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تل العمارنة 2014

آتون. لإللة  الكبير  المعبد  فى  للعمل  األثرية  البعثة  عادت   2014 ربيع   فى 
 برنامج العمل يتضمن إعادة نظافة المعبد وعمل دراسة حديثة لمعظم األجزاء
أدلة حديثة، المعبد وتقديم  للمعبد، بجانب إستمرار عرض تخطيط   األمامية 
 للتخطيط األصلى للمبنى. وأعقب ذلك فترة من الدراسة والترميم، والذى شمل
المنقوشة الجنوبية، وبعض األحجار  الجبانة   عظام أدمية و شعر من مقابر 
الجنوبية الجبانة  مقابر  من  وفخار  آتون،  اإللة  معبد  من  المالط   وعينات 
وذلك الصحراوى  الظهير  فى  جيولوجى  بحث  عمل  تم  الشمالى.   والقصر 

لمعرفة مصادر الجبس والحجر الجيرى الموجود فى تل العمارنة

Tell el-Amarna, 2014
By Barry Kemp

In the spring of 2014 the expedition returned to work at 
the Great Aten Temple. The programme combined re-
clearance and fresh study of more of the area towards the 
front of the temple, accompanied by a continuation of the 
scheme to represent, in new materials, the original outlines 
of the building. This was followed by a period of study and 
conservation which embraced human bones and hair from 
the South Tombs Cemetery, decorated stonework and 
mortar samples from the Great Aten Temple, and pottery 
from the South Tombs Cemetery and North Palace. 
Geological prospection in the desert hinterland was done 
to further understanding of the sources of gypsum and of 

indurated limestone at Amarna.

 انجوس جراهام، و كريستيان د. ستروت، و موراج أ. هنتر، و
بنيامين بننينجتون، و ويليام إتش. تونن، ودمينيك س. باركر

مسح المجارى المائية و موانئ طيبة القديمة

للمجارى الطبوغرافى  للمسح   2014 موسم  تقرير  المقال  هذا   يتناول 
 المائية و موانىء طيبة ، ومعلومات مصححة عن البر الغربى لطيبة،
الثالث، ألمنحتب  السنين  ماليين  لمعبد  األثرى  الجيولوجى   والبحث 

والمنطقة الواقعة إلى شرق الرامسيوم

Theban Harbours and Waterscapes Survey, 2014
By Angus Graham, Kristian D. Strutt, Morag A. Hunter, 
Benjamin T. Pennington, Wilhelm H. J. Toonen and 

Dominic S. Barker

Report on the 2014 season of the Theban Harbours and 
Waterscapes Survey. The paper discusses topographic 
survey and data correction for the West Bank of Thebes and 
geoarchaeological investigation of the Temple of Millions 
of Years of Amenhotep III and the area to the east of the 

Ramesseum.

جوان روالند، و جيفرى تاسى
 تقرير نتائج مسح مواقع ما قبل التاريخ بمنطقة إمبابة بطول

حافة دلتا النيل الغربية
2014-2013

 فى شتاء وربيع2013 بدأ مشروع جديد فى منطقة مرمدة بنى سالمة
بإمبابة(. التاريخ  قبل  ما  لمواقع  األثرى  المسح  المقال)  كاتبة   بقيادة 
 يركز هذا المسح األثرى المتعدد التخصصات على الحافة الغربية لدلتا
 النيل بطول الصحراء، من موقع مرمدة بنى سالمة األثرى المسجل
 جنوبا،  إلى مدينة الخطاطبة شماال ومنطقة محاجر أحمس.  تطورهذا
 المسح نتيجة البحث الذى قام به الفريق األثرى لجمعية استكشاف مصر
ثم موسم  ،2008 الموقع ألول مرة عام  الفريق   بالمنوفية، عندما زار 
2014. ال ثالث خريف عام  ثم موسم   ،2014 للدراسة شتاء عام   ثانى 

تشتمل هذه المقالة على نتائج الموسم األخير

Prehistoric Sites along the Edge of the Western 
Nile Delta: Report on the Results of the Imbaba 

Prehistoric Survey 2013-14
By Joanne Rowland and G. J. Tassie

In the winter/spring of 2013 a new project was initiated 
by the lead author in the region of Merimde Beni Salama: 
the Imbaba Governorate Prehistoric Survey. This inter-
disciplinary survey focussed along the western Nile Delta 
desert edge, from the registered archaeological site of 
Merimde Beni Salama in the south, northwards to the 
modern town of el-Khatatbah and the el-Ahmes quarry 
area. This survey developed from previous research in the 
region by the EES Minufiyeh Archaeological Survey, when 
members of the team first visited the region in 2008. A 
second study season was also undertaken in in the winter 
of 2014, and the third in autumn 2014; the results of the 

latter are not included here.
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مارلين دى مير، فيريل لينسل، ستيفانى فيركن
 طيور للحاكم

 إعادة استكشاف مقبرة الحاكم جحوتى نخت الرابع أو الخامس
بدير البرشا الجزء الثانى : فخار، وبقايا آدمية، وبقايا حيوانية

إلى الخامس  أو  الرابع  نخت  البرشا جحوتى  دير  حاكم  مقبرة     تعود 
متحف يحتفظ   .1915 عام  ريزنر  كشفها  الوسطى،  الدولة   منتصف 
ثم جيدا.   المحفوظ  الجنائزى  أثاثها  بأغلب   ببوسطن  الجميلة    الفنون 
،2009 البرشا فى عام   بدير  الخاص بجحوتى نخت  البئر   إعيد حفر 
 ورغم أن الهدف الرئيسى إلعادة الحفر هو توثيق عمارة المقبرة،  فقد
الجزء ريزنر)انظر  معه  يتعامل  لم  ترسيب  عن  البئر  داخل    كشف 
 األول من هذا التقرير، عدد رقم             ،         ،  صفحة         (،
 حيث عثر على عظام بط و طائر الكركى، و فخار، و هذا كل ما تبقى
 من قرابين  طعام  لصاحب المقبرة.  وعثر أيضا على بعض بقايا آدمية
 وضعت بعناية فى الغرفة الجانبية الشرقية للبئر، ربما تخص زوجة

الحاكم، والمسماة أيضا جحوتى نخت

JEA 9872-55 2012

Fowl for the Governor:
The tomb of governor Djehutinakht IV or V at 

Dayr al-Barshā reinvestigated.
Part 2: Pottery, Human Remains, and Faunal Remains
By Marleen De Meyer, Veerle Linseele, Stefanie Vereecken, 

and Lana J. Williams

In 2009 the shaft of governor Djehutinakht IV or V at 
Dayr al-Barshā was re-excavated. This tomb with its well-
preserved funerary equipment had been discovered by 
George Reisner in 1915, and most of its contents are housed 
at the MFA in Boston. While the primary objective was the 
documentation of the architecture of the tomb, a deposit 
was found inside the shaft that had not been touched by 
Reisner (see Part 1 of this report in JEA 98 (2012), 55–72). 
Fowl bones, belonging to ducks and cranes, and pottery 
inside this deposit form the sole surviving remnants of food 
offerings in the burial of this Middle Kingdom governor. 
In addition, a number of human remains that had been 
carefully placed in the eastern side chamber of the shaft 
may have belonged to the wife of the governor, also named 

Djehutinakht.

 فرانشيسكو بوش - بوتشيه
 اللقب المصرى الملكى لإلسكندر األكبر الثانى : االسم

الشخصى، وخراطيش
فارغة، ومالحظات نهائية، وملحق 

 نشر الجزء األول من هذا البحث فى العدد السابق لهذه الدورية. يتناول
والتقاليد )الثانى(،  األكبر  لإلسكندر  الفرعونية  األلقاب  الجزء   هذا 
 المتبعة لالسم الشخصى للملك، واستخدام الخراطيش الفارغة، ونتائج

الدراسة و ملحق بالمراجع التى ناقشت هذا الموضوع

The Egyptian Royal Titulary of Alexander the 
Great, II:

Personal name, Empty Cartouches, Final Remarks, 
and Appendix

By Francisco Bosch-Puche

This is the second half of the paper on the Pharaonic titulary 
of Alexander the Great, the first one of which appeared in 
the previous issue of this journal. The remaining element of 
the protocol of the king—his Personal name—is analysed 
here, as is the occasional use of empty cartouches. A final 
section with the concluding remarks is also included, 
together with an appendix collecting the bibliographical 
references in which the attestations discussed in the two 

parts of the paper can be found.

The Pastophorion Revisited: Owners and Users of 
‘Priests’ Houses’ in Ptolemaic Pathyris

and Elsewhere in Egypt
By Siân E. Thomas

This article draws on legal texts written in demotic 
Egyptian and in Greek to investigate the ownership and use 
of the pastophoria (Egyptian s.wt (n H.t-nTr), ‘places (of the 
temple)’) of ancient Egyptian temple complexes. The focus 
is on the pastophoria of the temple of Hathor in Pathyris 
in Upper Egypt during the Ptolemaic period. The Pathyrite 
evidence is compared with that provided by documents 
from other Egyptian sites. The relationship between the 
temple functionary known as the pastophoros (Egyptian 

wn(?)) and the pastophorion is examined.

سيان توماس
pastophorion إعادة زيارة

 مالكي ومستخدمي منازل “الكهنة” بباثيريس البطلمية بمصر

 تستعرض هذه المقاله نصوص قانونية مكتوبة بالديموطيقية وباليونانية 
 لدراسة ملكية واستخدام البستوفوريا )بالمصرى                    و هى
 “أماكن من المعبد” ملحقة بمجموعات المعابد المصرية القديمة. تركز
 المقالة على البستوفوريا الخاصه بمعبد حتحور            فى مدينة
 باثيريس بمصر العليا من العصر البطلمى، ومقارنة ماعثر عليه من
 أدلة من هذه المدينه  بما عثر عليه من أدلة من مواقع مصريه أخرى،
 وبحث العالقة بين وظيفة المعبد المعروفة ب                 )بالمصرى

و الـ

(n H.t-nTr)

(n H.t-nTr s.wt

pastophoros
((?) wnpastophorion
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ستيفن كروس
أكواخ العمال وطبقات وادى الملوك 

على و  كثيرة  أماكن  فى  للعمال  أكواخ  وجود  جيداً  المعروف   من 
 أعماق مختلفة فى وادى الملوك ، وبالتالى يمكن تأريخ تلك األكواخ و
 أيضا إعادة بناء استراتجرافية المنطقة الوسطى لوادى الملوك، والتى
 تزخر بطبقات كثيرة لم تسجل من قبل. وصف كاتب المقال فى بحث
 سابق سيل غمر الوادى حوالى نهاية األسرة الثامنة عشر.  واستنادا
لفترة حكم السيل  هذا  تأريخ  يمكن  هنا  الموجودة  االستراتجرافية   إلى 
قطاع بناء  أيضا  الوادى  فى  الحفائر  نتائج  مقارنة  تتيح  بعينه.   ملك 
 استراتجرافي جديد للمنطقة الوسطى للوادى وبالتالى ما تسفر عنه من

نتائج مثيرة

The Workmen’s Huts and Stratigraphy in the Val-
ley of the Kings

By Stephen W. Cross

It is well known that at various locations and at various 
depths around the Valley are foci of workmen’s huts. As 
in some cases it is possible to date the hut horizons, these 
horizons themselves are extremely useful for recovering 
the stratigraphy of the Valley, especially the Central Area, 
in what otherwise would have been an unrecorded mass 
of levels. In a previous paper the writer described a flash 
flood that hit the Valley roughly around the end of the 
Eighteenth Dynasty.1 From the stratigraphy presented 
here, it is now possible to date this flood to an actual king’s 
reign. Correlation of excavations in the Valley also allows 
the construction of a new Stratigraphic Section of the 

Central Area with surprising consequences.

هيننج فرانزمايير
 مكشتفات حديثة معاد استكشافها من مقبرة با رع حوتب

بسدمنت
سدمنت بمنطقة  الشاسعة  الجبانات  فى  للعمل  فريقا  بترى  فلندرز   قاد 
منها مقابر  عن  1920و1921.وكشف  عام   خالل  الوسطى   بمصر 
بمقابر مقارنتها  يمكن  بكبر حجمها و  تتميز  التى  و   المقبرة رقم201 
 النخبة  بسقارة. تتضمن المجموعة مكان دفن وزيرالرعامسة با رع
  حوتب.  رغم أن الوزير وعالقاته العائلته كانت مثار مناقشات عديدة،
 فإن المكتشفات الصغيرة من مقبرته والمحفوظة بمتحف المعهد الشرقى
نتائج المقالة  هذه  تعرض  الكافى.   االهتمام  تنل  لم  شيكاغو   لجامعة 
 إعادة دراسة كل المكتشفات المعروفة إضافة إلى عناصر معمارية من
 المقبرة.  وتركز على أدلة مستقاة من  مكتشفات صغيرة ألناس ربما
  دفنوا فى المقبرة . فقد عثر على تمثالين أوشابتى لهما أهمية خاصة،
ثاى فى يدفن  لم  ثاى . و كما يرجح   المدعو   للكاهن األكبر ألوزير 
 المقبرة رقم201، لذا  فإن وجود هذين التمثالين يشيران إلى تفسيرات
من مجموعة  بواسطة  واستخدامهم  األوشابتى  تماثيل  لمغزى   جديدة  

كبار الموظفين أثناء فترة الرعامسة بمصر

News from Parahotep: The Small Finds from his 
Tomb at Sedment Rediscovered

By Henning Franzmeier

In 1920/21, a team led by W. M. F. Petrie worked in the 
vast cemeteries of Sedment in Middle Egypt.  Among the 
tombs discovered, tomb 201 is outstanding in size and can 
be compared to contemporary elite tombs at Saqqara. The 
complex contained the burial of the Ramesside vizier (Pa-)
Rahotep. Although the vizier and his family relations have 
been the subject of various discussions, the small finds 
from his tomb, today kept at Chicago’s Oriental Institute 
Museum, were never taken into account. This article 
presents the results of a re-examination of all known finds 
from the tomb, including the architectural elements. It 
focuses, however, on evidence of the people presumably 
buried in the tomb, as derived from the small finds. Of 
particular significance are two shabtis of a high priest of 
Osiris named Tjay. As Tjay was most probably not buried 
in tomb 201, the presence of these two figures points to 
new interpretations of the meaning of shabtis and the use 
of shabtis by a group of high-ranking officials in Ramesside 

Egypt.

ميتشل مولخو
 تربية التماسيح فى طقوس عبادة التماسيح فى العصر

اليونانى- الرومانى بالفيوم

تبتونيس بلدة  حفائر  أثناء  تماسيح  مومياوات  من  آالف  اكتشاف   أثار 
 بالفيوم  اسئلة عن أماكن انتاجها و المسئول عن ذلك، وهل كانت ُتنتج
 بطريقة منظمة كجزء من طقوس عبادة التماسيح المحلية. يبحث هذا
 المقال األدلة النصية واألثرية لتربية التماسيح للتحنيط كقرابين نذرية،
 و إعادة تصور لما استتبع هذه العملية. وتسهم مصادر متعلقة بعبادة
 حيوانات معاصرة فى تكملة الصورة، وتضيف رؤى عن كيفية ادارة
و باليونانيه  النصية  سواء   األدلة  إلى  إضافة  الطقسية،  العملية   هذه 
 بالديموطيقيه رغم كونها شذرات. ترجح حضانة تماسيح مكتشفة حديثا
 فى مدينة نارموثيس، واكتشاف كثير من مومياوات تماسيح فى جبانات
 تماسيح فى أنحاء الفيوم، أن تربية التماسيح ربما كانت تتم على نطاق
 واسع.  وتسهم دراسة الطرق الحديثة لتربية التماسيح فى إلقاء الضوء
العصر فى  التماسيح  عبادة   فى طقوس  التماسيح   تربية  كيفية   على 

اليونانى- الرومانى

Crocodile Breeding in the Crocodile Cults of 
theGraeco-Roman Fayum

By Michal Molcho

The discovery of thousands of crocodile mummies during 
excavations in the Fayum town of Tebtunis has raised 
questions as to where they were produced and by whom, 
and whether they were produced in an organised manner 
as part of the local crocodile cults. This article examines 
the textual and archaeological evidence for the breeding 
of crocodiles for mummification as votive offerings, and 
offers a reconstruction of what this practice may have 
entailed. The textual evidence in both Greek and Demotic 
is fragmentary, and sources related to contemporary 
animal cults complement the picture and provide an 
insight as to how this cultic practice operated. A recently 
discovered crocodile nursery in the town of Narmouthis 
and the multitude of crocodile mummies discovered in 
crocodile cemeteries throughout the Fayum suggest that 
crocodile breeding may have been a large-scale enterprise. 
The examination of this evidence in the light of modern 
methods of crocodile and alligator breeding sheds new 
light on how breeding may have been carried out the in the 

crocodile cults of the Graeco-Roman Fayum.
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 جانيت ديفى، جون ت. تايلور، أوالف اتش. درمر
استخدام تصوير الطب الشرعى الحديث لفحص
مومياوات أطفال من العصر اليونانى - الرومانى

اإلشعاعى التصوير  ذلك  فى  بما  الحديثة  الطبية  التكنولوجيا    وفرت 
 المقطعى اإللكترونى          أدوات لفحص  مومياء أربعة عشر طفال
لم معلومات  األولى. وأضافت  للمرة  الرومانى  اليونانى-  العصر   من 
األطفال طرق حفظ التفصيل، كشفت مومياوات  بهذا  قبل    تسجل من 
 جيدة حافظت على سالمة األجساد المحنطة كان قد وصفها هيرودوت،
 و تشير إلى تنوع طرق  التحنيط من األكثر بساطًة الى األكثر تعقيداً.
 تتنوع المواد المستخدمة فى التحنيط  فبعضها لم  يحدد هويته، إضافة
  إلى كتان،  ومجوهرات،  ولفائف أعضاء. لوحظ وجود اصابات كثيرة
  حدثت قبل  الوفاة وبعد الوفاة ، و كشف عن إصابة واحدة فى الرأس
 ترتبط بوضع الرأس بعد الموت،  و التى ربما تستخدم للتعرف على
الدراسة أظهرت  الرومان.   – اليونانى  العصر  من  أطفال   مومياوات 
الطب تقنيات  باستخدام  القديمة  البشرية  البقايا  فحص  إعادة   أهمية 

اإلشعاعى فى مجال الطب الشرعى الحديث

(CT)

The Utilisation of Modern Forensic Imaging in the 
Investigation of Graeco-Roman Child Mummies
By Janet Davey, John T. Taylor, and Olaf H. Drummer

Modern medical technologies, including computerised 
tomography (CT) scanning, have provided the tools to 
examine the bodies of ancient mummified children. This 
study of 14 Graeco-Roman child mummies has offered 
an opportunity to investigate, for the first time, a corpus 
of remains that adds information to a field of investigation 
not previously recorded in such detail. The mummies have 
revealed preservation methods, as described by Herodotus, 
that have maintained the physical integrity of the bodies and 
shown evidence of a variety of mummification methods, 
from the most simple to the most elaborate. Inclusions have 
been identified that ranged from unidentified matter, linen, 
jewellery to organ packages. A wide range of peri-mortem 
and post-mortem injuries was observed, and in particular 
one injury, relating to the post-mortem positioning of the 
head, which may be used to assist with the identification of 
Graeco-Roman child mummies. The study demonstrated 
the value of revisiting investigations of ancient human 
remains through the application of modern forensic 

radiology techniques.

جانا جونز
رؤى جديدة من نقوش أوائل األسرات من حلوان

 لغز الرداء ذات الثنيات

  يتناول هذا المقال تفسير و نطق صوتى و كتابة جديدة  لعالمة "رداء"،
أوائل عصر من  منقوشة  جنائزية  أللواح  حديثة  دراسة  كشفت   حيث 
موضوع تتناول  جديدة  أدلة  عن  بحلوان  منف  جبانة  من   األسرات 
 مطروح منذ فترة يخص رداء ذات ثنيات، وأكمام طويلة ورقبة على
 يظهر هذا الرداء بتكرار مثير فى التسجيل األثرى، لكنه .V شكل حرف
 لم يعرف من اآلثار المصرية حتى اآلن. تظهر نقوش األسرة الثانية
  من حلوان أصحاب مقابر يرتدون رداء له أكمام قصيرة بثنيات، تعالج
 المقالة هذه الثغرة وترد على الرأى القائل أن هذا الرداء كان مقصورا
 على دفنات طبقات فقيرة بمواقع إقليمية. وكشفت الدراسة عن مفارقة
 واضحة بين فترة أوائل األسرات والدولة القديمة والدولة الوسطى فيما
 يتعلق بالتوزيع السكانى للرداء والحالة اإلجتماعية لألفراد، حيث تظهر
 "قوائم الكتان" من األسرات المبكرة وجود الرداء بأعداد كبيرة ضمن

قرابين المنسوجات

The Enigma of the Pleated Dress: New Insights from 
Early Dynastic Helwan reliefs

By Jana Jones

Recent study of Early Dynastic funerary relief slabs (or 
stelae) from the Memphite necropolis at Helwan has 
uncovered new evidence that addresses long-standing 
issues regarding the horizontally pleated, long-sleeved 
V-necked dress. The dress appears with surprising 
frequency in the archaeological record, but until now was 
not known from Egyptian monuments. The iconographic 
evidence on Second Dynasty Helwan reliefs showing tomb 
owners wearing dresses with short, pleated sleeves redresses 
this lacuna and challenges the notion that the dress was 
restricted to low status burials at provincial sites. The study 
has revealed a marked anomaly between the Early Dynastic 
period and the Old and Middle Kingdoms in relation to 
the demographic distribution of the dress and status of the 
individuals. Furthermore, the Early Dynastic ‘linen lists’ 
show that the dress appears in large numbers amongst the 
textile offerings. New interpretations of the transliteration 

and writing of the ‘dress’ sign are offered.
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فنسنت فرانسيجنى، و أليكس دو فوج
صفة الودائع  النذرية و الجنائزية  فى الممالك النوبية

 حوت القرابين الطقسية  وودائع األثاث منذ  العصر  الحجرى الحديث
على عثر  فقد  اآلن.   حتى  مغزاها  يعرف  لم  غريبة  حجرية    أشكال 
 أشكال غريبة  من أحجار و أحفورات فى الممالك النوبية كان يعتقد
 أنها تقتصرعلى المقابرالملكيه والمعابد.  لكن أظهرت مكتشفات حديثة
 من  جزيرة ساى و سيدنجا احتمال ارتباط هذه األشكال الغريبة  فى
 مملكة مروى بسياقات أخرى غير ملكية. كما لوحظ أيضا أن بعض
 هذه األحجار تشكلت باليد لتشبه رموز دينية. وتشير األدلة الى استخدام
لعلماء تذكير  بالتالى   و  يفترض سابقا،   كان  القطع عما  لهذه   واسع 

اآلثار لتوثيق مفاهيم حديثة لممارسات طقسية كوشية

Jeux de la Nature en Dépôts Votifs et Funéraires 
dans les Royaumes Nubiens

By Vincent Francigny and Alex de Voogt

In the Nile valley and since the Neolithic period, ritual 
offerings and deposits have included oddly-shaped 
stones whose meaning is still little understood. Both 
unusually shaped stones and fossils are attested in the 
Nubian kingdoms, where their presence was thought to 
be limited to royal graves and temples. Recent finds at Sai 
Island and Sedeinga show that, in the kingdom of Meroe, 
such curiosities could be associated with other non-royal 
contexts. It is also shown that some of these stones were 
modified by hand, accentuating the resemblance to religious 
symbols. The evidence points at a more widespread use 
of these objects than previously assumed and serves as a 
reminder for archaeologists to document a new aspect of 

Kushitic ritual practices.

 جيانلوكا مينيتشى
 صندوق صانع تماثيل  أوشابتى با- دى أمون من مقاطعة أمون

من عصر االنتقال الثالث
و مفهوم جديد لتماثيل األوشابتى

 ينقسم هذا المقال إلى جزئين رئيسين: يعرض األول منهما رؤى مستقاة
تماثيل لصندوق   اللغوى   االشتقاق  و  طراز  و  أسلوب  تحليل   من 
  أوشابتى منقوش، غير منشور  ومحفوظ  بالمتحف المصرى بالقاهرة،
تماثيل أمون صانع  دى-  “با-  أو  أمون”   "دى-  أمون  مقاطعة   كاهن 
 أوشابتى ." ربما يرتبط شكل الصندوق بمرحلة انتقالية لعادات الدفن
  فى عصر االنتقال الثالث،  وتغيير فى شكل ومعنى تماثيل األوشابتى.
  وبالتالى، يحاول الجزء الثانى من المقال إلقاء ضوء جديد على عالم
 تماثيل األوشابتى، التى تمثل فى علم المصريات الحديث مجموعة غير
مترابطة، وتجمع معا فى نفس الوقت المالك/المتوفى و الخدم العامل

The case of the Third Intermediate Period ‘shabti-
maker (?) of the Amun domain’ diamun / Padiamun 
and the change in conception of shabti statuettes

By Gianluca Miniaci

This article is divided into two main sections: the first presents 
considerations inspired by a detailed stylistic, typological, 
and philological analysis of a previously unpublished 
shabti box preserved in the Egyptian Museum, Cairo, and 
inscribed for the ‘shabti-maker/priest of the Amun domain’, 
Diamun or Padiamun. The particular shape of the box is 
potentially linked to a transitional phase in burial customs 
of the Third Intermediate Period and a change in the shape 
and meaning of shabti statuettes. Hence, the second part 
of the article attempts to shed new light on the world of 
shabti statuettes, which in modern Egyptology represent an 
incoherent ensemble, grouping together at the same time 

the owner/deceased and the working servant.

ديبورا سوينى
التمثيل الذاتى فى نقوش محاجر الدولة القديمة بوادى حمامات

 ُتظهر قوائم أسماء، وأنساب وألقاب شخصيات جاء ذكرهم فى نقوش
جنبا األول  بيبي  الملك  عهد  من  حمامات  بوادي  تذكارية    حمالت 
الموقع، أن بعض  إلى جنب مع نقوش شخصيات معاصرة من نفس 
 الموظفين المذكورين في النقوش التذكارية في هذا المحجر جاء ذكرهم
  في نصوص أخرى هناك أيضا ، تبرز عالقاتهم بزمالئهم أو بعائالتهم.
 ربما يعكس التأكيد على الصور العائلية فى هذا المكان و الزمان بعينه
فى معهم  أوالدهم  اصطحبوا  الذين  الحملة  قواد  من  مجموعة   رغبة 
تعزيز آفاق تدرجهم الوظيفى بتخليد اشتراكهم فى هذه الحملة الهامة

Self-Representation in Old Kingdom Quarrying 
Inscriptions at Wadi Hammamat

By Deborah Sweeney

Lists of names, filiations and titles in the commemorative 
expedition inscriptions at Wadi Hammamat from the 
reign of Pepi I are juxtaposed with contemporary personal 
inscriptions from the same site to show that some of the 
officials mentioned in the commemorative inscriptions 
at this quarry also appear in additional texts there, which 
highlight their connections with colleagues or their 
broader family affiliations. The emphasis given to family 
configurations at this particular site and time probably 
reflects a group of expedition leaders who had brought 
their sons with them and wished to enhance their career 
prospects by commemorating their participation in this 

prestigious expedition.
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 إيثان ليفى
دراسة حديثة للوحة بعل - ذافون

منطقة من  الحديثة  الدولة  لفترة  ترجع  جنائزية  لوحة  المقالة   تناقش 
المشرق إله من  أمام  يتعبد  يدعى مامى   أوجاريت،  تصور  شخص 
القرن بداية  منذ  جيدا  معروفة  اللوحة  ان  ورغم    ، ذافون”   –  “بعل 
 العشرين إال أنها لم تحظى بدراسة مفصلة حديثة. تقترح المقالة نسخة
 جديدة  للنص استناداً إلى  نقوش مماثلة، وعلى فحص شخصى للوحة
 بمتحف اللوفر،  تضم هذة النسخة أيضا قطعة ذكرها مونتيه عام 1938
 ولكنها غير موجودة فى الطبعات الالحقة للنص. و ختاما تناقش المقالة
رموز اللوحة، ومثيالتها، والعالقة الملتبسة بين المعبودين بعل وست

A Fresh Look at the Baal-Zaphon Stele
By Eythan Levy

This article discusses the Baal-Zaphon stele, a New 
Kingdom funerary stele from Ugarit, depicting a certain 
Mamy worshipping the Levantine god Baal-Zaphon. 
The object, though well known since the early twentieth 
century, lacks a recent detailed study. A new edition of the 
text is proposed here, based on parallel inscriptions and 
on a personal inspection of the stele at the Louvre. It also 
incorporates a fragment mentioned in 1938 by Montet but 
absent from subsequent editions of the text. Finally, the 
article discusses the iconography of the stele, its parallels, 

and the ambiguous relationship between Baal and Seth.

ريتشارد بوسمان
 المدنية وديانة المعابد فى مصر

تعليق على هيراكونوبوليس

 تعد هيراكونوبوليس مكانا مركزيا لتكوين الدولة المصرية،  ومفتاحا 
 لفهم المدنية و بزوغ الملكية المقدسة فى مصر . تتركز أعمال الحفائرو
األسرات، وأوائل  األسرات  ماقبل  عصر  على  الموقع  فى    الدراسة  
ما المقالة  تستعرض  المتأخر.  تاريخها  من  القليل  استكشف  حين   فى 
 عثر عليه من أدلة من هيراكونوبوليس تعود للدولة الوسطى، ومناقشة
 المدنية وديانة  المعابد فى مصر. حيث تعرف المدنية أنها قوة محركة
 لتنمية وتعمير المعابد المحلية،  و ذلك بخالف بالد ما بين النهرين.  بيد
 أن الدراسة  لم تتطرق  كثيرا إلى اندماج األلهة المحلية المختلفة فى

مجموعات األلهة المصرية

Urbanism and Temple Religion in Egypt: A Comment 
on Hierakonpolis

By Richard Bussmann

Hierakonpolis is a central place of Egyptian state formation 
and key for understanding urbanism and the emergence of 
sacred kingship in Egypt. Excavations and interpretation 
of the site focus on the Predynastic and Early Dynastic 
periods, while its later history is little explored. The article 
sets a review of the Middle Kingdom evidence from 
Hierakonpolis against a discussion of urbanism and temple 
religion in Egypt. Urbanism is defined as a driving force of 
the development and longevity of local temples. Unlike in 
Mesopotamia, however, it accounts less for the integration 

of different local gods in the Egyptian pantheon.

آن صوفي فون بوم هارد
هرقل وهون : ودائع األثاث من معبد ثونيس هيراكليون

 دراسة لمجموعة مكتشفات أثرية جيدة الصنع، ربما ترتبط بودائع أساس
 بناًء على  مكوناتها و قد ترتبط بوظيفة تتعلق بالعصر.عثر عليهم فى
 إحدى أركان معبد اإلله أمون-جرب، بثونيس – هيراكوليون،  وتشمل
تمثال من الخزف لحربوقراط وناووسه  من الخشب، تحيط به تمائم

Heracles and the Hone: About a Foundation Depos-
it from the Temple of Thonis-Heracleion

By Anne-Sophie von Bomhard

A group of items found in a corner of the temple of Amon-
Gereb at Thonis-Heracleion includes an earthenware 
statuette of Harpokrates with his wooden naos, surrounded 
by amulets. It constitutes an original collection of objects 
of particularly refined manufacture. The way in which this 
probable foundation deposit is composed could be related 

to the dynastic function of the temple.

مالتى رومر
 ثالث لوحات مهداة، و مفقودة من المتحف المصرى ببرلين 

                فى عام          إقتنى المتحف المصرى ببرلين لوحتان تحمالن رقم
 ، ورقم         ، أهديتا  إليه من مجموعة            ، ثم فى
                 عام         أهديت إليه  لوحة ثالثة  تحمل رقم         من مجموعة
 ، لكن أثناء الحرب العالمية الثانية ُدمرت  اللوحات الثالث
ولم يتبقى سوى صور لهم، إضافة إلى مشكلة بالنسبة لصور اللوحتين

رقم         ورقم      

1883
8438 ÄM8439

8439

Posno
18432111

d’Athanasi

8438

Drei verlorene Schenkungsstelen in der Ägyptisch-
en Sammlung Berlin

By Malte Römer

In der Berliner Ägyptischen Sammlung befanden sich 
einst drei Schenkungsstelen aus Pharbaitos, Bubastis und 
Memphis, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden: 
es handelt sich um die Stelen mit den Nummern ÄM 
8438, 8439 und 2111. Zwei der Stelen wurden 1883 aus 
der Sammlung Posno erworben, die dritte 1843 aus der 
Sammlung d'Athanasi. Von diesen Stelen hat nur jeweils ein 
einziges Foto überlebt, von ÄM 8438 und 8439 zusätzlich 

noch jeweils ein Papierabdruck.
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يواكيم فريدريك كواك
ترجمة جديدة لفصل من كتاب الموتى)مقطتفات)

 تحتوى البردية الجنائزية            على ترجمة ديموطيقية لكتاب الموتي
 فصل          كما هو معروف من منذ زمن طويل. و اتضح حديثا أن
 جزئها األول هو ترجمة لُمؤَلف يرتبط أحيانا بما يسمى “كتاب العبور
 إلى الخلود”. و حتى اآلن  يصعب تحديد وصف فقرة و نص قصير
 أضيف  إلى الفصل        ، و هو ترجمة ديموطيقية للفصل        من

كتاب الموتى ، مع إغفاالت هامة ، و التى ربما تكون

149 BN
125

125128

A new Demotic translation of (excerpts of) a 
chapter of the Book of the Dead*

By Joachim Friedrich Quack

The funerary papyrus BN 149 has long been known to 
contain mainly a Demotic translation of the Book of the 
Dead, chapter 125. Recently, its first section was identified 
as a translation of a composition otherwise sometimes 
associated with the so-called ‘Book of Traversing Eternity’. 
Still, the description of a vignette and a short text inserted 
into chapter 125 have, up to now, defied identification. It is 
shown here that the latter is a Demotic translation of chapter 
128 of the Book of the Dead, with substantial omissions, 
which are probably the work of a redactor who wished to fit 
the composition better to funerary usage. Furthermore, the 
vignette being described is the one belonging to chapter 148 
of the Book of the Dead. Some special points concerning 
the translation of classical Egyptian words and verbal forms 

are discussed.

 جان مايكل دامس، مارتن بيهل، هاركو ويليامز
 رمسيس الثانى يساعد الموتى: تفسير لفصل تكميلى رقم 166

من كتاب الموتي

 بعكس دراسات أخرى، أقبل الباحثون على تفسير الفصل 166 التكميلى
 لكتاب الموتى، بأخذ مقدمة النص – مقررين أن هذا النص وجد فوق
 رقبة مومياء الملك رمسيس الثانى، كواقع.  و يفهم ضمنا من هذا أن
ضمن واحدة  مرة  حدث  قد  الملك،  مومياء  فوق  النص  على   العثور 
التى وقعت العديدة  المقابر  الدفن عقب سرقات   عدة مرات من إعادة 
 نهاية الدولة الحديثة. و يرجح الكاتب أن النص األصلى لم يكن جزء
 من المحتويات األصلية لمقبرة رمسيس الثانى، لكنه أضيف فى إحدى
 مرات إعادة دفن الملك المبكرة جدا، و أنه اكتشف خالل إعادة الدفن
 األخيرة، ربما قبل وفاة بانجم الثانى بوقت قصير. و ذلك استنادا إلى
 مصطلح             الذى يبدو أنه استعمل فى هذا النص ال ليشير إلى
 مالك بردية خاصة ، و لكن إلى المالك الملكى األصلى. و يؤثر هذا
نطق صوتى أيضا  الكاتب  ويقدم  النصى،  المحتوى  تفسير  كيفية   فى 
 وترجمة وتعليق لغوى جديد.  يوضح تحليل النص طريقة "التسلسل"
 التى ثبت فائدتها فى تقليل عدد الحروف المتداخلة بكشف نماذج بنائية

مشتركة

Hm=k

Ramses II Helps the Dead: An Interpretation of 
Book of the Dead Supplementary Chapter 166

By Jan-Michael Dahms, Martin Pehal and Harco Willems

As opposed to other studies, the authors approach the 
interpretation of Book of the Dead supplementary chapter 
166 by taking the introductory part of the text—stating that 
it has been found ‘on the neck of king Ramses II’—at face 
value. This has the implication that the text was found on the 
king’s mummy, something that could only have happened 
on one of the several occasions it was reburied after the 
initial robbings around the end of the New Kingdom. 
The authors argue that the original text was probably not 
part of the original tomb contents of Ramses II, but that 
it was added to it during one of the earliest reburials, and 
discovered during a later one, probably shortly before the 
death of Pinodjem II. In this connection they pay special 
attention to the term Hm=k, which seems to be used in 
this text, not to refer to the private papyrus owner, but to 
the original royal one. This considerably affects the way the 
textual content can be interpreted. A new transliteration, 
translation and linguistic commentary are also provided. 
The analysis of the text illustrates the method of ‘sequencing’ 
which seems to prove very useful in reducing the number 
of interacting characters by disclosing shared structural 

patterns.

كولين ريدر
لوحة نثرى خت  وعبادة رع أوائل األسرات

قائم  متميز،  ومعروض حاليا بمتحف تقييما لحجر  البحث   يقدم هذا 
 إيموحتب بسقارة.  حيث تشبه زخرفة الثعبان البارز على اللوحه أمثلة
 أخرى للوحات تحمل ثعبانا من مصر القديمة، و اقتراح أن هذا  الحجر
senut(i)جزء من مقصورة             المرتبطة بعبادة رع من أوائل األسرات

The Netjerikhet Stela and the Early Dynastic Cult 
of Ra

By Colin Reader

This paper presents an assessment of a distinctive standing 
stone which is currently on display in the Imhotep 
Museum, Saqqara. The prominent snake decoration of the 
stela is compared with other examples of snake stelae from 
Ancient Egypt, leading to the proposed identification of the 
monument as part of an Early Dynastic senut(i) shrine, a 

shrine associated with the cult of Ra.
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اتش. س. سميث، وكارى ج. مارتن، و سو ديفيز

لجيفرى مارتن

 خطابات حورحتب” من جبانة الحيوانات المقدسة بشمال
“سقارة

استكشاف جمعية  بعثة  حفائر  كشفتها  خطابات  أربع   نشر 
فى بسقارة  المقدسة  الحيوانات  جبانة  موقع  فى  مصر 

الفترة بين أعوام 1973-1971

The ‘Horhotep Letters’ from the Sacred Animal 
Necroplis at North Saqqara

By H. S. Smith, Cary J. Martin and Sue Davies

For Geoffrey T. Martin

The publication of four Demotic letters found during 
the Egypt Exploration Society’s excavations at the site of 
the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara between 

1971–3.

 حالة فريدة لترقق عظمة الجدار الثنائى للجمجمة من عصر
D 0242 االنتقال الثالث بمتحف جنيف رقم

روجر سيلر و فرانك رولى

التاسع عشر القرن  أوائل  منذ  بجنيف  التاريخ  و  الفنون   يقتنى متحف 
تابوتها تعود لعصر االنتقال  مومياء سيدة تدعى ثيس موت- برت و 
 الثالث.  نزعت أكفان المومياء عام 1824 ، حيث كشف عن  أمراض فى
 هذه المومياء.  ثم فى عام 2011 م فحصت المومياء باالشعة         فى
 مستشفى جامعة جنيف مما أتاح إعادة تفسير و تكملة ما تم عام 1824،

من  ترقق عظمة الجدار الثنائي للجمجمة

(CT(

A Unique Case of Perforated Bilateral Parietal 
Bone Thinning in a Third Intermediate Period 

Egyptian Mummy (Geneva Museum D 0242)
By Roger Seiler and Frank Rühli

Since the early nineteenth century, the Museum of Art and 
History in Geneva has held the mummy of the Lady Tjes-
Mut-peret with her coffin (Third Intermediate Period). 
The mummy was unwrapped in 1824 and the detailed 
description of this operation mentions several pathological 
findings. A CT scan was performed in the University 
Hospital in Geneva in 2011 allowing for the findings of 1824 
to be reinterpreted and complemented by the diagnosis of a 

bilateral parietal bone thinning of the skull.

كورينا روسى، سليمة إكرام
 أنشطة الدولة الحديثة فى الواحة الخارجة : الكاتب أوسرحات

يسافر غربا

 مالحظات على مخربش بين واحتى الداخلة والخارجة بطول درب
عين عمور لكاتب من الدولة الحديثة

New Kingdom Activities in the Kharga Oasis: The 
Scribe Userhat Travels Westwards

By Corinna Rossi and Salima Ikram

Notes on a New Kingdom graffito of a scribe, found along 
the Darb Ain Amur, an area between Kharga and Dakhla 

Oases.

 سوفيا هاجمان، سليمة إكرام، جوانا بورنهولم، سفين ازاكسون
إعادة تعريف قطعة أثرية : من مجداف  قيادة إلى أداة محنط

 إعادة تعريف  مجداف قيادة من متحف ميدلهاى بستوكهولم، و
زوجان من مجاديف  من المتحف البريطانى

From Steering Oar to Embalmer’s Tool: Re-
identification of an Artefact

By Sofia Häggman, Salima Ikram, Johanna Bornholm, Sven 
Isaksson

The re-identification of a single steering oar from the 
Medelhavsmuseet in Stockholm, and a pair of oars in the 

British Museum.

نيكى نيلسن
 مالحظات على قنينة بيضاوية الشكل من الدولة الحديثة

بمتحف العالم بليفربول

 نشر لقنينة بيضاوية الشكل من الدولة الحديثة بمتحف العالم بليفربول
 ) جزء من المتاحف الوطنية بليفربول(، عثر عليها بترى فى منطقة
 غراب، ثم الحقا ضمن مجموعة هيلتون برايس، و ويلكوم.  يحاول
 كاتب المقال تسليط الضوء على ما هو متاح معلومات بدراسة طرز
التاريخى واألثرى، المجموعة والسياق    و قطع مماثلة لإلناء وتاريخ 
. كافى  باهتمام   تحظى  لم  متاحف  فى مجموعات  قطع     واستكشاف 

ويقترح وظيفة اإلناء بناًء على  السياق وقطع مماثلة وشكل القنينة

Some Notes on a New Kingdom Ovoid Bottle in the 
Liverpool World Museum*

By Nicky Nielsen

Publication of a New Kingdom ovoid bottle in the World 
Museum (National Museums Liverpool) from Gurob, 
originally found by Petrie and later obtained by F. G. 
Hilton-Price and H. S. Wellcome. The fabric and stylistic 
parallels of the vessel as well as its collection history and 
archaeological context is investigated in an attempt to 
highlight the degree of information available by exploring 
traditionally less noteworthy pieces in museum collections. 
A function of the vessel is suggested on the basis of context, 

parallels and shape.
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هاركو ويليامز
 النيل األعلى و األدنى : ظاهرة طبيعية و تفسيرها األسطورى

 وفقا لبلوتارخ إيزيس وأوزوريس 38، وتعويذة نصوص
التوابيت رقم 168

  شبه بلوتارخ فى كتاباتة عن إيزيس و أوزوريس 38، ماء النيل بالسوائل
السهل من  جزء  وشبه  بإيزيس،  ضفتيه  وشبه  أوزوريس،  جسم   فى 
 الفيضي األقرب للصحراء بنفتيس، وشبه الصحراء بست، عالوة على
  تفسير فيضان النيل بماء أوزوريس الذى لقح إيزيس بحورس، ونفتيس
  بأنوبيس. يمكن تفسير ذلك  كمصدر جديد عن العجز الجنسي لست،
رقم تعويذة  تعتبر  ست.  زوجة  نفتيس  مع  الزنا  أوزوريس    وارتكاب 
 168 “ اللحاق بضفتى النهر”  نص غامض حتى اآلن، و ربما  تكونت
 فى هذا السياق . يبدو أن النص  يصف إيزيس و نفتيس كضفتى النهر،

  وربما يرتبط  إنحصار النيل بالعجز الجنسي لست، والذى قيل إن
Shesmu خصيتيه سحقتهم بىأيدى

High and Low Niles: A Natural Phenomenon and 
Its Mythological Interpretation According to 
Plutarch, De Iside et Osiride 38 and Coffin Texts 

Spell 168
By Harco Willems

Plutarch’s De Iside et Osiride 38 identifies the Nile with 
Osiris’ bodily fluids, the riparian lands with Isis, the part 
of the floodplain closest to the desert with Nepthys, and 
the desert with Seth. Moreover, the Nile flood is interpreted 
as Osiris impregnating Isis with Horus and Nephthys with 
Anubis. This  can be interpreted as a new source about 
Seth’s impotence and Osiris’ committing adultery with 
Seth’s wife Nephthys. CT spell 168, a hitherto obscure text 
about ‘joining the river banks,’ may be rooted in the same 
atmosphere. The text seems to describe Isis and Nephthys 
as the two river banks, and may relate the low Nile to the 
impotence of Seth, whose testicles are said to be crushed by 

the hands of Shesmu.

 إعادة اكتشاف لوحة جنائزية من أبيدوس  تعود للعصر
الرومانى غير معروف مصدرها

 إعادة إكتشاف لوحة عبد هللا 108 ، و التى كان يعتقد أنها مفقودة،
بمتحف ويليام و كالريس سبورلوك بجامعة إلينوى

A Hitherto Unlocated Roman Funerary Stela 
from Abydos Rediscovered

By Martin Bommas

Rediscovery of the stela Abdalla 108, thought lost, in 
the William R. and Clarice V. Spurlock Museum at the 

University of Illinois

روبرت كون
 تذكر سنفرو : رحلة عبر المتحف المصرى باليبزيجر –

 جورج شتايندورف أفكار عن وظيفة وإعادة إستخدام أواني
حجرية تحمل إسم سنفرو من الدولة القديمة

رع لـ  الجنائزى  بالمعبد  حفائرها  أثناء  التشيكية  البعثة   كشفت 
منقوشة حجرية  آنيه  من  كسرات  عن  الخامسة  األسرة  من   نفرإف 
وأثناء نفسه.  نفرإف  رع  الى  وليس  سنفرو  السابق  الملك  الى   تشير 
 دراسة البعثة لمقتنيات مكتشفة  من أبوصيربالمتحف المصرى بليبزيج
 بألمانيا،  وجدت قطعة من إناء مصنوع من حجر نيس ديوريت منقوشة
من واحدة  تخص  القطعة  هذه  أن  يفترض  سنفرو.  الملك  باسم   أيضا 
 المجموعات الجنائزية من الدولة القديمة – ربما حتى تخص رع نفر
 إف.  من المثير وجود أوانى حجرية منقوشة و شقف  يحمل أسماء
 ملوك متوفين،  وهى ظاهرة نعرفها بالفعل منذ المرحلة التأسيسية فى
  مصر. تقدم هذه المقالة القطعة األثريه المعاد اكتشافها بمتحف ليبزيج،

وتناقش مشكلة “ثقافة إعادة  استخدام” مثل هذه المادة

Remembering Snofru: Zu einer Trouvaille aus dem 
Leipziger Ägyptischen Museum–Georg Steindorff. 
Gedanken zur Funktion und Wiederverwendung 
von Steingefässen mit dem Namen Snofrus im Alten 

Reich
By Robert Kuhn

During their excavation work at the Fifth Dynasty 
mortuary temple of Raneferef the Czech mission found 
some inscribed stone vessel fragments that refer to the 
former king Seneferu but not to Raneferef himself. While 
working on the Abusir material in the Egyptian Museum 
in Leipzig, one stone vessel fragment made of diorite gneiss 
could be identified as also being inscribed with the name of 
Seneferu. It is assumed that this one belongs to one of the 
Old Kingdom funerary complexes—perhaps even that of 
Raneferef. It is interesting to note the existence of inscribed 
stone vessels and sherds naming already deceased kings—a 
phenomenon which we know already from the time of the 
so-called formative phase in Egypt. This article presents 
the ‘rediscovered’ object from Leipzig and discusses the 

problem of ‘cultural re-use’ of such material.


