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 في المیدان مع مشروع كوم االحمر وكوم واسط

مع فیها نتحدث التي المیدان" "في بعنوان المدونات من جدیدة سلسلة لكم نقدم أن النیل " "كتبة                  یسرنا
حول جدید هو ما كل على اطالعكم أجل من مصر في المیداني بالعمل حالیًا یقومون الذین اآلثار                   علماء
عن ویلسون م. إیمي المصریة اآلثار عالمة تتحدث االفتتاحي، العدد هذا وفي ومشاریعهم.               مواقعهم
- إیطالیة أثریة بعثة حالیًا فیهما یعمل حیث القلیل سوى عنهم نعرف ال مصر دلتا في مهمین                   موقعین

 مصریة.

 

 الضیف الكاتب: إیمي م. ویلسون

شرق جنوب 50كم حوالي بعد على بمصر، الدلتا غرب في الوسط وكوم األحمر كوم الموقعان                 یقع
كما الهلنستي العصر حتى المتأخر العصر من محتلة الوسط كوم وكانت البحیرة. محافظة في                اإلسكندریة،
بعد على وهاجروا عنها القریة سكان تخلى الفترة تلك وفي اإلیطالیة، للبعثة األخیر التنقیب خالل من                  ثبت
أوائل حتى الهلنستي العصر أواخر من األخرى هى األحمر كوم اُحتلت وقد األحمر. كوم إلى جنوبًا كم 2                  
الرومانیة الفترة خالل األحمر كوم في كبیر حمام مجمع بناء وتم للبعثة. األخیرة للنتائج وفقًا العربي                  الحكم

 یتشابه مع تلك الموجودین في كوم الدكة (اإلسكندریة) من حیث الحجم وتاریخ البناء.

في حفریة) أعمال أي (بدون سطحي بجمع قام الذي أدریاني، أخیلي هو للموقع رسمي زائر أول                  وكان
البحث أعمال بعض المصریة اآلثار وزارة أجرت قصیر، بوقت ذلك وبعد .1935 عام في األحمر                 كوم
بالقاهرة المصري المتحف من الخشاب المحسن عبد وقاد و1943. 1941 عامي بین الموقع في                الصغیرة
.1944 عام في الوسط كوم في حبشي لبیب بعده ومن ،1942 عام في األحمر كوم في منهجیًا أثریًا                    تحقیقًا
2004 عام في ویلسون" "بینیلوب لـ المنهجیة االستقصائیة الدراسات في الموقعین من كل أدرج                كما

 و"محمد قناوي" في الفترة من 2008 إلى 2010.

https://nilescribes.wordpress.com/2017/12/16/in-the-field-with-the-kom-al-ahmer-and-kom-wasit-project/


 

 وبدأ العمل في المشروع األثري "كوم األحمر / كوم الوسط"، وهو مشروع أثري إیطالي-مصري
 مشترك بالتنسیق من جامعة بادوفا ومركز اآلثار اإلیطالي-المصري (CAIE), في سبتمبر 2012.

  والهدف من المشروع هو كشف ودراسة تاریخ الموقعین القدیمین وفقا لنتائج التحقیقات الحالیة.

تحت دولي فریق من تتألف إیطالیة بعثة األساس في هو الوسط" كوم / األحمر "كوم األثري                  والمشروع
جامعة من قناوي ومحمد مارشیوري، وجیورجیا أسوالتي، ومیشیل موندین، "كریستینا من كل              إشراف
ما فترة في المكتشفة للعناصر تنظیف یلیه الذي الموقع في الحفر بین العمل یوم وینقسم بإیطالیا".                  بادوفا

  بعد الظهیرة.

- األحمر كوم موقع في اإلیطالیة البعثة على المشرفة الشخصیات كبار إحدى - ویلسون إیمي                 وتقول
مواسم أربعة في الحین ذلك منذ وشاركت ،2013 عام في األحمر كوم في اإلیطالیة البعثة مع                  "شاركت
تصویر (وهي الماكرو بتقنیة الدقیقة الكائنات األشیاء/ تصویر في أتخصص الموقع، وفي العمل.               من
عن البحث عملیة في أساعد الموقع، وخارج واضح). بشكل تفاصیلها إلبراز قرب عن الدقیقة                األجسام
اآلثار دراسة بجمعیة الخاصة الندوات إحدى أمام أبحاثي من بعض قدمت العام، وهذا الكائنات.                تلك

 المصریة".

  



كوم في 1944 عام في حبشي لبیب بها قام التي هي المهمة االكتشافات أهم من بعض أن "أعتقد                    وأضافت
وإناء حورس، تمثل صقر ومخالب ألوزوریس، وتماثیل صغیر، ثولوس" "حمام وجد حیث              الوسط
تحت غرفة من األصوات لنقل اُستخدَمت تكون قد التي 2.5م طولها یبلغ برونزیة وأنابیب                إلیزیس،
لعام حبشي مقال على اإلطالع یمكن إلیها، توصل التي النتائج حول المعلومات من وللمزید                األرض".

.“Finds at Kôm el-Wist”  1947 تحت عنوان "اكتشافات كوم الوسط" أو  

 

-- 

من كل في آثار كعالمة وتعمل نیویورك، والیة جامعة في التاریخ في مساعد أستاذ هي ویلسون م.                   إیمي
البحر منطقة في اآلثار علم في األولى الماجستیر درجة على حصلت ومصر. األمریكیة المتحدة                الوالیات
الجامعة من المصریات علم في الثانیة الماجستیر ودرجة المتحدة، بالمملكة بریستول جامعة من               المتوسط

 األمریكیة بالقاهرة في مصر.
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