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املوقع والأهمية الأثرية

يقع تل الري يف اجلهة ال�شرقية من بلدة ال�شونة ال�شمالية التي 

تنخف�ض عن �شطح البحر حوايل 100 مرت، وهي منطقة خ�شبة رغم 

ارتفاع حرارة الطق�ض فيها �شيفا، وتغذيها عدة م�شادر مائية ب�شكل 

ينابيع، كما يبعد عنها نهر الأردن غربا حوايل 4كم، ونهر الريموك 

�شمال حوايل 6كم )ال�شكل 1(.

وقد دلت التنقيبات الأثرية من عدة مواقع يف ال�شونة ال�شمالية 

على الإ�شتقرار فيها منذ الع�شر احلجري احلديث )الألف اخلام�شة 

عن  الك�شف  اإلى  اإ�شافة  ال�شمايل،  ال�شونة  تل  يف  كما  امليالد(  قبل 

مراحل ح�شارية اأخرى يف هذا التل من الع�شر احلجري النحا�شي، 

الأيوبي  والع�شر  الهلين�شتي  والع�شر  املبكر،  الربونزي  والع�شر 

)كرمي 1995: 89(.

و2002م  2001م  عامي  يف  العامة  الآثار  دائرة  اأجرت  كما 

املدافن  من  كبري  عدد  عن  ك�شفت  ال�شاخنة  تل  يف  اأثرية  تنقيبات 

والتي  مدفنا  ب�شبعني  عددها  يقدر  ال�شخر  يف  املنحوتة  اجلماعية 

تعود غالبيتها للع�شر الربونزي املبكر )هنداوي 2002 تقرير اأويل( 

.
1
و)هارون 2005: 14-11(

الري  تل  اأن  الأردن  وادي  يف  الأثرية  امل�شوحات  اأ�شارت  وقد 

ال�شمايل وجدت به دلئل اأثرية على ا�شتقرار من الع�شور: احلجري 

احلديدي،  املتو�شط،  الربونزي  املبكر،  الربونزي  النحا�شي، 

الري  تل  مدفن  موقع  اأن  اإلى  وي�شار  الأيوبي  الأموي،  البيزنطي، 

يجاور موقع ذراع اخلان الذي �شملته امل�شوحات واأظهرت به دلئل 

من الع�شور: الأيوبي واململوكي والعثماين

.)Ibrahim and Sauer and Yassine 1976: 41-66( 

�شري العمل

ظهر املدفن نتيجة قيام اأحد املواطنني ببناء منزل يف طرف التل، 

فريقا  اأثرها  على  املكتب  �شكل  بذلك،  الآثار  مكتب  باإبالغ  قام  وقد 

ملحم  ا�شماعيل  الدكتور  باإ�شراف  ال�شمالية  الأغوار  اآثار  مكتب  من 

للتنقيب يف املدفن الأثري، وقد تبني انه مدفن جماعي ب�شكل كهف 

اأعمال  نتيجة  الرملي هدم جزء كبري من �شقفه  ال�شخر  منحوت يف 

نحتت يف  × 200�شم(،  )265�شم  اأبعاده حوايل  وتبلغ  التجريف، 

زاويته اجلنوبية الغربية حجرة �شغرية بقيا�ض )160�شم × 80�شم 

باإرتفاع 110�شم(، كما ر�شفت اأر�شيته بحجارة كل�شية م�شطحة ذات 

فخارية  واأواٍن  مبعرثة  ب�شرية  عظام  ووجدت  منتظمة،  غري  اأ�شكال 

معظمها فوق م�شتوى �شطح هذه الأر�شية، مما يدل على ا�شتخدام 

للع�شر  الفخارية  الأواين  وتوؤرخ  اجلماعي،  الدفن  لغايات  الكهف 

الربونزي املبكر/املرحلة املبكرة )ال�شكل 2، 3، 4(.

وقد وجدت الأواين الفخارية والعظام الب�شرية مبعرثة، بع�شها 

اأ�شفل حجارة الر�شفة احلجرية، ولعل هذا حدث يف ع�شور لحقة 

املحتمل  ومن  املدفن،  مبحتويات  العبث  نتيجة  الربونزي  للع�شر 

فخار  ك�شر  لوجود  البيزنطي  الع�شر  اأواخر  يف  وقع  قد  العبث  اأن 

ومكعبات ف�شيف�شائية بالقرب من املدفن توؤرخ لهذة الفرتة.

املعثورات

عرث يف املدفن على عدد من الأواين الفخارية ال�شليمة وعددها 

من  جدا  قليل  وعدد  مختلفة،  فخارية  ك�شر  اإلى  اإ�شافة  قطعة   35

بازلتي، وفتات  امل�شغولة، وجزء من حجر طحن  ال�شوانية  الدوات 

لك�شر عظمية ب�شرية، وجزء من جرن بازلتي �شغري ومدق بازلتي. 

كما عرث يف املوقع على جرنني احدهما بازلتي والآخر كل�شي �شلب 

جزء منه مك�شور ومفقود )ال�شكل 5(.

الأباريق الفخارية ال�شغرية

طليت  الأكواب(  منط  من  )وهي  ال�شغرية  الأباريق  هذه  غالبية 

باللون البني املحمر، لها يد واحدة حلقية تربط فوهة الإبريق بنهاية 

بفوهة  جاء  الأباريق  هذه  وبع�ض  م�شتوية،  دائرية  وقاعدة  البدن 

-5.5 حوايل  اكرب  وبفوهات  3.5-5�شم،  حوايل  بقطر  �شغرية 

كما  حجومها،  بتنوع  وتتميز  اأبريقا،   17 عددها  ويبلغ  6.5�شم، 

نتائج التنقيب يف مدفن من الع�شر الربونزي املبكر

تل الري ال�شمايل / ال�شونة ال�شمالية 2009

اإ�شماعيل ملحم

العامة يف احلفاظ  الآثار  تعاونه مع دائرة  ال�شيد / هاين بني �شخر على  ا�شكر   .1

على موقع الكت�شاف الأثري يف تل الري، كما ا�شكر الأجهزة الأمنية يف ال�شونة 

اأ�شامة  الر�شام  ا�شكر  كما  التنقيب.  موقع  وحماية  تعاونها  ح�شن  على  ال�شمالية 

احلموري من مكتب اآثار اربد على قيامه بر�شم عدد من الأواين الفخارية املكت�شفة.
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الأولى  املبكر/املرحلة  الربونزي  للع�شر  املميزة  الفخاريات  تعد من 

يف  واأ�شاور  ال�شمايل  الفارعة  مواقع  من  اأباريق  انظر  )للمقارنة 

فل�شطني Amiran 1969: 41-45( )ال�شكالن 6، 7(، )ال�شكال 3: 

.)5 :3 ،2 :3 ،1

اإبريق ذو فوهة وعنق طويل وثالث م�شبات

عرث على اإبريق  واحد كامل من هذا النوع ارتفاعه حوايل 20�شم 

تتوزع يف بدنه ثالث م�شبات، ارتفاع كل واحدة 12�شم، يف فوهته 

دائرية  قاعدته  بدنه،  يف  قليال  بارزة  مقاب�ض  وثالثة  ثقوب  خم�شة 

م�شتوية، لونه بني محمر ) ال�شكل 3: 3، والأ�شكال 8، 9، 10، 11(.

الواقع جنوب  ال�شاخنة  تل  له يف  اأباريق م�شابهة  وقد عرث على 

ال�شونة ال�شمالية يف القرب T58، والقرب EB18، ويف وادي زقالب 

املوقع 130 وتوؤرخ جميعها للع�شر الربونزي املبكر/املرحلة الأولى، 

للمقارنة انظر

ال�شونة  موقع  وعليها  الأردن  خريطة   .1

ال�شمالية.

2. م�شقط اأفقي للمدفن،  تل الري-ال�شونة ال�شمالية.
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املكت�شفة  الفخارية  الأواين  من  لعدد  ر�شم   .3

يف مدفن تل الري.

6. جمموعة الأباريق الفخارية املعثور عليها يف املدفن.4. كهف املدفن بعد انتهاء اأعمال التنقيب.

7. اإبريقان فخاريان من املدفن.5. جرن حجري بازلتي من موقع املدفن.
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)Banning and Harun and Klassen 2008 : 1-11 ( 

الزبادي وال�شحون

اأ-  خم�ض زبادي عميقة، ويبلغ قطر الفوهه 8-9�شم والعمق 8�شم 

)ال�شكل 12(.

-15 الفوهه  قطر  ويبلغ  )�شحن(،  وا�شعة  بفوهة  زبادي  اأربع  ب- 

 ،7  :3 )ال�شكل  م�شتوية  قواعد  ذات  7-8�شم،  والعمق  17�شم، 

وال�شكالن 13، 14(.

والقاعده  2�شم  وعمق  9-10�شم،  بقطر  �شغريان،  �شحنان  ج- 

م�شتوية )ال�شكل 15(.

الفوهة 7�شم-8.6�شم والعمق حوايل  د- زبديتان �شغريتان، قطر 

4�شم )ال�شكل3: 8(.

لون الزبادي وال�شحون: الكرميي، البني املحمر، الأ�شود.

 اجلرار

اأ-  جرة فخارية �شغرية كروية ال�شكل: قطر الفوهة 3�شم يتو�شطها 

8. اإبريق بثالث �شبابات، مدفن تل الري.

10. اإبريق بثالث م�شبات، منظر جانبي.

11. الإبريق ذو الثالث م�شبات قبل الرتميم.

9. اإبريق بثالث م�شبات، �شورة اأفقية علوية.
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فتحة بقطر 1�شم، ويبلغ ارتفاع عنقها 2�شم، اأما ارتفاع اجلرة 

حوايل 12�شم لونها كرميي، وقاعدتها م�شتوية )ال�شكل 3: 4(.

القاعدة  للتعليق،  مثقوبان  مقب�شان  لها  �شغرية  فخارية  جرة  ب- 

12�شم  اجلرة  ارتفاع  7�شم،  بقطر  حلقية  والفوهة  م�شتوية 

)ال�شكل 3:6 وال�شكل 16(.

ج- جرة فخارية �شغرية لها مقب�شان وفوهة حلقية وقاعدة م�شتوية، 

ذات �شكل كمرثي، ارتفاعها 18�شم، طليت باللون البني املحمر 

)ال�شكل 17(.

تاأريخ املدفن

يتميز فخار مدفن تل الري باأنه من منط فخار الع�شر الربونزي 

تل  مدافن  لها  اأرخت  التي  الفرتة  ذات  وهي  الأولى،  املرحلة  املبكر 

15. �شحنان �شغريان احدهما مرمم.12. زبدية عميقة.

13. زبدية وا�شعة )�شحن(.

14. جمموعة زباٍد وا�شعة )�شحون(.

16. جرة فخارية �شغرية مرممة لها مقب�شان مثقوبان.

17. جرة فخارية �شغرية مرممة لها مقب�شان.
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ال�شاخنة الواقعة على بعد كيلو مرت واحد جنوب �شرق موقع تل الري، 

بو�شع  الزمنية  احلقبة  تلك  �شاد يف  ثقايف  املدافن منط  هذه  ومتثل 

املرفقات اجلنائزية مع الأموات. كما تدل الأواين والأدوات املعثور 

الدولب  با�شتخدام  الفخارية  املحلية  ال�شناعات  تطور  على  عليها 

وبتح�شن نوعية الأفران التي كانت حترق بها عجينة الفخار، اأ�شف 

اإلى اأن الأدوات احلجرية القليلة التي عرث عليها يف املوقع ت�شري اإلى 

ممار�شة ال�شكان املحليني لطحن احلبوب بوا�شطة الأجران واملدقات، 

واإلى اتقانهم دهان الأواين بتغطي�شها بالألوان. من ناحية اأخرى فان 

الدرا�شة املقارنة ت�شري اإلى اأن مواقع تل الري وتل ال�شاخنة ووادي 

زقالب ومواقع الع�شر الربونزي املبكر /املرحلة الأولى الأخرى يف 

مت  ما  وخا�شة  امل�شتخدم،  الفخار  بت�شابه  متيزت  وفل�شطني  الأردن 

العثور عليه من اآنية مميزة، وهي اإبريق فخاري بثالثة م�شبات.
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