيــف عــاش »املمارســون العاديــون« ملدينــة املوتــى، 
مــن ذوى اخلبــرة )ومســاهماتهم فــى( منــو اجلبانــة مــع مــرور الوقــت. وبذلــك يتــم التعامــل مــع اجلبانــة علــى أســاس أنهــا تتمتــع بصفــات شــبيهة 

بصفــات باملدينــة.
الكلمات الدالة: دفن ــ مساحة اجلبانة ــ الدولة احلديثة ــ سقارة ــ تاريخ املوقع ــ ممارسة احلياة اليومية ــ مساحة حضرية

Kazumitsu Takahashi
(Higashinippon International University, Japan)

Blue-painted pottery production system in Northwest Saqqara and Dahshur North from the Amarna Period  
to the reign of Ramesses II 285

Abstract: Blue-painted pottery vessels are one of the most characteristic ceramic wares in New Kingdom Egypt. Previous 
studies have suggested that the use of a special cobalt colorant of blue pigment indicates that their manufacture was 
restricted to “royal workshops”. However, the blue-painted pottery from the site at Northwest Saqqara and the cemetery at 
Dahshur North demonstrate that diachronic change in production technology had occurred through the Amarna period 
to the reign of Ramesses II, and the author assumes that such phenomenon shows some change in the production system 
of blue-painted pottery, that is, the transition from “production at a single (royal) workshop” to “productions at a several 
(royal and local) workshops”. Thus, in this study, the author will present the similarities and differences in production 
technology of blue-painted pottery from Northwest Saqqara and Dahshur North, in terms of “fabrics”, “forms” and “designs”, 
and discuss the production system of blue-painted pottery at both sites.

There are some similarities in fabrics, forms, and designs of blue-painted pottery from Northwest Saqqara and Dahshur 
North in the Amarna period, and such similarities imply that they had been manufactured at the same workshop. They 
seem to be manufactured in royal workshops, since forms and designs are very close to those from Amarna. However, 
especially in the reign of Ramesses II, some marked differences can be seen between Northwest Saqqara and Dahshur 
North, and they indicate that the vessels were manufactured at different workshops. It is notable that blue-painted pottery 
vessels from royal monuments at Northwest Saqqara resemble those from the contemporary royal monuments at Saqqara; 
therefore, they seem to be manufactured at a royal workshop. Furthermore, unique designs and fabrics are observed in 
the materials from Dahshur North. This indicates that blue-painted pottery from Dahshur North was manufactured at 
a local workshop in the Dahshur area.
Keywords: Blue-painted pottery – New Kingdom – Production technology – Production system – Royal workshop – Local 
workshop
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285 نظام إنتاج الفخار ذى اللون األزرق فى شمال غرب سقارة ودهشور الشمالية منذ فترة العمارنة إلى عهد رمسيس الثانى  

امللخــص: تعتبــر األوانــى الفخاريــة املطليــة باللــون األزرق مــن أكثــر األوانــى اخلزفيــة املميــزة مــن عصــر الدولــة احلديثــة فــى مصــر. حيــث أشــارت 
الدراســات الســابقة إلــى أن اســتخدام تلويــن خــاص مــن الكوبالــت ذى اللــون األزرق يشــير إلــى أن تصنيعهــا كان مقصــورًا علــى »الــورش امللكيــة«. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الفخــار املطلــى باللــون األزرق الــذى عثــر عليــه مبوقعــى شــمال غــرب ســقارة وجبانــة دهشــور الشــمالية يوضــح أن التغييــر 
املتزامــن فــى تكنولوجيــا إنتــاج هــذا النــوع مــن الفخــار حــدث خــال الفتــرة مــن عصــر العمارنــة إلــى عهــد امللــك رمســيس الثانــى، ويفتــرض املؤلــف 
أن هــذه الظاهــرة تبــن بعــض التغييــر فــى نظــام إنتــاج الفخــار ذى اللــون األزرق، منهــا االنتقــال مــن »اإلنتــاج فــى ورشــة )ملكيــة( واحــدة« إلــى 
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ــورش )امللكيــة واحملليــة(«. وهكــذا ففــى هــذه الدراســة ســيقدم املؤلــف أوجــه التشــابه واالختــاف فــى تقنيــة إنتــاج  ــد مــن ال »اإلنتــاج فــى العدي
الفخــار املطلــى باللــون األزرق مــن شــمال غــرب ســقارة ودهشــور الشــمالية، وذلــك مــن حيــث »الطــرز« و»األشــكال« و»التصميمــات«، ومناقشــة نظــام 

إنتــاج الفخــار فــى كا املوقعــن.
توجــد بعــض أوجــه التشــابه فــى الطــرز واألشــكال والتصميمــات للفخــار ذى اللــون األزرق مــن شــمال غــرب ســقارة ودهشــور الشــمالية فــى فتــرة 
العمارنــة، وتــدل تلــك التشــابهات علــى أنــه رمبــا يكــون مت إنتاجــه فــى نفــس الورشــة. حيــث يبــدو أنــه مت تصنيعــه فــى ورش ملكيــة، ألن النمــاذج 
والتصميمــات قريبــة جــدًا فــى الشــبهة مــن تلــك املوجــودة فــى العمارنــة. إال أنــه، وخاصــة فــى عهــد امللــك رمســيس الثانــى، ميكــن ماحظــة بعــض 
الفــروق الواضحــة بــن الفخــار املكتشــف فــى شــمال غــرب ســقارة ودهشــور الشــمالية، حيــث يشــير إلــى أن األوانــى صنعــت فــى ورش مختلفــة. 
هــذا ومــن املاحــظ أن األوانــى الفخاريــة املطليــة باللــون األزرق مــن اآلثــار امللكيــة فــى جبانــة شــمال غــرب ســقارة تشــبه تلــك التــى عثــر عليهــا 
مبواقــع ملكيــة معاصــرة فــى ســقارة، لذلــك يبــدو أنهــا صنعــت فــى الورشــة امللكيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، لوحــظ وجــود تصميمــات وطــرز فريــدة 
مــن نوعهــا باألوانــى املكتشــفة مــن جبانــة دهشــور الشــمالية. يشــير هــذا إلــى أن الفخــار املطلــى باللــون األزرق مــن دهشــور الشــمالية مت تصنيعــه فــى 

ورشــة محليــة فــى منطقــة دهشــور نفســها.
الكلمات الدالة: فخار مطلى باللون األزرق ــ الدولة احلديثة ــ تقنية اإلنتاج ــ نظام اإلنتاج ــ ورشة ملكية ــ ورشة محلية
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The Saite-Persian Cemetery at Abusir in 2020 295

Abstract: The archaeological work in the Saite-Persian cemetery situated in the western part of the Abusir necropolis 
started in 1980. In previous years, three large shaft tombs, namely those of the high dignitaries Udjahorresnet, Iufaa and 
Menekhibnekau, have been unearthed and thoroughly examined, together with two smaller structures of the same kind 
that belonged to Padihor and an anonymous owner. Recently, excavation started in the fourth large Late Period shaft 
tomb at Abusir, situated between the burial complex of Udjahorresnet and the unfinished pyramid of Fifth Dynasty ruler 
Raneferef. Until now, no traces of any name have been found in this tomb, and its owner remains anonymous. While the 
superstructure of the tomb, badly damaged by the ancient stone quarrying, had already been excavated in 2015 and 2017, 
the work in the underground parts of the structure should have started in spring 2020. In spite of the fact that the tomb – 
or its superstructure, at least, as no traces of any relief decoration came to light here – seems to have been unfinished and, 
moreover, has certainly been looted in antiquity, several hints suggest that it might have been used for the burial of its owner. 
Judging from the situation in other large shaft tombs that have been unearthed in this part of the Abusir necropolis until 
now, a burial chamber and a sarcophagus – both containing large sets of religious texts – can be expected at the bottom of 
the main shaft, together with remnants of the original burial equipment.
Keywords: Abusir – Late Period – Shaft tombs – Architecture of the shaft tombs – Texts in the shaft tombs
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295 جبانة العصر الصاوى والفارسى بأبوصير خالل عام 2020  

امللخــص: بــدأت أعمــال التنقيــب األثــرى فــى اجلبانــة التــى تــؤرخ بالعصــر الصــاوى والفارســى الواقعــة فــى اجلــزء الغربــى مــن منطقــة أبوصيــر فــى 
عــام 1980. وخــال الســنوات الســابقة مت الكشــف عــن ثــاث مقابــر بئريــة كبيــرة، لثاثــة مــن كبــار الشــخصيات التــى عاشــت فــى ذلــك الوقــت، 
ودجــا حــور رســنت، أيــوف عــا، ومنــخ إيــب نيــكاو، حيــث مت أيضــًا دراســة وفحــص تلــك املقابــر بشــكل دقيــق، باإلضافــة إلــى مبنيــن أصغــر مــن 
نفــس النــوع يعــودان إلــى بــادى حــور وآخــر مجهــول االســم. ومؤخــرًا بدأنــا أعمــال احلفائــر مبقبــرة كبيــرة رابعــة تعــود إلــى العصــر املتأخــر فــى أبوصيــر، 
وهــى تقــع فــى املنطقــة احملصــورة بــن مقبــرة ودجــا حــور رســنت والهــرم غيــر املكتمــل للملــك رع نفــر إف مــن األســرة اخلامســة. حتــى اآلن لــم يتــم 
العثــور علــى أى أثــر الســم صاحــب تلــك املقبــرة، ولذلــك ال يــزال صاحبهــا مجهــواًل. فــى حــن أن البنــاء العلــوى للمقبــرة تضــرر بشــدة بواســطة 
أعمــال التحجيــر القدميــة، إال أننــا بدأنــا أعمــال احلفائــر بالفعــل بــن عامــى 2015 و2017، وكان مــن املفتــرض أن يبــدأ العمــل فــى األجــزاء الســفلية 
مــن املقبــرة فــى ربيــع عــام 2020. علــى الرغــم مــن حقيقــة أن املقبــرة ــــ أو البنــاء العلــوى علــى األقــل لــم يظهــر بــه أى آثــار لوجــود نقــوش ــــ يبــدو 

العصر املتأخر وما بعده



xxiv

Abusir and Saqqara in the Year 2020 

أنــه لــم يكتمــل التشــييد، وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد ُنهــب بالتأكيــد فــى العصــور القدميــة، وتــدل العديــد مــن اإلشــارات إلــى أنــه رمبــا مت اســتخدامه 
لدفــن صاحبــه. وباحلكــم عنــد مقارنتــه باملقابــر األخــرى التــى مت العثــور عليهــا فــى تلــك املنطقــة حتــى اآلن، ميكــن أن يتوقــع وجــود حجــرة الدفــن 
ـــ فــى اجلــزء الســفلى مــن البئــر الرئيســى، مــع بقايــا مــن املتــاع اجلنائــزى  ـــ كاهمــا يحتــوى علــى مجموعــات كبيــرة مــن النصــوص الدينيــةـ  وتابــوتـ 

األصلــى لصاحــب املقبــرة.
الكلمات الدالة: أبوصير ــ العصر املتأخر ــ مقابر بئرية ــ عمارة املقابر البئرية ــ نصوص املقابر البئرية

Miroslav Bárta – Ignasi-Xavier Adiego
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague) – (Indo-European Linguistics, Universitat de Barcelona)

A new Carian inscription from the cemetery of Ty 303

Abstract: During the fall season of 2019, a large mastaba of the early Fifth Dynasty belonging to the sculptor Ptahwer 
and located in the Cemetery of Ty, was discovered. During the Fifth century BC, the surface of this mastaba was used by 
cultic and magazine installations related to the sacral animal complexes located nearby. This area became during the first 
millennium BC a real City of the Dead where thousands of pilgrims met, among them Carian and Greek mercenaries and 
Greek and Phoenician merchants. At that time, vast necropoleis were growing here, where not only people from nearby 
Memphis were buried, but also thousands of sacred animals (other than Apis bulls, falcons, baboons, ibises, but also the 
mothers and calves of those bulls) were interred. The newly discovered Carian inscription is a small contribution to the 
large and still largely incomplete mosaics of the closing stage of the ancient Egyptian civilisation in the area of contemporary 
Abusir and Saqqara.
Keywords: Cemetery of Ty – Late Period – Hepnebes – Sacred animal necropoleis – Carians

ميروسالف بارتا ــ اغناسى خافيير أديجو
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303 نص كارى جديد من مقبرة تى  

ــاح ور  ــى األســرة اخلامســة تعــود للنحــات بت ــا إل ــرة يعــود تاريخه ــة كبي ــف مــن عــام 2019، مت الكشــف عــن مصطب امللخــص: خــال فصــل اخلري
وتقــع بجبانــة النبيــل تــى بســقارة. وخــال القــرن اخلامــس قبــل امليــاد مت اســتخدام ســطح هــذه املصطبــة عــن طريــق مبــاٍن طقســية ومخــازن ترتبــط 
مبجموعــة احليــوان املقــدس التــى تقــع بالقــرب مــن املــكان. وأصبحــت هــذه املنطقــة خــال األلــف األول قبــل امليــاد مدينــة حقيقيــة للموتــى حيــث 
يلتقــى اآلالف مــن احلجــاج، وبالطبــع مــن بــن جنســيات هــؤالء احلجيــج كان الشــعب الــكارى واملرتزقــة اليونانيــون والتجــار الفينيقيــون. فــى ذلــك 
الوقــت كانــت اجلبانــات املتراميــة األطــراف تتســع هنــا، حيــث لــم تكــن فقــط مكانــًا للدفــن ألهــل مدينــة منــف، ولكــن أيضــًا مت دفــن اآلالف مــن 
ــران(. ُيعــد النقــش  ــو منجــل، ولكــن أيضــًا أمهــات عجــول تلــك الثي ــر أب ــون، وطائ ــران أبيــس، والصقــور، والباب ــات املقدســة )بخــاف ثي احليوان
الــكارى املكتشــف حديثــًا مســاهمة صغيــرة فــى لوحــة الفسيفســاء الكبيــرة والتــى ال تــزال غيــر مكتملــة إلــى حــد كبيــر للمرحلــة اخلتاميــة للحضــارة 

املصريــة القدميــة فــى منطقــة أبوصيــر وســقارة.
الكلمات الدالة: جبانة تى ــ العصر املتأخر ــ حن أبيس ــ جبانة احليوانات املقدسة ــ الكارين

Galina A. Belova 
(Centre for Egyptological Studies of the Russian Academy of Sciences) 

“White Walls” is the core of Memphis 309

Abstract: In 2000, the Centre for Egyptological Studies of the Russian Academy of Sciences was granted permission by the 
Supreme Council of Antiquities of ARE to carry out archaeological research in Memphis. Since 2003 to the present the 
Centre has been conducting excavations on the archaeological site located in the north-eastern part of Memphis (Kom 
Tuman, Kom Aziz, Kom Dafbaby). The site, which is usually referred to as the “Palace of Apries” and a “military camp” 
in literature, holds a special place in the military architecture of the Late Period. It is a unique complex, which combines 
a fortified compound with the royal residence. It is an area with a great potential from an archaeological point of view. This 
paper is an attempt at localizing the core of the ancient capital called the “White Wall/Walls” on the basis of a comparison 
of archaeological and geomorphological data collected in the north-eastern part of Memphis with known written sources. 
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The result of study let us suggest that Kom Tuman could be the core of the early city called “White Walls.” In time the 
city grew around the Palace precinct, forming new quarters by merging with surrounding settlements which used to be 
independent. The extensive White Walls quarter remained the core of the city and at least from the Fifth Dynasty onwards 
was run by the “governor of the White Walls”. Over time the quarter became a sacred area. This study helps identifying the 
city’s role in the process of the single state formation.
Keywords: Capital – White Walls – Persian – Administration – Localization – Toponyms

جالينا بيلوفا
)مركز الدراسات املصرية التابع لألكادميية الروسية للعلوم(

309 »اجلدران البيضاء« هى مركز منف  

ــة  ــار بجمهوري ــى لآلث ــى إذن مــن املجلــس األعل ــوم فــى عــام 2000 عل ــة الروســية للعل ــع لألكادميي ــة التاب امللخــص: حصــل مركــز الدراســات املصري
ــر باملوقــع األثــرى الــذى يقــع باجلــزء  مصــر العربيــة إلجــراء البحــوث األثريــة فــى منــف. فمنــذ عــام 2003 وحتــى اآلن يقــوم املركــز بإجــراء احلفائ
الشــمال الشــرقى مــن منــف )كــوم طومــان، كــوم العزيــزى، كــوم دافبابــى(. ويحتــل املوقــع الــذى يشــار إليــه عــادًة باســم »قصــر أبريــس« و»املعســكر 
العســكرى« فــى الكتابــات األثريــة مكانــة خاصــة فــى العمــارة العســكرية فــى فتــرة العصــر املتأخــر. حيــث يعتبــر مجموعــة معماريــة فريــدة مــن نوعهــا 
جتمــع بــن عنصــر احلصــن واملقــر امللكــى. كمــا أنهــا منطقــة ذات إمكانــات كبيــرة مــن وجهــة النظــر األثريــة. وتعتبــر هــذه الورقــة محاولــة لتحديــد 
مركــز العاصمــة القدميــة املســماة »اجلــدار/ اجلــدران األبيــض«، وذلــك علــى أســاس مقارنــة البيانــات األثريــة واجليومورفولوجيــة التــى مت جمعهــا فــى 
اجلــزء الشــمالى الشــرقى مــن منــف، مــع املصــادر املكتوبــة املعروفــة. وتتيــح لنــا نتيجــة الدراســة االقتــراح أن يكــون كــوم طومــان هــو مركــز املدينــة 
القدميــة املســماة »اجلــدران البيضــاء«. وقــد منــت املدينــة مــع مــرور الوقــت حــول منطقــة القصــر، وتكونــت أحيــاء جديــدة مــن خــال االندمــاج مــع 
املســتوطنات احمليطــة التــى كانــت مســتقلة. ظــل احلــى الكبيــر »اجلــدران البيضــاء« ميثــل قلــب املدينــة، وعلــى األقــل منــذ األســرة اخلامســة فصاعــدًا 
كان يديــره موظــف يحمــل لقــب »حاكــم اجلــدران البيضــاء«. ومــع مــرور الوقــت أصبــح احلــى منطقــة مقدســة. تســاعد هــذه الدراســة علــى حتديــد دور 

املدينــة فــى عمليــة تشــكيل الدولــة الواحــدة.
الكلمات الدالة: عاصمة ــ اجلدران البيضاء ــ الفرس ــ اإلدارة ــ مركزية ــ مواقع جغرافية

Nozomu Kawai
(Kanazawa University, Japan)

A newly discovered Roman catacomb at North Saqqara: Recent results and future prospects 331

Abstract: The Japanese-Egyptian mission to North Saqqara have excavated in the escarpment between the old 
Saqqara Inspectorate building of the Antiquities Service and the British dig house since 2017. This project aims 
to investigate the location of the previously unknown New Kingdom cemeteries at North Saqqara and to excavate 
them in order to understand the political and cultural history of Memphis during the New Kingdom. After the 
archaeological sounding in the 2017 season, it was concluded that there is a high possibility that rock cut tombs 
might exist in this area. In response to this, we extended our excavation area to the north and found a limestone 
wall and a corridor of sun-dried bricks during our fourth season in March, 2019. We considered this structure to be 
part of a rock cut tomb. Subsequently, in the fifth season of August 2019, we continued excavation at the area and 
revealed an oval-shaped circular structure made of pottery vessels and mud-bricks, which was partially uncovered 
in the fourth season. It seems to have functioned as the entrance of the vaulted structure at a later phase of use. The 
excavation also revealed the vaulted structure that was partially found in the fourth season, covering the staircase 
made of limestone descending towards the rock-cut tomb. On the top of the entrance gate, a stela showing three 
deities bearing Greek inscriptions at the bottom was uncovered in situ in a niche hewn in the rock cliff. On the 
sides of the descending staircase, we found two recumbent lion statues made of limestone in situ, which face each 
other as if they are guarding the entrance. Inside the rock-cut tomb, there were a lot of remains of burials including 
mummified bodies and skeletons inside of coffins as well as simple skeletons all over. Notably, we found a large 
terracotta statue of Isis-Aphrodite with a Harpocrates (Horus) near the painted entrance of one of the side rooms. 
In addition, we found a stela decorated with the image of a woman named Demeteria and her dog with a Greek 
inscription. This had fallen from its original place into the inside of a coffin; this was removed by our team from the 
rock-cut tomb for security reasons. It appears that the rock-cut tomb was a catacomb dating to the Roman Period 
– around 100 AD.
Keywords: North Saqqara – Roman Period – Catacomb – Simple burials – Terracotta figurines – Stelae
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نوزومو كاواى
)جامعة كانازاوا، اليابان(

331 سراديب املوتى الرومانية املكتشفة حديثًا فى شمال سقارة: النتائج األخيرة وآفاق املستقبل 

ــة بــن مبنــى تفتيــش ســقارة القــدمي  ــة الصخري ــذ عــام 2017 مبنطقــة شــمال ســقارة بالتنقيــب باحلاف ــة من ــة املصري ــة الياباني امللخــص: تقــوم البعث
التابــع للمجلــس األعلــى لآلثــار ومبنــى البعثــة البريطانيــة. ويهــدف هــذا املشــروع إلــى التحقــق مــن موقــع مقابــر الدولــة احلديثــة غيــر املعروفــة ســابقًا 
ــة احلديثــة. بعــد موســم مجســات 2017، مت  فــى شــمال ســقارة والكشــف عنهــا مــن أجــل فهــم التاريــخ السياســى والثقافــى ملنــف خــال الدول
التوصــل إلــى أن هنــاك احتمــااًل كبيــرًا لوجــود مقابــر مقطوعــة فــى الصخــور فــى هــذه املنطقــة. ونتيجــة لذلــك قمنــا خــال موســمنا الرابــع فــى 
مــارس 2019 بتوســيع منطقــة احلفائــر اخلاصــة بنــا إلــى الشــمال حيــث وجدنــا جــدارًا مــن احلجــر اجليــرى وممــرًا مشــيدًا مــن الطــوب اللــن. حيــث 
اعتبرنــا هــذا املبنــى جــزءًا مــن مقبــرة منقــورة فــى الصخــور. بعــد ذلــك، وخــال موســمنا اخلامــس فــى شــهر أغســطس 2019، واصلنــا التنقيــب 
ــه  ــد مت الكشــف عن ــذى كان ق ــى الفخــار والطــوب اللــن، وهــو ال ــرى بيضــاوى مشــيد مــن أوان ــى شــكل دائ فــى املنطقــة وكشــفنا عــن مبنــى عل
ــة الحقــة مــن االســتخدام. كمــا مت الكشــف أيضــًا  ــة مدخــل ملبنــى آخــر مقبــى كمرحل ــدو أن املبنــى كان مبثاب ــع. ويب ــًا خــال املوســم الراب جزئي
خــال احلفائــر عــن مبنــى آخــر مقبــى كان قــد مت العثــور عليــه جزئيــًا خــال املوســم الرابــع، يغطــى الــدرج املشــيد مــن احلجــر اجليــرى الهابــط باجتــاه 
املقبــرة املنقــورة فــى الصخــر. مت اكتشــاف مبوقعهــا األصلــى باجلــزء العلــوى مــن بوابــة املدخــل لوحــة يظهــر بهــا ثاثــة آلهــة وحتمــل نقوشــًا يونانيــة 
فــى أســفلها، وذلــك فــى مــكان محفــور باحلافــة الصخريــة. كمــا عثرنــا علــى جانبــى الــدرج الهابــط علــى متثالــن راكديــن ألســدين مصنوعــن مــن 
احلجــر اجليــرى مبكانهمــا األصلــى، ويواجــه كل منهمــا اآلخــر كمــا لــو أنهمــا يحرســان املدخــل. داخــل املقبــرة الصخريــة كان هنــاك الكثيــر مــن 
بقايــا دفنــات التــى تتضمــن بقايــا آدميــة محنطــة وهيــاكل العظميــة داخــل توابيــت، باإلضافــة إلــى الهيــاكل العظميــة البســيطة فــى كل مــكان. 
واجلديــر بالذكــر أننــا وجدنــا متثــااًل كبيــرًا مــن الطــن لإللهــة إيزيــس ــــ أفروديــت مبصاحبــة حربوقــراط )حــورس( وذلــك بالقــرب مــن املدخــل امللــون 
ــى اللوحــة نقــش  ــا وعل ــا مــع كلبه ــر لســيدة تدعــى دمييتيري ــى لوحــة منقوشــة بتصوي ــا عل ــك، عثرن ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف إلحــدى الغــرف اجلانبي
يونانــى. حيــث ســقطت تلــك اللوحــة مــن مكانهــا األصلــى إلــى داخــل أحــد التوابيــت، وهــى التــى مت نقلهــا بواســطة فريقنــا مــن املقبــرة الصخريــة 
ألســباب أمنيــة. يبــدو أن املقبــرة املنقــورة فــى الصخــر كانــت عبــارة عــن ســراديب لدفــن املوتــى يعــود تاريخهــا إلــى العصــر الرومانــى، حوالــى 100 

بعــد امليــاد.
الكلمات الدالة: شمال سقارة ــ العصر الرومانى ــ سراديب املوتى ــ مدافن بسيطة ــ متاثيل التراكوتا ــ لوحة

Renata Landgráfová – Jiří Janák – Diana Míčková
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague)

Iufaa as a sun-priest and his false window. Going forth into daylight at the eastern horizon  347

Abstract: This study presents an annotated translation of a spell from the arch of the east wall of the burial chamber of Iufaa, 
which represents a new attestation of the text known as Der König als Sonnenpriester. Like most of the decoration that covers 
the walls of Iufaa’s burial chamber and sarcophagi, the composition focuses primarily on the knowledge of cosmological 
secrets and mysterious beings of the Underworld. The most interesting aspect of the composition analysed here is the way 
it interconnects the writing with the iconography and the spells itself with the spatial layout of the burial chamber. The 
connected pictorial scene of the resurrection of the sun is located in the centre of the arch of the east wall of the burial 
chamber, and the neighbouring textual columns partially create an image of the hieroglyphic sign of akhet. Immediately 
under the scene, there is a square niche reminiscent of a walled window-like opening. The placement, dimensions and 
shape of this space mirror the entrance opening for the mummy located in the opposite, west wall. The east “window” 
thus symbolically connects the ideas of the rising of the sun from the gate of the eastern horizon, the flying out of the  
god Khepri from the ball of dung and from between the legs of the sky goddess, and the resulting appearance of the sun 
god in glory and divine might. Therefore, this square opening in the eastern wall of Iufaa’s burial chamber can be linked 
with the so-called windows of appearance, through which the king or god appeared to the people as someone rising in 
glory to illuminate the world.
Keywords: Iufaa – Abusir – Sunrise – Regeneration – Cosmology – Secret knowledge – Kingship – Window of appearance

ريناتا الندجرافوفا ــ يرجى يناك ــ ديانا ميتشكوفا
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، جامعة تشارلز، براغ(

347 إيوف عا كاهن الشمس ونافذته املزيفة. اخلروج إلى وضح النهار عند األفق الشرقى 
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Abstracts

امللخــص: تقــدم هــذه الدراســة ترجمــة مشــروحة لتعويــذة أرش اجلــدار الشــرقى حلجــرة دفــن إيــوف عــا، والتــى متثــل داللــة جديــدة للنــص املعــروف 
باســم »امللــك ككاهــن للشــمس«. مثــل معظــم النقــوش التــى تغطــى جــدران حجــرة الدفــن والتابــوت اخلــاص بالكاهــن إيــوف عــا، تركــز العناصــر 
بشــكل أساســى علــى معرفــة األســرار الكونيــة والكائنــات الغامضــة للعالــم اآلخــر. ويبقــى اجلانــب األكثــر إثــارة لاهتمــام فــى النقــوش التــى يتــم 
حتليلهــا هنــا هــى الطريقــة التــى بهــا مت دمــج الكتابــات واملناظــر مــع التعاويــذ نفســها وكذلــك مخطــط حجــرة الدفــن. يقــع املشــهد التصويــرى املتصــل 
بقيامــة/ شــروق الشــمس فــى منتصــف أرش اجلــدار الشــرقى حلجــرة الدفــن، وتكــون األعمــدة النصيــة املجــاورة شــكًا للعامــة الهيروغليفيــة آخــت. 
ويوجــد مباشــرة أســفل هــذا املنظــر نيــش مربــع يشــبه فتحــة النافــذة فــى اجلــدار. مياثــل موضــع تلــك النافــذة وأبعادهــا وشــكلها فتحــة مدخــل املوميــاء 
املوجــودة فــى اجلــدار الغربــى املقابــل. وهكــذا فــإن »النافــذة« الشــرقية ترتبــط رمزيــًا بفكــرة شــروق الشــمس مــن بوابــة األفــق الشــرقى، وطيــران اإللــه 
خبــرى مــن كــرة الــروث مــن بــن أرجــل إلهــة الســماء، والظهــور النــاجت إللــه الشــمس فــى مجــده وقوتــه اإللهيــة. لذلــك ميكــن ربــط هــذه الفتحــة 
املربعــة فــى اجلــدار الشــرقى حلجــرة دفــن إيــوف عــا مبــا يســمى بنوافــذ التجلــى، والتــى مــن خالهــا يظهــر امللــك أو اإللــه للنــاس كشــخص يرتفــع فــى 

املجــد لينيــر العالــم.
الكلمات الدالة: إيوف عا ــ أبوصير ــ شروق الشمس ــ التجديد ــ علم الكونيات ــ سر املعرفة ــ امللكية ــ نافذة التجلى

Renata Landgráfová – Diana Míčková
(Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague)

Secrets of the laboratory (jz) The mummification ritual on the southern wall of the burial chamber of Iufaa  
at Abusir 359

Abstract: The southern wall of the burial chamber of Iufaa contains a hitherto unknown version of the mummification ritual, 
describing the assignment of individual body parts to the deceased, their treatment with various ointments and unguents, 
wrapping in bandages, equipment with amulets, as well as the accompanying utterances of the embalmer priest. Like the 
opposite northern wall with the purification ritual, the text and its accompanying images has been carefully laid out, partially 
in a tabular form. The title spans the entire length of the text, and underneath there is a list of ingredients and materials 
used in tabular form, followed by text in short columns, a band of vignettes depicting amulets, and two more sets of texts 
in short columns. As is the case of the purification ritual on the northern wall, the text is concluded by a representation of 
the lector priest. Some of the amulets depicted and mentioned in the texts have the only parallels in amuletic depictions 
on mummy bandages (as published by Kockelmann 2008). As this is the last wall in the tomb to be subjected to a detailed 
study, it can be put into the context of the textual program of the entire burial chamber, which shows careful planning and 
awareness of its overall significance. 
Keywords: Mummification – Embalming – Oils – Unguents – Bandages – Amulets – Late Period – Shaft tomb – Iufaa – 
Abusir – Ritual

ريناتا الندجرافوفا ــ ديانا ميتشكوفا
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، جامعة تشارلز، براغ(

359 أسرار من مختبر )jz( طقوس التحنيط من على اجلدار اجلنوبى حلجرة دفن إيوف عا من أبوصير 

امللخــص: يحتــوى اجلــدار اجلنوبــى حلجــرة دفــن إيــوف عــا علــى نســخة غيــر معروفــة حتــى اآلن مــن طقــوس التحنيــط، وهــى التــى تصــف تخصيــص 
أجــزاء مــن جســد املتوفــى، ومعاجلتهــا بزيــوت مختلفــة، ولفهــا بلفائــف، مــع بعــض التمائــم، وكذلــك مصاحبــة بعــض التعاويــذ اخلاصــة بالكاهــن 
احملنــط. وكمــا احلــال باجلــدار الشــمالى املقابــل والــذى ُصــور عليــه طقــوس التطهيــر، وكذلــك مت اختيــار النــص املصاحــب للمناظــر بعنايــة، وهــى 
النصــوص التــى نقشــت جزئيــًا فــى شــكل جــدول. ميتــد العنــوان علــى طــول النــص بالكامــل، وتوجــد أســفله قائمــة باملكونــات واملــواد املســتخدمة 
فــى شــكل جــدول، يليهــا نــص نقــش فــى شــكل أعمــدة قصيــرة، ومجموعــة مــن املناظــر تصــور التمائــم، ومجموعتــان أخريــان مــن النصــوص فــى 
أعمــدة قصيــرة. كمــا هــو احلــال بالنســبة لطقــوس التطهيــر املوجــودة علــى اجلــدار الشــمالى، ُيختتــم النــص بتصويــر للكاهــن املرتــل. بعــض التمائــم 
املصــورة واملذكــورة فــى النصــوص لهــا أوجــه تشــابه وحيــدة علــى مناظــر لفائــف املوميــاء )كمــا نشــرتها Kockelmann 2008(. ومبــا أن هــذا اجلــدار 
هــو األخيــر مبقبــرة إيــوف عــا الــذى ســيخضع لدراســة مفصلــة، فيمكننــا وضعــه فــى ســياق البرنامــج النصــى حلجــرة الدفــن بأكملهــا، والتــى ُتظهــر 

تخطيطــًا دقيقــًا وإدراكًا ألهميتهــا كوحــدة متكاملــة.
الكلمات الدالة: حتنيط ــ زيوت ــ مراهم ــ لفائف ــ متائم ــ العصر املتأخر ــ مقبرة بئرية ــ إيوف عا ــ أبوصير ــ طقوس
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Abusir and Saqqara in the Year 2020 

Elaine A. Sullivan – Rita Lucarelli 
(Dept. of History, University of California Santa Cruz) – (Dept. of Near Eastern Studies, University of California Berkeley)

From the museum back to the tomb: The virtual rejoining of a 26th Dynasty sarcophagus and its burial at Saqqara 371

Abstract: The Late Period basalt inner sarcophagus of “chief physician” and “overseer of the Temehu (Libyan mercenaries)” 
Psamtek, found by Barsanti and Maspero in 1900 in Psamtek’s tomb south of the Unas pyramid at Saqqara, is now on public 
display in the Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology in Berkeley, California (PAHMA 5-522). Like many museum 
objects, its modern display cannot adequately replicate aspects of its original archaeological context — in a deep rock-cut 
shaft, nestled among hundreds of impressive elite tombs at the necropolis. The museum visitor has little opportunity to 
understand the meaning and original placement of the object, either within the tomb or in the larger cemetery. In order to 
virtually re-place the sarcophagus in its original context, the authors are developing a dynamic VR-headset experience that 
combines a 3D reconstruction model of Saqqara with a photogrammetric model of the sarcophagus. The application allows 
the user to jump between multiple levels of scale: experiencing a visualization of the Saqqara cemetery in the Late Period, 
entering a model of the tomb’s burial chamber, interacting with the text of the sarcophagus, and reading translations of the 
object’s text. The goal of the project is to experiment with how new immersive “virtual reality” headset technologies can be 
used by Egyptologists to better express to the public the complex histories and layered meanings of archaeological objects, 
especially those removed from their original sites of deposit. 
Keywords: 3D modelling – Photogrammetry – Digital landscape reconstruction – Digital Humanities – Saqqara – Late 
Period

إيلينى سوليفان ــ ريتا لوكاريلي
)قسم التاريخ، جامعة كاليفورنيا سانتا كروز( ــ )قسم دراسات الشرق األدنى، جامعة كاليفورنيا بيركلى(

 371 من املتحف إلى املقبرة: إعادة االنضمام االفتراضية لتابوت من األسرة السادسة والعشرين ودفنه فى سقارة  

امللخــص: مت العثــور علــى التابــوت البازلتــى الداخلــى، والــذى يــؤرخ بالعصــر املتأخــر واخلــاص بـ»كبيــر األطبــاء« و»املشــرف علــى التمحــو )املرتزقــة 
الليبيــن(« بســماتيك، بواســطة بارســانتى وماســبيرو فــى عــام 1900 مبقبــرة بســماتيك التــى تقــع جنــوب هــرم امللــك أونــاس بســقارة، وُيعــرض اآلن 
ــن القطــع  ــد م ــل العدي ــه مث ــم )PAHMA 5 ــــ 522(. ومثل ــا حتــت رق ــى بكاليفورني ــة بيركل ــا مبدين ــى هيرســت لألنثروبولوجي ــوت مبتحــف فوب التاب
املتحفيــة، ال ميكــن لطريقــة عرضــه احلديثــة أن توضــح بشــكل كاف ســياقه األثــرى األصلــى ــــ حيــث مت العثــور عليــه فــى البئــر العميــق املنقــور فــى 
الصخــر، ويقــع بــن مئــات مــن املقابــر الرائعــة لكبــار الشــخصيات فــى تلــك اجلبانــة. ليــس لــدى زائــر املتحــف فرصــة كبيــرة لفهــم املعنــى واملــكان 
األصلــى للقطعــة املعروضــة، ســواء داخــل املقبــرة أو فــى اجلبانــة ككل. ومــن أجــل إعــادة وضــع التابــوت فعليــًا فــى مكانــه األصلــى، يعمــل املؤلفــان 
علــى تطويــر جتربــة ديناميكيــة لســماعات رأس تعمــل بأســلوب الواقــع االفتراضــى والتــى جتمــع بــن منــوذج إعــادة بنــاء ثاثــى األبعــاد لســقارة ومنــوذج 
تصويــرى للتابــوت. يتيــح التطبيــق للمســتخدم القفــز بــن مســتويات متعــددة مــن املقاييــس: لتجربــة تصــور افتراضــى جلبانــة ســقارة فــى العصــر 
املتأخــر، والدخــول إلــى منــوذج حجــرة الدفــن باملقبــرة، والتفاعــل مــع نــص التابــوت، وقــراءة ترجمــات نــص القطعــة. ويهــدف املشــروع إلــى جتربــة 
كيــف ميكــن لعلمــاء املصريــات اســتخدام تقنيــات ســماعات الــرأس »ذات الواقــع االفتراضــى« اجلديــدة للتعبيــر بشــكل أفضــل للجمهــور عــن التاريــخ 

املتشــابك واملعانــى املتعــددة للقطــع األثريــة املعروضــة، خاصــة تلــك التــى متــت إزالتهــا مــن مواقــع كشــفها األصلــى.
الكلمات الدالة: النماذج ثاثية األبعاد ــ املسح التصويرى ــ إعادة بناء رقمية للموقع ــ العلوم اإلنسانية الرقمية ــ سقارة ــ العصر املتأخر

Břetislav Vachala
(Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University, Prague)

Der „Grüne“ Naos des Ahmose (Ein altägyptisches Spolium im mittelalterlichen Kairo)    381

Abstract: Among the important buildings of medieval Cairo, where old Egyptian spolia are found, belong the mosque and 
khanqah with the tomb of Seif al-Din Shaykhu al-Umari. Of special importance is the spolium found above the entrance to 
the Shaykhu’s khanqah. It is a shaped monolithic stone block (286 × 77 × 57 cm) which has secondarily been used as a lintel. 
Its material is siltstone from the quarries in Wadi Hammamat. The origin of the block is confirmed by written accounts 
of medieval Arabic men of letters, historians and geographers. It originates from the well-known “Green” sanctuary in 
Memphis, which broke during its transportation to Cairo, and its high-quality green stone was re-used for the building 
of the Shaykhu’s khanqah. This event took place just after 1350, while the khanqah was completed in 1355. The block in 
question comes from the upper frontal part of the sanctuary (naos) which is proven by the pronounced corvetto cornice  
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Abstracts

in combination with the torus roll. Cut in sunk relief into the flat surface below the torus roll is a hieroglyphic inscription 
in one horizontal line which contains the royal titulary of Amasis (569–526 BCE). Apart from the purely practical reason of 
recycling an easily available and already shaped block of good quality stone there was another reason, based on traditional 
popular faith in the magic powers of ancient non-decorative, and especially decorative and inscribed stone blocks. These 
spolia used as lintels or thresholds in prominent places by entrances to medieval (and early post-medieval) Islamic sacral 
and profane buildings held apotropaic and protective powers. Their purpose was to protect the building from the influence 
of evil powers such as storms, torrential rain, earthquake, Nile floods or epidemics, and to bar entrance to mice, rats, 
snakes, scorpions, flies, mosquitoes and birds. This protection naturally extended to the building´s numerous visitors and 
inhabitants. 
Keywords: “Green” sanctury (naos) in Memphis – Amasis (Ahmose II) – Khanqah of Emir Shaykhu – Ancient Egyptian 
spolia – Apotropaia

بريتسالف فاخاال 
)املعهد التشيكى لعلم املصريات، كلية اآلداب، جامعة تشارلز، براغ(

381 الناووس »األخضر« ألحمس )شاهد مصرى قدمي من القاهرة التاريخية( 

امللخــص: مــن بــن املبانــى األثريــة املهمــة بالقاهــرة التاريخيــة التــى تعــود لفتــرة العصــور الوســطى، حيــث يوجــد أثــر مصــرى قــدمي مت إعــادة اســتخدامه، 
هــو مســجد وخانقــاه ومقبــرة ســيف الديــن شــيخو العمــرى. حيــث تعتبــر القطعــة احلجريــة كبيــرة احلجــم التــى وضعــت فــوق مدخــل خانقــاه شــيخو، 
حيــث بلغــت مقاســاتها )286 × 77 × 57 ســم(، حيــث مت اســتخدامها بشــكل ثانــوى فــى املبنــى كعتــب للمدخــل. وقــد قطعــت الكتلــة مــن احلجــر 
ــى العصــور  ــن العــرب ف ــاء واملؤرخــن واجلغرافي ــة األدب ــات الرحال ــة مــن خــال كتاب ــد أصــل الكتل ــات. مت تأكي ــن محاجــر وادى احلمام ــى م الغرين
الوســطى. ويعتبــر املصــدر األصلــى للكتلــة هــو املبنــى األثــرى املعــروف بالنــاووس »األخضــر« فــى منــف، حيــث ُكســرت أثنــاء نقلهــا إلــى القاهــرة، ومت 
إعــادة اســتخدام حجرهــا ذى اللــون األخضــر ذى اجلــودة العاليــة فــى تشــييد خانقــاه شــيخو. حيــث حــدث هــذا األمــر بعــد عــام 1350 مباشــرة، بينمــا 
مت االنتهــاء مــن اخلانقــاه فــى عــام 1355. وتنتمــى الكتلــة للجــزء األمامــى العلــوى لبــاب وهمــى، حيــث يتضــح ذلــك مــن خــال الكونيــش العلــوى 
واإلفريــز نصــف الدائــرى أســفله. مت نقــش الكتلــة بأســلوب النقــش البــارز علــى ســطح مســتو أســفل اإلفريــز نصــف الدائــرى، وهــو نقــش هيروغليفــى 
ـــ 526 ق.م(. بصــرف النظــر عــن الســبب العملــى البحــت إلعــادة  ُكتــب بواســطة خــط أفقــى واحــد يحتــوى علــى اســم وألقــاب امللــك أمازيــس )569ـ 
اســتخدام كتلــة مقطوعــة مســبقًا مــن حجــر عالــى اجلــودة وذات شــكل محــدد بالفعــل، كان هنــاك ســبب آخــر، فنظــرًا لاعتقــاد الشــعبى التقليــدى 
بالقــوى الســحرية للكتــل احلجريــة القدميــة غيــر املزخرفــة، وكذلــك الكتــل املزخرفــة واملنقوشــة. يتــم اســتخدام تلــك الكتــل فــى أعتــاب أو أكتــاف 
مداخــل املبانــى الدينيــة اإلســامية املهمــة مــن القــرون الوســطى )وأوائــل مــا بعــد العصــور الوســطى( وكذلــك بعــض املبانــى غيــر الدينيــة بغــرض 
احلمايــة مــن تأثيــر القــوى الشــريرة مثــل العواصــف واألمطــار الغزيــرة والــزالزل وفيضانــات النيــل أو األوبئــة، كمــا يتــم اســتخدامها ملنــع دخــول الفئــران 

واجلــرذان والثعابــن والعقــارب والذبــاب والبعــوض والطيــور. وامتــدت تلــك احلمايــة بشــكل طبيعــى إلــى العديــد مــن زوار املبنــى وســكانه.
الكلمات الدالة: الناووس األخضر من منف ــ أمازيس )أحمس الثانى( ــ خانقاه األمير شيخو ــ إعادة استخدام القطع املصرية القدمية





It has been twenty-one years since the publication of the 
first volume of papers concerning the area of the Abusir 
and Saqqara necropoleis and precisely twenty years since 
the first Abusir and Saqqara conference was organized 
in Prague. Back then, in the shadow of the tragic events 
of September 11, 2001, undoubtedly nobody anticipated 
that the initial intention to present and review recent 
scientific research, explorations and developments on 
the pyramid fields of Abusir and Saqqara would become 
a tradition, gathering colleagues from all over the world 
every five years in Prague. To date, the Abusir and Saqqara 
conferences have been organised four times by the Czech 
Institute of Egyptology at the Charles University in Prague –  
in 2001, 2005, 2010 and 2015 (Bárta and Krejčí, eds. 2000; 
Coppens, ed. 2002; Bárta, Coppens and Krejčí, eds. 2005; 
Bárta, Coppens and Krejčí, eds. 2011 and Bárta, Coppens 
and Krejčí, eds. 2017).

No one could have predicted that the fifth conference, 
planned to be held in June of 2020, would have to be 
cancelled due to a global pandemic, virtually annihilating 
all activities of this kind. Late in the winter of 2020, we still 
had hopes to make the fifth meeting happen after all, but 
eventually this proved to be impossible. Throughout the 
world, universities adapted to online teaching and meetings, 
with conferences moved to cyberspace and the Prague 
conference ending up as one of many that in the end could 
not take place. Given these circumstances, and the fact that 
most research libraries were inaccessible for almost a year, 
the present volume featuring thirty contributions by thirty-
five scholars can be considered a more than satisfactory 
outcome. It is a result that makes it possible to proclaim 
that the tradition of meetings and updating the academic 
community on the latest developments on the pyramid 
fields of the Abusir and Saqqara region, remains even 
under the current circumstances wholly uninterrupted. 

The present volume offers a majority of papers, a total of 
seventeen, covering different aspects of the third millennium 
BC. The individual contributions include some of the latest 
results of archaeological explorations as well as analyses 
and interpretations of still unpublished excavations, new 
interpretations of archaeological evidence within a social 
and environmental framework and climate change, new  

approaches to long-known texts and inscriptions, inter-
pretations of archaeological finds and new thoughts on 
some archaeological sites and monuments. 

The following five contributions focus on New King-
dom themes and encompass considerations on the 
ancient landscape, the application of modern computer-
based analyses of the society of the day and some new 
discoveries of hitherto unknown monuments. The final 
eight studies are dedicated to the Late Period and look 
into the interpretative potential of some yet unpublished 
texts, the possible location of the “White Walls”, as well as 
the historical, social and landscape connotations of several 
sites and monuments. 

All authors have to be thanked for their considerable 
effort to deliver their research despite all extraordinary 
difficulties of the past year and a half. We would also like 
to express our gratitude to our colleague Dr. Mohamed 
Megahed for translating the table of contents and abstracts 
into Arabic. We also wish to thank all members of our 
institute for their help and encouragement. Among them, 
we must mention Jolana Malátková, who contributed 
invaluably during the editing process, and Martina Bardo-
ňová, who participated in the creation of the indices of this 
volume.

During the editing of the volume we did not attempt  
to unify the transliteration of ancient Egyp tian or the 
writing of personal names and the names of places, sites 
and monuments, hence several different variants occur 
depending on the choice of the individual authors. 

It is with great regret that while working on the present 
volume, Czech Egyptology lost in June 2020 a dear friend, 
colleague, respected scholar and lover of Egypt, ancient 
and modern – Professor Břetislav Vachala (1952–2020). 
Břetislav Vachala dedicated his life to the study of the 
Egyptian past and was a real ambassador of Egypt and 
its heritage as well as the first ambassador of the newly 
established Czech Republic in Egypt (1993–1997). In 
addition to his scientific work on ancient Egyptian 
literature, history and society, which was highly valued 
by the international Egyptological community, he was 
also a promoter of ancient Egyptian culture to the Czech 
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public. Through lectures, articles and publications, he 
disseminated the results of not only his research but of the 
entire field of Egyptology, to the general public. Certainly 
most important in this regard are his publications on 
ancient Egyptian literature, including his translations of 
ancient Egyptian texts into Czech. Břetislav Vachala was, in 
addition to his professional interests, also an enthusiastic 
collector of postage stamps on the theme of ancient Egypt, 
Egyptology and the preservation of the ancient cultural 
heritage issued by the Egyptian, the Czechoslovak and 
later on of the Czech Post, resulting in a most unique 

collection. Throughout his life, Břetislav remained very 
strongly connected with the East Bohemian region, where 
he was born. He was unceasingly interested in antiquity 
collections focusing on ancient Egyptian objects that had 
been gathered by local aristocratic families – and with 
some he had long-lasting amicable relations and contacts. 
Unfortunately, he passed away far too early, unable to finish 
all he still wished to accomplish. His contribution in the 
present volume is one of the last projects he was working 
on while fighting the grave illness that took him away far 
too soon from family, friends and colleagues.
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