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ادلكتورة لي�سيا رومانو
أمري دويش
صالح هادي
�سينثيا بيتس
مايلك كري�سيت

نرش الكثري عن األرث التارخيي للعراق
هذا العام ،ولكن معظم ما نرشاكن
ال�سباب سيئة ومثرية للحزن واألىس.
اكن ما حدث من تدمري لآلاثر الغنية
يف الشامل يثري الغصة يف القلب ،
سواء ما حدث يف متحف املوصل أو
يف العوامص التارخيية كمنرود واحلرض.
وما حيزن أكرث هو ما حيدث من رسقة
أو تدمري لآلاثر غري املكتشفة واليت
مل تعرف أرسارها بعد .هناك مبادرات
جديدة لال�ستجابة ملا حيدث ،ورمغ
مشاركتنا يف يف هذه اجلهود �سيظل
تركزيان اآلن منصبا عىل منطقة أور
حيث ن�ستطيع أن نسهم جبهد أكرب يف
التنقيب والبحث.
يبقى الوضع يف جنوب العراق هادئا،
ومتكن فريقنا من اكامل مومس آخر من
العمل امليداين يف تل خيرب بني اكنون
الثاين وآذار .اكن الاهامتم مركزا عىل
بناية عامة كبرية تتصدر املوقع األثري
القدمي ،ويه بناية فريدة يف تصمميها
متكونة من جزئني ممتزيين ،يرسان القول

اننا متكننا اآلن من اكتشاف اخملطط
كام حلت مشلكتنا الكبرية يف النقل
العام لاكمل اجلزء اجلنويب ،اذلي وحض
�سيارة ذات دفع رابعي اعارهتا لنا
انه ميثل اجلناح الاداري .وقد ساعدت جامعة ال �سبزيا يف روما .واكلعادة
الرقاميت املسامرية املكتشفة هذه ال�سنة مشل الفريق حمرتفني وااكدمييني من
عىل تقريبنا اكرث من معرفة وظيفة البناية اململكة املتحدة (وواحدا من ايطاليا)
واقرتابنا من حتديد اترخيها ابلضبط.
يعملون مع آاثريني عراقيني ومساعدين
ان هذا اجملمتع اكن نشطا يف ال�سنوات
حمليني .وقد ا�سمتر منو عالقاتنا مع
ما حول  1500قبل امليالد عىل عهد
جامعة ذي قار واحلياة الثقافية يف
سالةل �سيالند ،ومه أانس ال يعرف
النارصية ،ابالضافة اىل تعاون املدراء
أصلهم ولكهنم �سيطروا عىل جنوب
مع خرباء من البرصة وادليوانية لتبادل
العراق بعد الاحنالل ال�سيايس اذلي تبع اخلربات واآلراء ،ووضع اخلطوات
سقوط اببل .ليس هناك الا القليل
األوىل لتفاعل أوسع مع التعلمي العايل
املعروف عن احوال الناس ومعي�شهتم
يف عمل اآلاثر يف العراق .ومتكن
يف هذه الفرتة املضطربة ،وذلا فان
الفريق من زايرة املدينة األثرية لكش،
الاكتشافات يف تل خيرب �ستضيف قدرا وزايرة اببل ( للمرة األوىل لبعض
ال ي�سهتان به ملعرفتنا بتارخي املنطقة.
اعضاء الفريق).
اكن مقران هذه املرة يف أور أيضا،
مبساعدة الهيئة العامة لآلاثر والرتاث
اليت نود ان نسجل حبرارة تعاوهنا
ومساعدهتا .وقد ساعدان كثريا اضافة
اكبينة جاهزة بسعة  20×40قدما
ال�ستعاملها مكخترب و�ستوديو للتصوير،

ويف الهناية طلب وزير ال�سياحة واآلاثر
العرايق اقامة معرض موقت لألاثر
املكتشفة يف تل خيرب يف املتحف
العرايق اذلي اعيد افتتاحه مؤخرا ،وقام
الوزير ابفتتاح املعرض بنفسه ،مما شلك
حلظة خفر لنا مجيعا.
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كتاب وفالحون
مت اكتشاف حنو مخسني رقمية مسامرية
من غرف السجالت هذا العام،
واكنت حىت القطع الصغرية املكرسة
حتوي معلومات مفيدة .مض حنو ثليث
الرمق املكتشفة معلومات عن املوظفني
الاداريني ،حىت رصان اآلن نعرف أسامء
وعناوين وظيفة أانس عاشوا يف تل خيرب
قبل � 3500سنة .واكنت حىت القطع
الصغرية ،املرماة وسط الغرفة يف ما
ي�شبه سةل املهمالت ،حتوي معلومات
ب�سيطة .تذكر أحدها مكيات احلبوب
اخملصصة لرجلني ،سن -ما -ايلو و
ماايسو الاكتب .وهذا األخري جاء امسه
ثالث مرات يف لوحات أخر.
حيوي السجل املثايل عنواان كبريا يف
األعىل ي�ستعمل مصطلحا اداراي ،مث
يدون اترخي اليوم والشهر ،وليس دامئا
ال�سنة .يقسم السجل اىل أمعدة
بعدة خطوط معودية تفصل بني املقادير
العددية للحبوب ،من واحد اىل
عرشة ،وأسامء الرجال اذلين يسلموهنا
أو ي�ستلموها .ويعرف بعض الرجال
2
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بوظيفهتم وآخرون ابمس ابهيم (إمس
الشهرة).
أن معظم امخلسني أو �ستني رجال
اذلين جسلوا حىت اآلن يعملون جزءا
من الوقت فقط يف جتهزي احلبوب،
وهلم وظائف أو صفات رئي�سية اخرى
اكلعاملني يف اجللود أويف صناعة
القصب ،جنارين وطباخني ،غاسيل
مالبس أو عارصي زيوت ،وحىت
منادي املدينة (ادلالل) .وهناك مجموعة
خمتلفة عن اآلخرين يه حمرتيف الزراعة.
ليس هناك ما يشري اىل سلطة إدارية،
مما يدل عىل انه اكن واحضا للجميع
من هو املسؤول ،ولكن من يتبع
من؟ ان عناوين �سبعة من الرقاميت
تدل عىل التسلمي للقرص -فإذن هو
املسؤول األعىل.
إن ما يثري الاهامتم حول القرص هو
السالةل اليت ميثلها .بعد حوايل 1500
قبل امليالد اكنت ال�سنوات ترمق حسب
حمك املكل (مثال ال�سنة العارشة من حمك

املكل ص) ولكن قبل ذكل اكنت تسمى
ابمس املكل مضافا اليه حادث همم من
ال�سنة السابقة (مثال ال�سنة اليت بىن
محورايب فهيا قلعة اببل) .دلينا حىت
اآلن ثالث رقاميت ابسامء �سنوات ختص
بنايتنا ،واحدة مهنا فقط اكمةل :تذكر
فالحينا ي�ستلمون احلبوب يف �سنة ت�سمن
أايداراي اكانما ،وهو املكل الثامن لسالةل
�سيالند ،اذلي حمك حوايل  1500ق.م.
وال يزال ال�سيالنديون غامضني ،فقد
حمكت سالةل �سيالند ارض العراق
منذ حوايل  1720قبل امليالد ،ويبدو
اهنا تبنت ثقافة ذات هوية اببلية،
وحنن ال نعرف أين اكنت عامصهتم،
ولكن رمبا اكن موقع القرص حيتاج
اىل ماايسو وأحصابه لتجهزي لك هذه
احلبوب ،واكن هناك من يريد ان
يتأكد ان لك ما جيهز يوثق ويسجل.
 .١الرقمي  3064.51تسجيل ارساليات احلبوب .الارتفاع  10مس.
 .٢سةل هممالت الرقاميت.
 3064.673 ٣مؤرخ ابل�سنة األوىل من حمك املكل أاي -داراي –
اكالما الطول  9.8مس.
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بناية سالةل � سيالند
اكن الاجناز الاكرب يف تل خيرب هذا
العام هو احلصول عىل اخملطط الاكمل
للجناح اجلنويب من البناية الادارية.
وقد أدى هذا ،ابإلضافة اىل ا�ستكشاف
عدد من الغرف ،إىل حصول تقدم كبري
يف تفهمنا لتارخي البناية ووظيفهتا.
يظهر اجلناح اجلنويب اآلن كجزء مكمتل
ذاتيا مع حتديد مقصود لدلخول،
حيث ال ميكن الوصول اليه الا ابملرور
من اجلزء الشاميل األكرب .إن هذا
التحديد املقصود جيعلنا نسأل :ماذا
حيدث يف ادلاخل؟ ان التصممي العام
للبناية فريد من نوعه ،ولو اننا نالحظ
يف بعض أجزائه اخلواص املعامرية
البابلية املعتادة .يؤدي املدخل مبارشة
اىل رواق ،يؤدي بدوره اىل ساحة
داخلية .جبانب الرواق غرفة صغرية
(املساحة  )617رمبا اكنت حتوي السمل
اىل الطابق العلوي .جند عىل اجلانب
البعيد من الساحة غرفة لال�ستقبال
(املساحة  )314مبدخلني وماكن خاص
صغري يف اجلانب املقابل.
4
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ال تزال بعض الغرف يف اجلانب الغريب
من هذا اجلناح حباجة اىل حفر وتنقيب،
ورمبا اكنت متثل جناح السكن ،لكن
الغرف عىل اجلانب الرشيق من الساحة
ادلاخلية قد كشفت عن رسها حيث
وجدت رقاميت مسامرية يف ثالث
من الغرف ،واكنت الساحة ادلاخلية
ت�ستعمل حلفظ السجالت ولعمل
جسالت جديدة .إننا هنا يف قلب
الادارة ،فقرب هناية الساحة (املساحة
 )300سةل هممالت م�ستديرة من الطني
ترىم فهيا الرقاميت امل�ستعمةل العادة
تصنيعها .مت حتديد أبواب تؤدي اىل
غرف صغرية جماورة ،ولكن مل نكتشف
حىت اآلن أبوااب تؤدي اىل الساحة
ادلاخلية ،اليت رمبا اكنت مقرا جيلس فيه
الكتبة.
تلفت النظر األبراج اليت حتيط ابلبناية
من اخلارج .ليس من الواحض ان اكن
الغرض مهنا دفاعيا ،ولكن بروزها من
اجلدار اخلاريج اذلي مسكه ثالثة امتار
يشري اىل اهنا عىل األقل إلخافة العدو.

±

reconstructed wall lines

عند احلفر حول أحد هذه األبراج هذا
العام (املساحة  )304وجدان الارضية
مرصوفة ابملالط وهناك حاجز صغري
عىل الزاوية الغربية ،رمبا اكن خزانة
للحفظ ،مما يدل عىل ان املساحة داخل
الابراج اكنت م�ستعمةل ،ولو اننا حىت
اآلن ال نعرف كيفية الوصول الهيا.
هناك جزء أكرب يف الشامل سيمت التنقيب
فيه عام  .2016وحنن اآلن نعمل انه
حيوي عىل األقل صفا من غرف طويةل
ضيقة متشاهبة ،رمبا اكنت ت�ستعمل
للخزن .وقد حفران احدى الغرف
فوجدان ادوات للطبخ .ان عمل اآلاثر
ملئ ابملفاجئات ،فرمبا اكنت هذه الغرف
ت�ستعمل مقرا للحرس ،أو سكنا للعبيد،
أوغرفا للعمل ،من يعمل؟ اكنت املنطقة
احمليطة ابلبناية خالية من أي إنشاءات،
رمبا ألغراض دفاعية أو لكشف الواهجة
العظمية للناظرين.
الصفحة املقابةل :البناية العامة ،وأعضاء الفريق يعملون يف برج الزاوية
(املساحة .)304
الصفحة التالية :اجلدار اخلاريج واألبراج تسطع بعد املطر.
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لعب وآدوات
بدأت الرمق املسامرية توحض لنا ببطء
جنوب العراق ،ومع ذكل جند جحارة
املشهد الاجامتعي لتل خيرب -أسامء
للطحن وادلق والتنعمي والقطع وآالت
ووظائف الناس املشغولني حبياهتم اليومية اخرى متعددة ،وحىت األواين ،ولكها
يف املدينة .ما اذلي ن�ستطيع إضافته
من خصر قد يكون م�ستوردا من
اىل هذه الصورة عن اآلالت امل�ستعمةل ماكن آخر .اكن الفالحون ،أو
لك يوم؟ إن الفحص ادلقيق للقطع
زمالؤمه يف جتارة احلبوب ،ي�ستعملون
الصغرية املرتوكة حول البناية العامة
هذه األدوات يف طحن احلبوب ،بيامن
يوحض الوظائف املذكورة يف السجالت ،ي�ستعملها عامل اجللود وعارصوا الزيت
فقاطعوا القصب حيتاجون اىل زوارق
يف تسهيل حرفهم.
وآالت قطع .وهكذا جند قطعا من
الطالء القريي ونصال مثلام من جحر
أن أمه مادة أولية متوفرة يف جنوب
الصوان اكن جزءا من منجل معقد،
العراق يه الطني ،وعرب آالف ال�سنني
ومناذج لزوارق مصنوعة من الطني.
اكن الناس ي�ستعملونه ،مفخورا أو غري
وهناك أثقال ل�شبكة صيد األسامك
مفخور ،للبناء والزينة واألواين واألدوات
مصنوعة بتكسري قطع من الفخار مث
أو أي يشء آخر خيطر ابلبال .وتدل
حفر ثقب يف وسطها .مل جند شصا
مصنوعات متواضعة من الطني عىل
لصيد األسامك ،ولكن رمبا اكن صيد
تفاصيل احلياة اخلاصة للموطنني العاديني.
األسامك الصغرية املتوفرة يف األهوار
اكنت الامنذج الطينية الصغرية «حبجم
احمليطة بتل خيرب اسهل ابل�شبكة.
اجليب» آللهة أو مصلني أورموز دينية
اخرى شيئا معتادا يف لك مناطق اببل.
أ�ستغربنا من وجود الكثري من األدوات واكنت تصنع بكرثة ،كام يدل عىل ذكل
املصنوعة من الصوان ،حيث ان
وجود عدد من الامنذج مصنوعة بنفس
الصخر ال يتوفر بصوره طبيعية يف
القالب يف أجزاء خمتلفة من البناية.
8
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تشري معظم اللقى األثرية اليت وجدانها
اىل صورة موقع للعمل :آالت،
أسلحة ،أجزاء من جلام احليواانت
وآالت صيد األسامك .مل نعرث عىل
ما يدل عىل احلرف التقليدية للنساء،
ولكننا مل ننقب بعد يف األجزاء اخملصصة
للسكن.

1
2

ومع ذكل فهناك فعال ما يدل عىل
احلياة املزنلية ابالضافة اىل التجارة
واحلرف .يف زاوية أحد األبراج وجدان
مجموعة من الامنذج الطينية خلرفان
وأحصنة وعرابت صنعت بيد صغرية
وأظهر الفحص الشعاعي وجود حبيبات
صغرية داخلها حتدث صوات عند هزها.
اهنا «خشخاشة» ال شك اهنا أفرحت
طفال اببليا قبل � 3500سنة!

» .١خشخاشة» من الطني املفخور ،وصورهتا ابألشعة  9.1×8.7مس.
 .٢مناذج طينية مصنوعة بقالب اللهة  9مسر.
 .٣متثال من الطني غري املفخور  7.9مس.
امل
 .٤ادوات لدلق واحلك مصنوعة من الصوان �ستورد.

3

4

ا جملمتع
من امه أهداف املرشوع اآلاثري
ملنطقة أور مشاركة ما نكتشفه
مع اجملمتع احمليل :مع علامء اآلاثر،
واملعلمني ،والطلبة ولك من هيمت
ابملوضوع من أفراد اجملمتع .ويشق
زوار من اكفة األنواع طريقهم اىل تل
خيرب ،أو يأتون اىل مكتبنا يف أور
ليشاهدوان نعمل عىل اللقى األثرية.
ويشمل الزوار أانسا يعيشون أو
يعملون قريبا منا ،أو خشصيات كبرية
ودبلوما�سيني دوليني ،أو ساحئني يف
املنطقة .وقد يبدو هذا غريبا ولكن
ال�سياح يأتون فعال اىل املنطقة ،أما
لزايرة األهوار امجليةل القريبة أو لزايرة
أور نفسها .ويف هناية املومس التنقيب
يتؤخذ اللقى اجلديدة اىل بغداد وتودع
رمسيا دلى املتحف العرايق ،مع نسخ
من الواثئق اخلاصة هبا .ويف �سنة
 2015اكن التسلمي منا�سبة الختيار
أفضل اللقى اجلديدة القامة معرض
موقت افتتحه وزير ال�سياحة واآلاثر
 .واغتمننا الفرصة فاشرتينا بطاقات
ادلخول ومقنا بزايرة املعروضات ادلامئة
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يف املتحف اذلي اعيد افتتاحه مؤخرا
ال كضيوف خاصني ولكن مع أطفال
املدارس وبقية الزوار ،واكنت حلظة
اترخيية لنا حقا.
ومع اعادة افتتاح املتاحف ،فان فتح
أقسام يف اجلامعات لتدريس عمل اآلاثر
والتارخي واللغات القدمية همم جدا
ملشاركة العراق يف البعثات ادلولية
والبحث .وحنن م�سمترون يف التواصل
مع اجلامعات القريبة من النارصية
وخنطط لتو�سيع دمعنا ألنشطهتا.
القى التدمري املؤسف للمواقع األثرية
يف شامل العراق ظالال قامتة عىل معلنا
يف أور ،وقد شاركنا بفعاليات يف
جامعة القاد�سية وأنشطة حملية لنعرب
عن دمعنا آلاثر العراق.
ان اثبات اترخي البناية الادارية الكبرية
ابهنا تعود اىل عهد سالةل �سيالند،
واكتشاف رقاميت مسامرية يف موقعها
األصيل ،قد سبب جضة كبرية يف

احملافل األاكدميية ادلولية ،وقد تلقينا
وقبلنا دعوات اللقاء حمارضات يف
املانيا يف جامعة ميونيخ ويف الوالايت
املتحدة يف جامعيت �شياكغو وآن
آربور يف مي�شيغان.
حصبنا هذه ال�سنة يف احلفرايت اربعة
زمالء من منت�سيب الهيئة العامة لآلاثر
والرتاث .وحنن نرغب ان نوسع براجمنا
لتدريب احملرتفني العراقيني يف اول
امل�ستوايت ويف امل�ستوى املتوسط،
وسن�سمتر عىل العمل الجياد موارد
لدلمع املادي لهذا الغرض.

 .١وزير ال�سياحة واآلاثر ال�سيد عادل الرششاب يفتتح معرض تل خيرب
يف املتحف العرايق.
 .2طالبات متحمسات يزرن املتحف العرايق.
 .3األ�ستاذ ستيوارت اكمبل مع ادلكتور محمد رواكن ،معيد لكية اآلاثر يف
جامعة القاد�سية ،يف مؤمتر حول تدمري آاثر العراق.
 .4ادلكتورة جني مون ،يعاوهنا ال�سيد أمري دوش ،تتحدث يف مسرية
احتجاج يف النارصية.

1

3

2

4

جا رتنا ا لعتيقة
أصبح دلينا هذه ال�سنة األماكانت اليت
تتيح لنا القاء نظرة عىل جارتنا القريبة
(تل خيرب ،)2ويه موضع أثري منر
عليه لك يوم يف طريقنا احملاذي للقناة
وضل موضع تساؤلنا ل�سنوات .تشري
الصور الفضائية اىل بناية خضمة من
الطابوق الطيين متاثل ابحلجم بنايتنا من
سالةل �سيالند ،وبتارخي غري معروف.
كنا نتساءل :ما يه العالقة بني هذين
املوضعني واملسافة بيهنام ال تاكد تتجاوز
األلف مرت؟
ظهر ان تل خيرب 2أحدث ،اهنا حيث
تعود اىل الفرتة الاك�شية .يف منتصف
القرن الرابع عرش قبل امليالد اكن امللوك
الاك�شيون ،ومقرمه اببل ،قد اعادوا فتح
ارايض �سيالند وأعادوا توحيد لك مملكة
اببل .يف منطقتنا اكن معىن هذا إهامل
تل خيرب 1وبناء تل خيرب ، 2عىل منط
خفم مشابه ،لتحل حملها.
إهنا مبنية بشلك عدد من الباحات
املتصةل ببعضها ،وذلا فاننا مل نمتكن الا
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ا ملرشوع اآلاثري يف منطقة أور
من حفص جزء صغري من هذه البناية.
وجدان جدارا خضام حميطا ابلبناية،
بسمك  2.5مرت ،وجدارا داخليا موازاي
هل بسمك مماثل ،مع صف من غرف
مفردة بيهنام .الصورة املمزية هنا يه
اجلدار اخلاريج ،بزخرفته املتعرجة اليت
ت�شبه أ�سنان اللكب ،واليت مل تكن
معروفة لنا يف السابق إال يف قصور
الفرتة البابلية املتأخرة (القرن الثامن اىل
السادس قبل امليالد) يف اببل وأور.
إن هذا القرص ي�سبق ذكل خبمسة
قرون ،وحيوي منتوجات خفارية ممتزية
بقوهتا عائدة للحقبة الاك�شية .تأكدت
العالقة بني املوضعني ابكتشاف قناة

تربط بيهنام .من الواحض ان املنطقة اكنت
هممة اىل درجة ت�ستدعي وجود مركز
إداري ،رمبا بسبب موقعها السرتاتيجي
عىل �شبكة القنوات.
اكنت التلول الواطئة اليت تغطي تل
خيرب ،2يف األرض املنبسطة متاما حولها،
سببا يف ا�سمترار ا�ستعاملها لقرون ،حىت
املاىض القريب ،مكالذ آمن أوقات
الفيضان .وقد وجدان آاثرا لهذا السكن
العابر ابكتشاف قطع من الزجاج والفخار
املزجج تعود ال فرتات حديثة نسبيا،
ووجود أكوام ترابية صغرية متثل قبورا
للبدو ،وقطعة معةل فضية عامثنية!

 .١جزء من الزخرفة املتعرجة للجدار الطيين للبناية الاك�شية.
 .٢قدح من الفرتة الاك�شية من تل خيرب . 2الارتفاع 17.1مس.
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