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 Cariplo منظمة -مقدمة 
  
  

 2016احتفلت منظمة كـاريبلو يف ايـة عـام          
يف الواقـع،   .  من النشاطات اخلرييـة    25ـبعامها ال 
 واملنظمة ملتزمـة بـدعم وتـشجيع        1991منذ عام   

ال الفن والثقافة، البيئـة، والبحـث       مشاريع يف جم  
، 25خالل هـذه األعـوام ال     . العلمي واالجتماعي 

ــال    ــة، ا ــا اخلريي ــة، بأعماهل أتاحــت املنظم
 ألف مـشروع ملنظمـات غـري       30لتحقيق أكثر من    

.  مليون يـورو 800 مليار و 2رحبية مببلغ يزيد عن     
من بني هذه املبادرات، ارتبط كـثري منـها بـالتزام           

ماية البيئة واألراضي، وإعطـاء القيمـة       املنظمة حب 
 .لألعمال الفنية والفكرية

هذه املطبوع الذي حتملونـه بـني أيـديكم هـو           
شاهد هام على ما نقصده بدعم املنظمة ملـشاريع         

. احلفاظ علـى األعمـال الفنيـة وشـواهد املاضـي       
ــل      ــن قب ــذ م ــا واملنف ــوف هن ــشروع املوص امل

 داخلـه   الربوفيسور بوتشيلاليت وفريقه، حيمـل يف     
دراسـات، علـوم، وتواجـد عملـي        : عدة عناصر 

 .ملموس بكثري من الشغف والعمل الشاق
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ذه املبادرة، واليت يعـود الفـضل فيهـا ملـن        
جعلها حقيقة، قدمت منظمتنا االستمرارية للبعثة،      
مسامهةً يف احلفاظ على إرث حيمـل قـدراً كـبرياً           

ــالزوال ــا وذلــك بت. مــن القيمــة واملهــدد ب جاوزن
 عــادة  مبــشاريع التنميــة علــى لتــزامواالالقواعــد 

األراضي اإليطالية، بـشكل رئيـسي يف لومبارديـا         
 .وناحية نوفارا، فربانو، موسيو، وأوسوال

املشروع مجيل حقـاً وغـين بـاملعىن الرمـزي          
مما دفع املنظمة للقبول بالقيام بدورها يف شـراكة         

 .كانت تبدو مستحيلة
أننــا اســتطعنا رؤيــة حنــن فخــورون وســعداء ب

النتائج اليت حصلنا عليها واليت يشهد عليها بشكل        
  .كبري هذه املطبوع

  
  جوزييب جوتزييت

 رئيس منظمة كاريبلو

دمة
مق

مة 
منظ
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 متهيد
  
  
  

على الرغم مـن مساعنـا بلقـاء مدينـة رميـيين علـى              
مدى السنوات الطويلة ، مل نستطع مطلقـاً املـشاركة    

باتنـا األثريـة يف   فيه بسبب تزامنه دائماً مع مواسم تنقي     
غـريت  " ريـاح احلـرب  "إال أن  . تل موزان يف سورية   

رينـا آخـر مواسـم التنقيـب يف صـيف           أج. ذلك كله 
، لكننـا عـدنا يف شـهر كـانون       2010خريف عـام    و

 لتنظـيم   - رغم بدء احلـرب    -2011 ديسمرب   -األول
لقــة باحلفــاظ علــى املوقــع األثــري املـشاريع املتع 

 فيـه حـىت خـالل        الـصيانة  ضمان استمرار عمليات  و
ــا ــزامن هــذا مــع مــشاركتنا األوىل يف  و. غيابن ــد ت ق

ــاع املن ــد يف آباالجتم ــام   -عق ــن ع ــسطس م  أغ
 قد تـرك لـدينا احلـدث مبجملـه انطباعـاً          ، و 2012

خطر لنا املـسامهة فيـه    رائعاً لعمقه الثقايف الفريد، و    
 .كآثاريني خبربتنا الطويلة منذ الوهلة األوىل

ا يف  ة ملـسامهتن   إحدى اجلوانـب اهلامـ     تتجلى
ــوزان و   ــل م ــع ت ــى موق ــاظ عل ــات احلف اتمع

احمليطــة بــه، مــن خــالل التأكيــد علــى وجودنــا 
ــال و" ملعنــويا" ــاره يف ســورية كمــشروع فع اعتب

ــسكان احمللــيني       ــن ال ــزاً لكــثري م ــامالً حمف ع
ــا مــشاركة . ب أيــضاًاملتــضررين مــن احلــر وددن

محاستنا جتاه هذه الثقافة القدمية، حـىت       أهدافنا و 
مع أولئك البعيـدين عـن الوسـط العلمـي األثـري       

ممـا ال شـك فيـه أن الـسوريني،     . هالذي ننتمي إلي 
أصــدقاؤنا الــذين بقــوا يف مــن بينــهم زمالؤنــا وو

  .البالد، ميرون بوقت عصيب جداً

مبا أننـا نـرى أن حيـاة اإلنـسان هـي األغلـى،              و
 أن  - مبـا أوتينـا مـن قـدرات مهنيـة          -فيتوجب علينا   

ــك الــذين بقــوا كأوصــياء   نــساهم يف مــساعدة أولئ
فاسـتناداً إىل   . حلماية التراث الثقايف للبشرية مجعـاء     

جتربتنا، كان من الطبيعـي أن نقتـرح معرضـاً حـول            
، 2014لعـام   رية يف لقـاء رميـيين       حفرياتنا يف سـو   

هو العام الذي يصادف الذكرى السنوية الثالثني لبدء و
 .  احلفريات األثرية يف تل موزان

رأينا يف إقامة معرض حول نتـائج حفرياتنـا األثريـة           
وسيلةً لتعريف الزوار باملاضـي العريـق مركـزين علـى           

البـشرية كتـشكل أوىل   بعض املعامل اهلامة يف النهـضة   
تأسـيس املـدن األوىل     ابـة و  اتمعات، وظهور الكت  

ولكـن  ). تل مـوزان  (اليت كانت إحداها أوركيش نفسها      
ففـي  . هذا لـيس إال جـزءاً يـسرياً ممـا نريـد مـشاركته             

احلقيقة، حنن نسعى من خـالل تقـدمي هـذه املظـاهر            
قـدم إىل تعميـق معرفتنـا بأنفـسنا         الثقافية املوغلـة يف ال    

كـرة  نريـد إذن إيـصال ف     . احلضريوبعمقها التارخيي و  
مفادها أن هذا املاضـي العريـق ميكـن أن يكـون مـرآة         

  .نرى من خالهلا حياتنا اليومية بوعي أكرب
تعود بنا نتائج حفرياتنا يف تل مـوزان يف سـورية           

امليالد، أي إىل بداية الكتابـة      قبل   3500إىل حوايل   
ظهور املدن األوىل، إال أن املعرض يبحـر بنـا يف    و

 األصـول البـشرية   ماض أبعد مـن ذلـك بكـثري، إىل    
رجيا فاالكتشافات الرائعة يف دمانيسي يف جو . األوىل

مثامنئة ألف سنة، جتعلنـا   العائدة إىل ما قبل مليون و     
نقف بتواضع أمام هذا التاريخ الطويل الذي مرت بـه          

 . البشرية لتصل إىل ما هي عليه اليوم
ض ويرافــق محاســنا يف اإلعــداد هلــذا املعــر

خباصـة إميليـا   رميـيين، و شغف موظفينا يف لقـاء   

هيد
مت
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ــوارنيريي، ــز   غ ــساندرا فيت ــوجيي، الي ــاركو أل  م
 كـذلك املهندسـني   و. طاقمها املختص باملعارض  و

ــورجيزه،    ــو ب ــو، توماس ــا فلوري ــاريني إمي املعم
وال ديــاز، الــذين توماســو بــاينو، جــاكمو بوســك

صمموا املعرض، وهلم منـا التقـدير واإلعجـاب         
بـه يف هـذا     عملوا  للحس السليم الذي    إلبداعهم و 

نقـدر محاسـة األدالء     و. املسعى الكـبري واملعقـد    
الذين عززوا فينا هذه احلماسة خالل سلـسلة مـن          

كـلّ  . على مضمون املعرض  االجتماعات املركزة   
املتـاحف  التقدير واإلعجاب للمدير العام لآلثار و     

يف دمشق، الربفسور مـأمون عبـد الكـرمي، علـى           
ظ علـى التـراث     اجلهود البطولية اليت يبذهلا للحفا    

 . الثقايف السوري خالل األزمة احلالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تييه، صديقنا القدمي، باولو ما   وقد كان زميلنا و   
لقـد قبـل    . مسانداً لنا علـى طـول الـدرب       داعماً و 

ردكيبانيدزي، تاماز  زمالؤنا اجلورجيون، ديفيد لو   
اركة يف  وايكاترينا على الفور باملـش    جامكريليدز و 

وم األثر الكـبري  تعاماستهم واملعرض، وكان حل 
إىل ونقدم إىل هـؤالء الـزمالء كلـهم و        . يف إهلامنا 

األصدقاء اجلـدد شـكرنا اجلزيـل، فلـوالهم ملـا        
 . أبصر هذا املعرض النور

شكّل العمل املـشترك يف هـذا املعـرض مـع           
زوجي جورجيو خطوةً أخرى يف رحلة يجة مـن         

 هين املـستمرة علـى طـول      التعاون الشخصي وامل  
إـا هلبــة كـبرية أن حنظــى أيـضاً بابننــا    و. احليـاة 

يف العديد من   يريكو إىل جانبنا يف هذا العمل و      فيد
 .العلميةاملشاريع الشخصية و

  
  بوتشيلاليت-مريلني كيللي

متهيد
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 مقدمة 
  
  

ميتاز معرض لقاء رمييين بأسلوبه اخلـاص يف فـن          
ـالوج أن نـربز     املتحفي، و  العرض قد سعينا يف هـذا الكات

عادةً متلك املعارض األخـرى حيـزاً     . مليزة اخلاصة هذه ا 
ـيع املنـسقة وفـق نـسق            معمارياً جامعاً للعديد من املواض
قراءة حمدد، اليت تظهر كل منها على حدة كنقطة حمورية          

إال أن معرض رمييين يتميـز حبيـزه        . يف العرض املتحفي  
املعماري املندمج يف موضوع املعرض نفسه، حيـث       

ـات      يلعب دوراً كبرياً    يف إثرائه من خالل تقدميه للمعروض
ليس هذا فحسب، بـل     و. املختلفة واملتباعدة فيما بينها   

املهندسني املعمـاريني قـد     القيمني على املعرض و   إن  
ــز املعمــاري مــع  ــات اجتهــدوا يف دمــج احلي  حمتوي

متنـاغم يهـدف إىل خلـق      املعرض بأسلوب متناسـق و    
ض غين يسمح بتمرير رسالة املعر    تواصل سلس و  

 . وفهمها يف إطار وحدته املتكاملة
ساعدتنا هذه التجربة الفريدة يف تعميـق فهمنـا ملـا           

ت الرؤيـة املعماريـة يف      الـيت سـامه   سعى إليه، و  كنا ن 
هنـا ال بـد أن نركـز     و. تنقيته وترمجته على أرض الواقع    

ليت تستند على الوقائع املوثقـة      على االنطباعات القوية ا   
 باملقابل تتمحور حول كل مـا       التحاليل النقدية، لكنها  و

 .يتمتع بأمهية قصوى
ا كما أن هذا الكتالوج ال يعد كتابـاً حبـد ذاتـه، إمنـ       

قـد رغبـت هنـا يف       و. يندرج يف تفسري املعرض ككل    
نقل أجـواء املعـرض، فأشـرت إليـه غالبـاً يف سـياق              

لقـد سـعيت ألن يكـون هـذا الكتـاب مـستقالً             . النص
ــن خــالل   ــك م ــضاً عــن املعروضــات ذل ــة أي التجرب

 . التفاعلية اليت يقدمها املعرض نفسه

  
  
  

ربات فقد ركّزت بشدة على الرغبة مبشاركة خـ       
هو ما ال أقوم به بـدافع عـاطفي         و. أسالفنا القدماء 

فقط، بـل ألين أرى أن الغايـة املرجـوة مـن هـذا         
اجلهــد التــوثيقي الــصارم ال بــد أن تتماشــى مــع  

. عريقـة قدرات أولئك الذين أسسوا تلك الثقافـة ال       
 وهــذا مــا يــضعنا يف مواجهــة تلــك التقاليــد غــري

بالتـايل فـال بـد مـن       و - إمنا اإلنسانية    -املستمرة  
ئل معقولة متكننا من استحضارها     اإلشارة إىل وسا  

 . امتالكها من جديدو
ا   أقدم امتناين للمنظمني و    املعماريني، خاصة إميـ

فلوريو الـيت حظيـت مبـشاركتها يف معظـم مراحـل         
: مــا أود أن أعــرب عــن امتنــاين لكــل مــن ك. العمــل

اسارا  دانيال م  ، بيا دي سيمونه   ،فيديريكو بوتشيلاليت 
ــشي ملــساو ــشه باولوت ــذا بياتريت مهتهم يف إجنــاز ه

ام زمالئـي دافيـد لوردكيبانيـدزي       قـد قـ   و. الكاتالوج
لوريرتو روك مشكورين بإعادة قراءة القسم املتعلق       و

ني كيللـي  كما أخـص بالـشكر مريلـ   . مبوقع دمانيسي 
مبهمـة التحـضري هلـذا    بوتشيلاليت اليت عهـدت إيلّ    

ت معـي فكـرة املعـرض       الـيت تقامسـ   الكاتالوج، و 
كما أين مدين هلا لعمـق بـصريا يف         . سبل إجنازه و

ــة واملعماريــة ويف أصــول اللغــة،  التفــسريات الفن ي
تقدميها للمكتـشفات االسـتثنائية ملوقـع       ولتعريفها و 

 .دمانيسي يف مجهورية جورجيا
 جورجيو بوتشيلاليت

دمة
مق
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  حوار  الظالم
  
 

ـائحاً بـني    للنظر يف صفحات املاضي سحره، فهو حي       ملـك س
ـشة إىل جوارحـك   كلما أحبرت و. طياته ـا  و.  فيه تسللت الده كلم

 . غامضاً بعمقه السحيقا بد ابتعد املاضي، كلما
وىل قاعاته اليت أريد هلا أن تكون       يبدأ املعرض بأ  

معتمة لتعكس بالتايل رؤيتنا الغامضة حنو املاضـي،        
لكنها تتبدد رويداً رويداً كلما اقتربنا عرب القاعات حنو 

هذا االقتراب هو يف احلقيقية جزء من    . زمننا احلاضر 
املواضيع اليت يطرحهـا املعـرض، فـنحن نريـد أن           

 .اضرنا من حاضر أسالفنا لنجعله حنقترب
ـة تكـسبه بعـداً        تقوم فكرة املعرض على استعارة مكاني

ـام معهـد املكفـوفني        . عميقاً إا االستعارة نفـسها الـيت ق
ـة ميالنـو،    " حـوار يف الظـالم    "بتجربتها يف معرض     مبدين

ـة              حيث قُدم للزائر رحلة ملدة تزيد عـن الـساعة يف حديق
ـة      فريـدة  مظلمة متاماً، يتحول فيها احتساء الشاي إىل جترب

ـا   ـاق          . من نوعه ـاري يف أعم ـه يتوغـل اآلث ـلوب ذات باألس
دفينة ليستحضر املعىن اإلنساين ويظهـره      طيات اإلنسان ال  

ينقلــهم مــن افــق معرضــنا زواره وهكــذا، يرو. إىل النــور
ـة جديـدة             أعماق الزمان املعتمة حنو النور من خـالل رؤي

  .تكشف عن حاضرنا املرن أصالً مباضينا
  

 األجيال املتعاقبةستون ألفاً من 
  

لننطلق يف رحلتنا املتحفية من عمـق الزمـان، أي مـن            
كيف ميكن لنـا ختيـل هـذا        . حوايل مليوين سنة خلت   

 االختالف الزماين؟ فكروا معنا بنقطـة صـغرية مـضيئة   
  تعكس يومنا هذا، أو باألحرى جيلنا احلايل

مان
 الز

عمق
من 
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 .من مث، نقطة ثانية متثل جيل آبائناو

 أخرى كجيل أجدادنا، فنصل هكذا إىل ستة        مث
مـن بعـدها   ، ووأربعني جيـل عنـد والدة املـسيح       

أوىل املـدن    جيل آخر حنو ظهـور       130نصل إىل   
ــصل إىل  مث و. م. ق4000حــوايل  ــبرية ن ــزة ك بقف

  .القدمي العصر احلجري
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثامنئة ألف سـنة خلـت، أي إىل        حنو مليون و  
   !لحنو ستني ألف جي

  ". عمق الزمان" وهكذا نكون أحبرنا حقيقة يف 
يــسعى املعــرض ليعرفنــا عــن قــرب عــن هــذه  
اللحظات التارخيية املصريية اليت مت ترميزهـا بنقـاط         

 .مضيئة متثل تطور تعايشنا على هذه األرض
  

  يف دمانيزيألجيال البشرية من عصرنا احلايل إىل العصر احلجري القدميا

من عمق الزمان
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 مسار التجربة اإلنسانية

  
تتمحــور فكــرة املعــرض أيــضاً حــول جتربــة  

نسان الطويلـة يف العـيش املـشترك عـرب فـضاء        اإل
  . زمين سحيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن العودة بالتاريخ إىل العصر احلجري القـدمي        
تـسمح لنـا بـالنظر مباشـرة إىل تلـك           ) الباليوليت(

ــشرية القد  ــدرة الب ــا   الق ــة خربا ــى تنمي ــة عل مي
 .االجتماعيةالشخصية و

 "اهلالل اخلصيب"املنطقة اجلغرافية بني جورجيا وسورية خالل مرحلتني من مراحل 

مان
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عمق
من 

 



 

14 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" بالثقافـة "وغ ما صـار يعـرف       و هنا سنلحظ بز   
 .ابتداءاً من املراحل التارخيية األكثر بدائية

تبدو املراحل التارخيية الثالث اليت وقع اختيارنـا      
ففـي  . عليها كنوافذ مشرعة حنو هـذا التطـور الرائـع         

ــدمي   ــة األوىل نعــرض العــصر احلجــري الق املرحل
متمثالً مبوقع دمانيـسي يف جورجيـا، الـذي يـشكل        

 الشمالية ملـا اصـطلح علـى تـسميته سـابقاً             احلدود
ق العالقــات مــع  نظــراً لعمــ،"بــاهلالل اخلــصيب"

إنـه ملـن املـثري      و. املنطقة السورية وبـالد الرافـدين     
ــة للتعــايش   ــشواهد األولي للدهــشة وضــوح هــذه ال
البشري، اليت ما كان هلا أن تبصر النور يف حاضـرنا           

مــا يف أ. لـوال براعــة زمالئنــا اآلثــاريني اجلــورجيني 
املرحلــة التارخييــة الثانيــة، فريكــز املعــرض علــى 

متمثلة بنتائج حفرياتنـا األثريـة يف موقـع         " احلضارة"
 ). مدينة أوركيش القدمية(تل موزان 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علـى تـسميته    هذه احلضارةهي انعكاس ملا اصـطلح       
يف احلقيقة، متثـل حتـوالً جـذرياً يف     ، و "بالثورة املدنية "

ـه جـزءاً مـن             اتمع، حيـ   ـبح الفـرد يتميـز بكون ث أص
ـه املباشـرة مـع       جمموعة كبرية بغـض النظـر عـن         عالقات

ـاءة "ولعـل مـصطلحي     . أفرادها ـة   "و" الكف ـة اهلوي " جمهولي
ـة     ــذه اللحظـ ــزان ه ــذان ميي ـبريان الل ـان الكـ ـا العنوانـ مهـ

 ال تـزال حتـدد      التارخيية، ومها أيضاً من الـسمات الـيت       
ـة إىل    هكـذا نـصل يف      و. واقعنا املعاصـر   ـا املتحفي رحلتن

ـة التارخييـــة األخــ   رية الـــيت تعكــس ســـورية  املرحلـ
ـاءة مـن           املعاصرة، و  ـالة بن ـا رس الـيت نرسـل مـن خالهل

ـة  أن يعطي معىن و   األمل، فاملاضي السحيق ميكن له       قيم
ـبح   ليومنا احلاضر، حىت يف بلد مثـل سـورية حيـث            أص

حيث نعمـل جاهـدين لنبـدأ    كل شيء معرضاً للخراب، و  
ـالقيم املـشتركة        التطل فلـم نـشأ أن    . ع حنو مستقبل ملـيء ب

ـار هـذا البلـ           ـا  ننهي معرضنا بعتمة أخرى تعكس دم د، إمن
 .األمل فيهأردنا أن نستنهض العمل و

 اية يوم من احلفريات يف أوركيش
 

من عمق الزمان
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االحتفال مبرور ثالثني عاماً على 
 األعمال األثرية  أوركيش

  
 حيتفل املعـرض مبـرور ثالثـني عامـاً علـى بـدء             

أوركــيش القدميــة يف ســنة ة تنقيباتنــا األثريــة يف مدينــ
قد استطعنا كشف النقاب عـن اسـم املدينـة          و. 1984

 املنطقـة طـوال     اليت مل يأت ذكرها على لسان أحد يف       
رمبا يعبر هذا االكتشاف عـن قـدرة        ثالثة آالف سنة، و   

يكفـي أن   . الزمـان اإلنسان على جتاوز حدود الفـضاء و      
يت الـ " أوركـيش "نفكر للحظـة بأننـا اليـوم نلفـظ كلمـة       

ال تـزال  نت علـى لـسان مجيـع مـن عـاش فيهـا، و        كا
إـا  . املدينة مدفونة حتت رمال الزمان حىت يومنا هـذا      
الـذي  حصيلة جهد ثالثني سـنة مـن العمـل الـدؤوب            

 مـن املكتـشفات     أبـصرت النـور فيـه العديـد       عادت و 
النتائج املبهرة الـيت ستـسهم جليـاً يف         األثرية الفريدة و  

ن، ناهيـك عـن النجـاح يف        كتابة تـاريخ بـالد الرافـدي      
هـذا  . عمليات حفظ املوقع حـىت يف وقـت األزمـات         

  .كله جيعل من أوركيش موقعاً استئنائياً
 

  
  

مبـسرية هـذا   ع  وفيحتفي املعرض هنـا بـاملوق   
 . العمل الطويل فيه

تعترب قصة التنقيب يف أوركيش مهمة جداً يف ظل   
 .عدم متكننا اليوم من الـذهاب شخـصياً إىل املوقـع    

فيسلط املعـرض الـضوء مـن خالهلـا علـى القيمـة             
هـي التـزام   قية الـيت يكتـسبها علـم اآلثـار، و       األخال

 تواجدنا محلناه معاً طيلة عملنا الشاق يف املوقع إبان   
عرب اسـتمرار عملنـا فيـه عـن         حىت  الشخصي فيه، و  

وهـي التـزام عميـق وتـضامين مـع احتياجـات            . بعد
مـع مـن   ك، وت كل الذين يعيشون اليوم هنـا  متطلباو

بنينا معهـم عالقـات عمـل وطيـدة حيتـذى ـا يف              
ار لـيس فقـط يف اتمـع        إمكانية مسامهة علم اآلث   

  .املستقبلحلاضر وإمنا أيضاً يف قلب االغابر، و
  

 وجوه من أوركيش
  

مل يعد ختاطبنا مـع أوركـيش كحـوار يف الظـالم،            
  .ليس بعد ثالثني سنة من تآلفنا مع املاضي

 

 بوتشيلاليت مديرية مشروع أوركيش -مارلني كيلي
 و راعية املعرض

فديريكو بوتشيلاليت، مدير احلفريات يف تل موزان، 
 أوركيش
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رأس فخاري لتمثال صغري من أوركيش، 
 النصف األول من األلفية الثانية قبل امليالد

 

صورة مفصلة خلـتم يـصور أوكنيتـوم ملكـة          
 م. ق2250أوركيش، حوايل 

 

حنت لرأس أرنب من الصدف، عثر عليه يف 
 م. ق2400معبد أوركيش، حوايل 

 

رأس متثال من أوركيش، النـصف الثـاين مـن          
 م.األلفية الثانية ق

من عمق الزمان
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ه أوركـيش القدميـة لتبـصر       اليوم عـادت وجـو    
النور، وأصبحنا نعـرف أمسـاء بعـضها، ونتـذوق       

ــا و  ــالوة لفظه ــا ح ــر إليه ــن ننظ ــوبكيش، : حن ت
 ....هكذاأوكنيتوم، زامينا، جلجامش و

يف حني حتدثنا مسات وجوه أوركـيش، الـيت         
 .جنهل أمساءها، عن شخصياا الفريدة

ا تتـوق للخـروج     وحىت احليوانات تبدو وكأـ    
 . من الرمال اليت طمرا آلالف السنني

خباصـة  ن مث، وجوه أصدقائنا احلـاليني، و  و م 
ــع    ــب يف املوق ــامهوا يف التنقي ــذين س ــك ال أولئ
املندفعني رمبا حباستهم السادسة اليت يتشاركوا      

 .   مع أسالفهم القدماء
و كـــذلك اآلثـــاريون املتفـــانون يف عملـــهم 

ــ ــي الق ــائج  يم للوصــواحلقل ــك النت ــل تل ل إىل ك
 . التفسريات العلميةو

لكن معرضـنا   . و هو مشهد ال نريد له أن ينتهي       
 أهدا لنا إحدى    -خيتتم رحلته بوجه دمية مجيلة      

  نساء أوركيش اليوم، كما لو أا دعوة الستعادة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

اجلمال الـيت  أنفسنا جمدداً من خالل البساطة و    
 .فسهم فيهالطاملا برع السوريون أن

 

 العمال أثناء احلفريات يف املوقعأحد 

 "بوابة أوركيش"دمية مصممة من قبل السيدات املشاركات يف مشروع 
 

مان
 الز

عمق
من 

 



 

18 

  
  

 مليونا سنة 2



 

19 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مليونا سنة
أو .... يبدو كما لو أنه نـزول إىل مركـز األرض    
إىل ....أنه معراج إىل أقصى حدود الزمان البـشري       

أكثر من مليوين سنة حنو الفصيلة االنـسانية األوىل     
حيـث جنـد    . ، أي أسالفنا األوائـل    ) أشباه البشر (

 جورجيا، والذي ملوقع دمانيس يفالوضع املتميز 
 ...مثامنئة ألف سنة خلتيعود إىل مليون و

لرافـدين، تنبثـق مـن غـابر     يف موقع ما مشال بالد ا  
عميق األرض آثار األنواع البشرية األوىل الـيت        الزمان و 

كـانوا أفـراداً قليلـي      . خرجند فيها أنفـسنا بـشكل أو بـآ        
م يف  األمكنـة وحـد   العدد وتائهني، لكن األحداث و    

اً مث عـادوا اليـوم حيملـون وجوهـ        . جمتمعهم الـصغري  
حــساس للغايــة أن إنــه لعمــل فريــد و. تــشبه وجوهنــا
 مـن  م يف معرضنا منطلقني مـن زماننـا و        حناول مالقا

. غرفة متحفنا الصغرية، إال أنه عمل يـستحق احملاولـة         
 تقبع أوىل قاعـات املعـرض يف عتمـة أريـد هلـا أن            

ظلمـة الزمـان الـسحيق،      تدعونا للدخول بدهشة يف     
حتملنـا إىل   نلمح قواسم مشتركة تزيـل العتمـة و       مث ل 

  .عامل يبدو بشرياً كعاملنا
  

 املوقع
 اليوم، قرية صغرية تقع جنـوب مجهوريـة         يدمانيس
ــا ــاً يف ال . جورجي ــزاً مهم ــت مرك ــصور إال أــا كان ع

معاملهـا األخـرى تـشهد      الوسطى، فال تزال كنيستها و    
تقع دمـانيس عنـد     .  مرت ا  على العصور القدمية اليت   

 رطوبـة يف العـصر      التقاء رين، حيث كان املُناخ أكثر     
  . ذو خاصية شبه استوائيةاحلجري القدمي و

 
 احلفريات

يف مكان ليس بعيـداً عـن كنيـسة القريـة، أقيمـت         
حفريات أثرية يف مثانينيات القرن املاضي كاشـفة        

  .النقاب عن آثار مهمة للغاية
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 فيها تظهر كنيسة العصور الوسطىصورة جوية ملوقع دمانيسي و
 

 صورة جوية حلفريات دمانيسي
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 مـدير احلفريـات   -انضم اآلثاري ديفيد لوردكيبانيـدزي  
تـشري  ، و 2014 إىل لقاء رميـيين يف عـام         -يف املوقع 

 إىل أن  - اليت تناقلتها الصحف العامليـة     –نتائج حفرياته   
من أفريقيا تعـود    ) أشباه البشر (هجرة األجناس اإلنسانية    

 أي أـا  بقاً،إىل أكثر من مليون سنة عما كان يعتقد سـا        
هـو  تعود إىل حوايل مليون ومثامنئة ألف سنة خلت، و        

ميكننـا  و. ذي تعود إليـه مكتـشفات دمانيـسي       التاريخ ال 
القول بأن دمانيـسي شـكلت حمـوراً النتـشار اجلـنس            

تتـضمن املكتـشفات يف املوقـع    . البشري يف أوراسـيا  
مخس مجاجم، منـها اثنتـان مهمتـان للغايـة، حيـث             

األوىل كإحدى أقـدم الـدالئل علـى      اعتربت اجلمجمة   
.  خـارج القـارة اإلفريقيـة      Homoالرئيسيات اإلنـسانية    

زمن بينما تعود األخرى إىل فرد عجوز عاش لفترة من ال         
 .هو ما سنتحدث عنه الحقاًبدون أسنان، و

  
  
  

  
  
  

ميكنكم مشاهدة فيلم قصري عن احلفريـات األثريـة         
   .على موقع املشروع على شبكة االنترنت

http://www.sci-news.com/othersciences/ 
anthropology/science-dmanisi-human-
skull-georgia-01474.html  

  
  عروس دمانيزي

  
اليت عثـر عليهـا يف دمانيـسي     تتضمن البقايا البشرية    

من بينهم رجل عجوز فقد أسنانه، وذكرين       مخسة أفراد   
فرد شاب مل حتـدد هويتـه اجلنـسية،    بالغني آخرين، و  

يبلـغ طـول    . ة شابة مرأكما عثر على بقايا جسد كامل إل      
هو الطول التقرييب الـذي  الشابة متراً وأربعني سنتيمراً، و  

ي إليهـا، حيـث مل      وصل إليه أفراد اجلماعة الـيت تنتمـ       
  .يتجاوز طول أفرادها متراً ونصف املتر

 أعمال احلفريات األثرية
 

 آثاريو دمانيسي
 

 مجاجم دمانيسي
 

 مجاجم حلظة اكتشافها

سنة
ونا 

ملي
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بقايــاه زوج مــن دمانيــسي يــشيح بعيونــه حنــو 
البــشرية كمــا وجــدها اآلثــاريون بعــد حــوايل  

 مليوين سنة
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كانت هـذه اموعـة الـصغرية تتمتـع بقـدرة عقليـة             
حبوايل ثلث تلك القـدرة لـدى     حمدودة، أي مبا يقدر     

كما أا امتلكت قوائم سفلية طويلـة       .  املعاصر اإلنسان
يقابل هـذه القـدرة     و. اً ساعدا على التنقل السريع    نسبي

احلركية املتقدمة حمدودية يف حجم اجلمجمة، حيث       
 . استطاعوا  تطوير أدوات ومهارات معقدة نسبياً

  
 البقاء على قيد احلياة

  
ية هلـذه اموعـة     ح البقايا العظم  من خالل تشري  

شبه البشرية، ودراسة أدواا احلجرية وما خلفتـه        
حيوانية، ميكننا استخالص نتـائج     من بقايا نباتية و   

 مهمة حول قدرا على التكيف مع البيئة احمليطـة   
 .فرض سيطرة حمدودة عليهاو

كانت بيئة دمانيـسي خمتلفـة كـثرياً عمـا هـي عليـه              
   ناخها أقـرب إىل منـاخ املنـاطق شـبه       اليوم، فقد كان م

االســتوائية االفريقيــة، الــيت تنحــدر منــها أصــالً هــذه 
 مل يعـرف هـؤالء األفـراد النـار،     .اجلماعة شبه البشرية  

مل ميتلكوا أسلحة متميزة للـصيد، بـل تـزودوا فقـط            و
. حبجارة متواضعة، كما ستالحظون يف الصور الحقـاً       

 احليوانـات  ومع ذلـك، فقـد بـين حتليـل عظـام بقايـا        
كمـا أن  . املفترسـة أـم كـانوا يتغـذون علـى اللحـوم      

وجود حزوز علـى بعـض العظـام احليوانيـة املكتـشفة        
ائق حجارة الصوان يف فـصل اللحـم        يفسر استخدام رق  

مــن اجلــدير باالهتمــام أن حــزوز هــذه  و. وحتــضريه
األدوات على عظام الفرائس تظهـر يف بعـض األحيـان     

ات املفترسة، مما يعـين أن      حتت آثار قضمات احليوان   
أشباه البشر هم مـن اصـطادوا أوالً مث أتـت الـضواري              

كما جند  يف أحيان أخـرى علـى عظـام           .لتلتهم ما تبقى  
الفــرائس املــصطادة عالمــات حــزوز ألدوات أشــباه  

  .البشر فوق عالمات أسنان الضواري
  
 .."مهارة يد اإلنسان"

  
 تعــود النمــاذج األوىل للــصناعة احلجريــة، أي   
احلجارة املعدلة من قبل اإلنـسان، إىل مـا قبيـل فتـرة             

 ...دمانيسي فقط، أي إىل حنو نصف مليون سنة
 

 

 تصور فين لعروس دمانيسي

ذة بأوات حها حزوزاً منفقطعة عظمية حتمل على سط
 توثق كيف كان أشباه البشر يتغذون على اللحومحجرية، و
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خر ا، فقد عثر على أكثر من       زإال أن املوقع ي   
الـتقط  . حىت اآلن ) أداة(مثانية آالف قطعة حجرية     

أشباه البـشر احلـصى النهريـة وشـظايا الـصخور،       
. لك أكثـر مـن أربعـني نوعـاً منـها          ستخدمني بـذ  م
بالرغم مـن حمدوديـة تنـوع األشـكال، إال أـا         و

فقد عثـر   . تدل على شغل كادح قام به أشباه البشر       
 يف احلفريــات علــى قطــع تــشكل نــواة حجريــة،

كمـا مت  . على العديد من الشظايا املتطـايرة منـها      و
بطـول  (التعرف على بعض الـشظايا الـصغري جـداً     

الـيت أعيـد اسـتخدامها يف بعـض         ) سـم 3  حوايل
 .األحيان لتكون ذات حدين قاطعني

  
 اخلربة  البيئة احمليطة

  
يشري هذا املـصطلح يف علـم اآلثـار إىل تلـك          
الطريقة اليت خيضع فيها إنتـاج األدوات احلجريـة         

تلك الـضربات   . لرؤية حمددة جداً للمحيط البيئي    
ا شـكالً   الدقيقة امللقاة على قطعة حجرية الكسا     

فاحلــصول . حمــدداً ال ميكــن أن تكــون اعتباطيــة
ــفر ــى ش ــايري   عل ــدة مع ــاع ع ــضي اتب ــادة يقت ة ح

خطوات دقيقة جداً، منفذة بـضربات قريبـة مـن          و
انبني، بعضها البعض خبط مستقيم علـى كـال اجلـ       

 . هنا يأيت التناظر كنعصر هام يف دراستهاو
ففـي  . و هلذا املوضوع اعتباران مهمان للغايـة      

قام األول، ينبغي أن يكون هناك تصور للـشكل     امل
مث تـأيت   . املراد الوصول إليه قبل البـدء بالتـصنيع       

ــصو   ــك الت ــع ذل ــيت تتب ــسلة ال ــضربات املتسل ر ال
التوقف عن الضرب   للوصول إىل النتيجة النهائية و    

 . يف اللحظة املناسبة

ــار الثــاين فيوضــح أن إنتــاج األدوات   أمــا االعتب
بعبـارة أخـرى،   . اطياً أو عرضياًاحلجرية مل يكن اعتب  

إن شغل أداة حجرية مل يكن تلبية حلاجة ملحة آنية،           
إمنا أتى يف إطـار اإلعـداد موعـة مـن األدوات            

فتكرار تصنيع أدوات متشاة يـدل علـى        . الضرورية
. ة السـتخدامها يف وظـائف خمتلفـة       احلاجة امللحـ  

يف بالطريقة نفسها ميكننا أن نقرأ ذلك النشاط املعر       و
 بـصورة منهجيـة     املرافق الذي ينقل القدرات التقنيـة     

 .أجياهلا املتعاقبةألفراد اموعة و
و أخرياً ال بد من األخذ بعني االعتبـار عنـصراً           
آخر هاماً يتعلق بالبحث عن املادة احلجرية اخلام        
ضمن حيز جغرايف قـد يـصل يف بعـض األحيـان            

 لنـا  ا يعكـس إىل قرابة أربعة كيلومترات مربعة، مم 
املنهجي املعتمـد علـى     ذلك البحث املستفيض و   

التنقل االستكشايف للحصول علـى أنـواع حمـددة         
  .من اخلامة احلجرية

 

 نذير املوتو" الرمحة"
  

تقــدم مججمــة العجــوز فاقــد األســنان دلــيالً 
لدى هذه الكائنـات    " البشرية"استثنائياً للخصائص   

قي فإذا ما قارنا هذه اجلمجمة مـع بـا        . أشباه البشر 
قـد  مجاجم دمانيسي، نـستنج أن أسـنان العجـوز          

. لـيس بعـد وفاتـه    فُقدت وهو علـى قيـد احليـاة و        
مهماً للغايـة   ا هكذا أن نفترض وعياً خمتلفاً و      ميكنن

لدى هذه اموعة مـن خـالل التحليـل الـدقيق           
لبقاياها، فمواجهتها ملصاعب احلياة اليومية ملـدة   

  ".نذير موت"طويلة مع فرد عاجز تشري إىل 

 سن
يونا

مل
 ة
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ــشرية  و ــن اجلماعــات الب ــن أن دف ــرغم م ــى ال عل

ألفرادهــا قــد مت توثيقــه يف مراحــل متــأخرة مــن  
العصر احلجري القدمي،  إال  أنـه  ميكـن إرجـاع             

 اليت حتترم فيها اموعات     -أصول هذه العادة      
ــا  ــاملوت–أفراده ــق ب ــل أن .  إىل  إدراك عمي فقب

 بـد أنـه قـد تـشكل      يتطور مفهوم العامل اآلخر، ال   
معىن لنهاية العامل اآلين، أي القـدرة علـى التنبـؤ           

تؤكد لنا مججمة دمانيسي أنـه كـان مـن      .  باملوت
بالتـايل  كن تتبع  مراحل اية فـرد ضـعيف و         املم

يعطي الصراع الطويـل هلـذا      . التنبؤ بنهايته احلتمية  
ــمحالل     ــأن االض ــعاراً ب ــرض إش ــع امل ــرد م الف

ار كامـل،    إال مقدمـة اليـ     التدرجيي للحياة ليس  
 .ليس بوسع أكثر أشكال الرعاية حمبة أن تتجنبهو

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التواصلالفهم و
  

ابقة حـول مـسألة     نستخلص من االعتبارات الس   
الرمحة جتاه األفراد، وجـود قـدرة       اخلربة البيئية و  

ــراد   ــط مهــارات متنوعــة بــني أف حقيقيــة علــى رب
ــ. اموعــة يف الوقــت نفــسه بق صور املــسفالت

التنبــؤ بــاملوت للــشكل النــهائي ألداة حجريــة، و
ــائي للجــسد   ــة لالضــمحالل الفيزي كنتيجــة حتمي

عوضـاً  و. حلظة املعرفـة الوحيـدة املاديـة      يتجاوز  
عن ذلـك، جيـب أن نفتـرض نوعـاً مـن احلزمـة              

ــسميه     ــن أن ن ــا ميك ــو م ــة، وه ــة "املعرفي معرف
ميكننا استخدام مـصطلح تقـين آخـر        ، أو   "معقدة

 ". غاية املعرفة"هو و

 ) D3900، فك سفلي رقم D3444مججمة رقم ( مججمة من دمانيسي 

مليونا سنة
 



 

27 

" العقــل اخلــالص "وكلنــا نتــذكر مــصطلح   
، الذي يشري إىل املظهر األكثـر    "كانت"للفيلسوف  

ــ  ــا لألشــياء، وه و نظــام يتجــاوز جتــرداً يف فهمن
ــة و ــة الفردي ــيعلواملعرف ــا لي ــى فضه ــىن عل ي مع

وفقـاً هلـذه النظـرة، ميكننـا أن نفكـر           و". األشياء"
شياء ببعـضها   بطريقة أشباه البشر نفسها يف ربط األ      

 ". غري اخلالص"وذلك لالحتكام إىل العقل 
سـابقاً  " غـري اخلـالص   "قـل   ملا كـان هـذا الع     و

للغة، فهو يعتمد حصراً على املكتسبات      للمنطق و 
يــز أشــباه البــشر عــن املعرفيــة املعقــدة الــيت مت

خنلـص أوالً إىل وجـود قـدرة علـى          و. احليوانات
تعلـق  التواصل رد التواصـل، طاملـا أـا ال ت         

ــالظروف     ــاً ب ــاً وثيق ــة ارتباط ــالة مرتبط ــل رس بنق
النظـرة   فتقنية صناعة األدوات احلجرية و     .احمليطة

التنبؤية للمـوت تتناقـل عـرب أجيـال اموعـة،           
حىت يف حال عدم استخدام تلك األدوات حلاجـة     
ملحة أنانية أو االفتقار لذلك احلس الـداخلي عـن          

واصل، أو  إن هذه القدرة على الت    . املوت الوشيك 
  .، هي احملرك األساسي للتطور"الوعي"

 

 اتمع
  

مل تتغري سبل العيش كثرياً طوال عصور ما قبل          
رغم أنـه  اريخ حىت العصر احلجري احلديث، و    الت

ئيـة، ال عـن أمكنــة   ال تتـوفر لـدينا معطيــات فيزيا  
ال حىت عن مجاعـات مـن أشـباه      معيشة مستمرة و  

أنـه ميكننـا    إال  . البشر قـادرة علـى الـصمود فيهـا        
ة خمتلفة عما رأينـاه حـىت       استخالص نتيجة منطقي  

يف عصر دمانيسي املوغل يف القدم يصح       اآلن، و 
أيــضاً قــول الــشاعر االنكليــزي جــون دون الــذي 

  :سنعدله وفقاً لآليت

 .ال أحد من أشباه البشر  كامل حبد ذاته
  

من املؤكد أن األمر يتعلق مبجموعات صـغرية     
ــا راب  ــق فيه ــالل  جــداً تتعم ــن خ ــضامن م ــة الت ط

االحتكاك املستمر بني أفرادها وجهاً لوجه مميزين       
ن هـم خـارج      لبعضهم جيداً عن الغربـ     اء، أي عمـ

ــة ــراد   و. اموع ــدد أف ــم ع ــيس امله ــايل ل بالت
 طبيعـة العالقـة القائمـة       اموعة بقـدر مـا ـم      

هو مـا جيعلنـا نـتفهم عـدم حاجـة تلـك           بينهم، و 
 . اموعات للتوسع

األمر يتعلق فعالً مبجتمع ما، فيمكننـا       إذا كان   
هـو  س، و أن نفترض وجود متاسك داخلي متجـان      

تنظيم ذو بنية قائمـة علـى معرفـة مكتـسبة معقـدة             
أي أــا تقــوم علــى . ألشــباه البــشر يف دمانيــسي

تنحدر من اكتساب املعرفـة     " افيةتقليدية ثق "أسس  
 .نقلها لألعضاء اآلخرين يف اموعةو

  م   إن العالقة اوعة هو  تمعية بني أعضاء ا
بعيـد كليـاً عـن واقـع     يف حد ذاته مفهوم معقد، و    

فالتضامن اتمعي يتجاوز مفهوم    . عامل احليوان 
ياً يبـدأ   القطيع احليواين، ألننا نلحظ وعياً تـصميم      

إمنـا بإمكانيـة التنبـؤ      ليس فقـط بتـذكر املاضـي و       
ــة باملــستقبل،  ــر املــستويات بدائي . حــىت يف أكث

 علينا العودة دوماً للنظر للعصر احلجـري         بالتايلو
رات مـا قبـل التارخييـة،       لنفهم ما ستؤول إليه الفت    

لنفهم سبل بزوغ احلضارة اليت سنراها متمثلة يف        و
 . حالة مدينة أوركيش الحقاً

سنة
ونا 
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يتابع املسار املتحفي للمعرض عرب ممر أريد لـه         
أي أن املمر يعكـس مرحلـة       . يليةأن يعكس قيمة خت   

 . التغيري يف السياق التارخييلتحول ومن مراحل  ا
 مليونــا ســنة مـن عمــر البــشرية دون  مل متـض 

تبـدو كقفـزة مـن منـصة        " القفـزة "جدوى، إال أن    
.  اخلمسة آالف سنة األخرية منـه     لوانية تنقلنا إىل  

ذا يسلط املمر الضوء على مـا ميكـن اعتبـاره           و
ــر ــسانية، و ة احملالفت ــضارة اإلن ــة للح ــشري وري ت

ــزمن " ــة يف الــ ــا العاليــ ــسافة " قفزتنــ إىل املــ
ــة  ــ(الكرونولوجي ــشر يف   ) ةالزمني ــباه الب ــني أش ب

  .احلضارة املدنية يف أوركيشدمانيسي و
 

 القاسم املشرتك
  

ما هي تلك القواسم املشتركة مع غـابر عـصور مـا            
ــشرية األوىل؟    ــد جــذورنا الب ــث متت ــاريخ حي ــل الت قب

ابة على هذا التساؤل، دعونـا نبـدأ ممـا خلـصت            لإلج
ــن     ــسي م ــع دماني ــتثنائية ملوق ــشافات االس ــه االكت إلي

الً مـن اخلـربة     فكما رأينا سابقاً، إن ك    . مقترحات علمية 
بالبيئة احمليطة والتنبؤ باملوت والقـدرة علـى التواصـل         

التضامن اجلمعي تعتمد على القدرة علـى الـربط بـني        و
هـذا  و.  فيما بينها بعالقة مباشـرة     قىعدة مهارات ال تتال   

حبد ذاته يعد مصدر غىن خمتلفاً كلياً عما هو عليـه يف            
هـو  و. فتقر إىل هذا النوع من التقدم     عامل احليوان الذي ا   

لوسـط البيئـي،    احملرك الـذي وفـر مهـارة الـتحكم با         
إعادة تشكيله للحصول على شـكل      فالنظر إىل احلجر و   

إال مـن مراقبـة دقيقـة       ون نابعـاً    آخر، ال ميكـن أن يكـ      
هنا تظهر تلك القدرة اسـتثنائيةً حـىت        و. عةخاصة للطبي و

  .يف واقعها البدائي
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ـاً بالقـدرة علـى الـربط بـني            وملا كان كل شـيء متعلق
األحــداث، الــيت اقتــصرت علــى املهــارات العناصــر و

ـه إىل أن          املكتسبة، فقد بقي كل شيء حمدوداً يف إمكانيات
ة التطـور قـدماً يف خطـوات        ظهر واقع جديد دفـع بعجلـ      

الـيت  زة الفجائية يف التاريخ البشري و     إن هذه القف  . متسارعة
ـة      تستمر خلمسني ألف سنة، ليست إال فتـرة وجيـزة مقارن

تقوم هـذه الفتـرة     . مع سابقتها اليت جتاوزت املليوين سنة     
 ".ثورية"من عمر البشرية على ثالث مراحل  أو دعائم 

  
 ثةالثال" الثورية"املراحل 

  
ــة  ــود املرحل ــة" تع وىل إىل حــوايل األ" الثوري

يها هي ثورة مزدوجة يقوم عل    مخسني ألف سنة، و   
بدايـة  وتعتـرب اللغـة و    . التطور البشري الالحق كله   

ــي   ــتفكري املنطق ــسب   "–ال ــالص حب ــل اخل للعق
لقـد  .  الـوجهني الرئيـسيني هلـا     -"الفيلسوف كانت 

سري استطعنا يف هذا املعرض التركيز على النذر الي       
هـا لـشرح هـذه      من الدالئل الكثرية الواجـب طرح     

. ستثنائية يف طبيعتها املعقدة   االالظاهرة التارخيية و  
تشع يف ظلمة ممر املتحـف بعـض مـن الوثـائق        و

 .األثرية اليت مير تفسريها كتقومي قمري
بدون التفكري املنطقي كـان املـسار   فبدون اللغة و  
 نية، أي الثـورة املرحلة الثورية الثا( املتحفي الالحق  

قد آثرنـا   و. سيغدو مبهماً ) لثورة الزراعية النيوليتية أو ا  
تقدمي عرض موجز جداً هلذه املرحلـة احلامسـة يف    
التاريخ البشري، ألن اجتماع رمييين قد خصص هلا        

 يقبع املعـىن احلقيقـي هلـذه      . 2013معرضاً يف عام    
اف اإلنسان للعالقـة    يف القيمة النظرية الكتش   " الثورة"
مكانيـة  ما تبعها من إ   ني البذور والنباتات من جهة، و     ب

االستيطان الـدائم فيهـا مـن      التحكم بالبيئة احمليطة و   
ــرى  ــة أخ ــشاف ا . جه ــذا االكت ــذهل إىل أدى ه مل

، "ة املدنيـة  الثـور "اليت تعرف باسم    املرحلة الثالثة و  
 .تطور املدنألا متيزت بنشوء و

تهي املمر عنـد    ينو. ايل احلضارة كما نعرفها اليوم    وبالت
ـا        ـائج حفرياتن هذا البعد التارخيي الذي سنوثقه من خالل نت

هنا ال بـد    و. وركيش إحدى أكرب املدن األوىل    األثرية يف أ  
أن نــشري إىل املعــىن املباشــر الــذي تقــود إليــه الكتابــة  
ــصر جــوهري يف احلــضارة    ــر كعن املعروضــة يف املم

  .ىلكتبعة للمرحلة احملورية األوشرية اجلديدة والب
 املنطق حنو األوىل اخلطوات 
ــر      ــسالً متكــامالً ملراحــل القم ــدم املعــرض تسل يق

توقف عنـد يـوم   املختلفة خالل شهر واحد، قد يتخللها ال   
ـة     و. كامل بني املرحلة واألخـرى   ـة كـل مرحل ميكـن رؤي

هـل  لكـن   يف ليلة قمراء صافية بعـد أخـرى؛ و        على حدة   
ـة      ميكن اجلمع بني تسعة و      واحـدة؟  عـشرين قمـراً يف ليل

ـاً بـشكل            ... نعم ميكنك أن ترى تسعة وعـشرين قمـراً مع
لــيس كأقمــار يــدي كــالثقوب علــى بقايــا العظــام، وجتر

ـة      ـة حالك ـة     .... حقيقية يف ليل ـة العظمي ) 1-10-3(فالقطع
 عمرمهــا -مــرأة إلحتــاكي االنتقــال املــضين لرجــل و 

ـنة       ـالثقوب         -حوايل أربعـني ألـف س ـة تلـو األخـر، ف  ليل
كانت قـد حفـرت    اليت نراها يف اهر      العظمية الصغرية 

ـة و  ـات خمتلفـ ـاكي  يف أوقـ ــددة حتـ ــطة أدوات متع بواس
ـا صـورة الفـرد ذو      . مراحل زمنية خمتلفة كمراحل القمر     أم

ــع   ــذراع األميــن املرتف ــروس  ال فهــي صــورة ظليلــة لع
 بــالرغم مــن أن هــذه الــصورة تنطــوي علــىو. دمانيــسي

ت مراحـل القمـر    بني دالال مفارفة تارخيية ال جتمع بينها و     
ـا        ) التقومي القمري ( ـا آثرن ـبري، إال أنن لتباعدمها الـزمين الك

استخدامها كاستعارة جمازية ذات طابع شعري، ذلـك أن         
 .عروس دمانيسي كانت تنظر إىل السماء أيضاً

ـتفكري املنطقـي،           وهذا هو االنتصار األول الرائع يف ال
ـة   أل. حيث ميكننا القول أننا نرى هنا اختراع الـزمن         ن معرف

ـه يف سلــسلة  الـزمن تعـين حتديــد املراحـل     املختلفــة ل
ـتباق التحـوالت          . حمكمةمتعاقبة و  وهـذا يعـين أيـضاً اس

واالنعطافــات، وبالتــايل تنميــة الــدافع الفــضويل 
وأخرياً ال بد من اإلشارة أن قراءة هـذه الثقـوب      . للتساؤل

على العظام كانعكاس لرؤية املراحل التقوميية القمرية هـو         
 .ري جديل، ولكنه يبدو معقوالًتفس
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ـة        إن التواصـل  . يرتبط هذا األمر ارتباطاً وثيقاً بنشوء اللغ
ــواع   اللغــوي يــستلزم جــانبني رئيــسني خمــتلفني عــن أن
االتــصال األخــرى، فانتــاج األصــوات املختلفــة وبنــاء  

ـة للواقـع منـذ ا      ـة متكامل ـة  لاجلمل يتطلب معرفة بنيوي لحظ
ـة      . عنهاألوىل اليت يتم فيها التعبري       وهو حياكي بـذلك اآللي

ـارات           ـابقاً خـالل حـديثنا عـن امله ـا س العقلية اليت رأيناه
ـاحلجر              ـا الفـرد ب املكانية، ففي اللحظة الـيت ميـسك فيه
يبــدأ تــصور مــا بالتــشكل يف ذهنــه عــن األداة املمكــن  

ـا حيـدث عنـدما يبـدأ اإلنـسان             . استخراجها وهو متاماً م
املتبـع للوصـول إىل   بتركيب مجلته مستبقاً بذلك املـسار       

ـة         . غاية احلديث  ـارة اللغ وتشري املعطيات األخـرى أن مه
 منـذ حـوايل    - رمبا بسبب طفرة جينية    -قد بدأت بالظهور    

ونقــصد باللغــة املــشار إليهــا هنــا . مخــسني ألــف ســنة
ـام وال       ـات      املقدرة على التواصل بشكل ع تـشري إىل اللغ

  .مبفهومها املعقد واليت تطورت الحقاً ببطء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـائق غـري مباشـرة              ـة تقـدم وث كما أن التقوميات القمري
ـة            . أيضاً ـا هـي موثق ـة، كم فال بد أن حتديد الفترات الزمني

يف املراحل القمرية نفسها، قد شقت طريقها فقط عنـدما           
ـبري عــن الـشر     ـتطاع اإلنـسان التع ـة لواقعــه  اس ائح املختلف

ـة و       ـا مـن تعق      الفيزيائي وجـسدها يف الكلم ـا تبعه دات يـ م
توضح تلك التقوميات كيف أن اللغة كانـت منـذ          و. حنوية

ـيالً             ـارج اجلـسد، أي م البداية تتمتع مبيل حياكي واقعاً خ
 . حنو الكتابة

  
  

  توطيد خارج اجلسد
  

 ؟"امليل"ماذا يعين أن اللغة لديها ذلك 
 
 

يف األسفل قطعة عظمية مـن  . الثقوب العظمية راقبة املراحل املختلفة للقمر و    مشهد تصويري مل  
 ) ألف سنة خلت30(موقع أبري بالنشارد 
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ة على هذا التساؤل نبدأ مـن تعريـف اللغـة،           لإلجاب
تنبثق اللغـة كمحاكـاة للـتفكري      . وفقاً ملا قلناه حىت اآلن    

اجلسماين، كوا مرتبطة بالصوت الصادر من احلبـال        
وتية، أي من هيكل مادي جسماين، وبالتـايل هـي          الص

إال أن التعبري اللغوي عـن الفكـر        . سريعة الزوال عابرة و 
ة تتجاوز البعـد الـشفوي الـسريع    يفضي عليه قيمة خاص  

ب التعـبري عنـه يف صـيغة              الزوال للغة ذاا، مما يتطلـّ
ومة من خالل واقع فيزيـائي جديـد    حتمل بعداً أكثر دمي   

هكذا جند هذه التقوميات القمرية كبدايات      و. وخمتلف
على ضوء مـا تقـدم، ميكـن أن نعـرف      . حقيقية للكتابة 
. "ي للكلمــةتطبيــق مــادي فــوق جــسد"الكتابــة بأــا 

ال يعتمـد علـى     ) شيء مادي (فالكلمة تتحول إىل رسم     
شقت و. يت، بل يأخذ مكانه خارج اجلسد     اجلهاز الصو 

 قبل امليالد، من   3500الكتابة طريقها الطويل منذ حنو      
ـات   خالل استخدام الرموز التصويرية يف        -متثيـل الكلم

 مما أغـىن الفكـر     - التحديد الكلمات السومرية على وجه   
 .قي بأداة تعبريية أكثر قوةاملنط

ـثرياً     1-20-3إعداد التربة باحملراث اليوم       خيتلـف ك
ـاكراً      و. 2-20-3ة نبتة تبزغ منها غـداً       عن رؤي  لقـد انبثـق ب

التعبري عن الرابط املنطقي بني هذين الـواقعني مـن خـالل     
أما التعبري عنه اليوم من خالل رمسني تصويريني فقد         . اللغة

ـة لى التأغىن القدرة ع  بالفعـل مل  و. واصل بصبغة أكثر واقعي
لى االتصال الشخصي بني يعد التواصل معتمداً بالضرورة ع

ـة           لقـد . املستمعاملتكلم و  ـة للغاي ـة فعال  كانـت هـذه اآللي
ـان  . وشخصية جداً بالقدر نفسه    ـة  (واستمر هذان اجلانب اللغ

 .مالزمني للحضارة حىت أمسنا القريب) الكتابةو
  

  صوت من الصمت
  

ينا سابقاً كيف يبدو نطق االسم القدمي ملدينـة      لقد رأ 
 بعد أكثر من أربعـة آالف سـنة مـن اختفـاء      -"أوركيش"

لعـل  و. و أنه معجزة صـغرية تتحـق اليـوم         كما ل  -لفظه  
قراءة نص كامل من نصوص أوركـيش بـصوت مرتفـع         
           يف املعرض له وقع مثري لإلعجاب، خاصة أنـه ملقـى

ــات   ــاحثني يف الدراس ــهر الب ــد أش ــن أح ــة م  احلوري
ص علـى   كتـب األوركيـشيون الـن     ). جرينوت فيلـهلم  (

فقـوه بتمثـال برونـزي    أرلوح حجري باللغـة احلوريـة و      
 نعتقد بأنه يعود أصالً إىل املعبد الكـبري      صغري ألسد، و  

ـأنقل هنـا تـرمجيت    . يف املدينة كما سـنرى الحقـاً     وس
 :اليت حتمل تكريساً للمعبداخلاصة للنص و

ــد أتــال، ملــك أوركــيش،-تــيش"  بــىن املعب
 .كوماريب) لإلله(

لذي سيقضي علـى    هو حتت محاية لوباداج ا     و
 .  لن يرضى إهله مساع صلواتهمن حياول تدمريه و

إلـه  أن تلعن سيدة ناجار، إله الشمس و      ميكن  و
 ."العاصفة، أولئك الذين يريدون تدمريه

ســنبلة بــثالث  حملــراث ورمــزين تــصويريني
الــيت م و. ق3200شـكال خمتلفــة تعــود إىل  أ

تنحدر منها الرموز املسمارية اليت عربت عـن        
 الكلمات يف العصور الالحقة

 

قفزة يف الزمان
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 Verba volantتذهب الكلمات 
  

يبقــى  وتــذهب الكلمــات"لرومــاين القــدمي لعــل املثــل ا
ــوب ـة  "املكت ــد األول للكتابـ ــى العه ــق عل ــذلك . ينطب ف

ــسمع بالكلمــات فقــط، بــل لعــل   الــصوت القــدمي مل ي
 . املوسيقى رافقته يف وقت ما

م، دعـت احلاجـة يف مدينـة      . ق 1300حوايل  
نيمـة حوريـة    أوغاريت الساحلية لتـسجيل حلـن تر      

ــات   و. قدميــة ــه كلم ــت في ــذي كان ــت ال يف الوق
ا اللغويـة، جـاء اللحـن       قـدر الترنيمة تكاد تفقد    

الكـبري  كما يظهـر يف صـورة املنـشور         و. ليخلدها
تبت هذه  املتاحف، فقد كُ  للمديرية العامة لآلثار و   

أُرفقـت بسلـسلة مــن   الترنيمـة علـى لـوح طـيين و    
المـات  العالمات املوسـيقية الـيت مت تفـسريها كع        

ت ترافـق إحـدى القـراءا     و. مقابلة ألوتـار القيثـارة    
ــذ ــيقية هل ــدمي واملوس ــن الق ــا ا اللح ــيت حرره ال

نزو سـارتوري   إبتصرف املؤلف املوسيقي الشاب     
 .مسمع زوار املعرض

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إعالن دعائي يضم لوحاً طينياً للنوتة املوسيقية  
 األوغاريتية

 

مان
 الز

 يف
فزة

ق
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ـة     " القفزة الزمنية الكبرية  "تتحدد   يف التاريخ البشري ببداي
هو ما قدمناه لزوار معرضنا يف       و لغة أوالً مث بالكتابة ثانياً،    ال

ـنة مـن عمـر البـشرية         املمر األول خمتصري   . ن ملليوين س
قد آثرنا حتفيز الزائر خالل عبوره هذا املمـر علـى قـراءة        و

ـاب            ـاب اليـوم، زمـالء كت نص حوري قدمي، ليتسىن لكت
ـةً               األمس، أن يقـرؤوا الفكـر املنقـوش علـى الطـني كتاب

 !ن أربعة آالف عامحورية هذه املرة عمرها أكثر م
ففي املاضي كان التواصل، الذي أصـبح أكثـر       
 فعاليةً من خالل الكتابة اليت عمقـت التـرابط بـني          

ــراد حــىت و  ــن األف ــدة م ــانوا ال أعــداد متزاي إن ك
 .يعرفون بعضهم البعض شخصياً

 العـيش املـشترك يف    ! و ها هي ذي احلـضارة     
يتقاسـم معـىن    جمتمع يتجاوز املعرفة الشخصية و    

 . امن كأساس للعيش املدينالتض
ــدت األحاســيس   ــت ذاتــه خلّ إال أن الكتابــة يف الوق

فكروا مثالً أننا نستطيع ليس فقط قراءة النصوص . الشخصية
وهي اليت نـسمعها اليـوم      . بل أيضاً قراءة الترنيمة املوسيقية    

ـار عـصرية      ـا    . يف املمر املتحفي معزوفة بأوت ـاح لن ـا أت مم
  . مسعوها يف غابر الزمانمساع الكلمات واألحلان كما

 احلضارة    
ـة            يتزامن بزوغ التاريخ مع بداية احلضارة، أي مـع بداي

ثـورة  "وميكننا اعتبار هذه القفزة احلضارية مبثابة       ". املدنية"
يف التاريخ البشري، حيث يظهر التغيري فيها جـذرياً      "  مدنية

ـا     . وسريعاً فمن اجلماعات الصغرية بأفرادها املتعارفني فيم
ــهم شخــصياً، ننتقــل إىل جمتمــع أكــرب ذي طبقــات   بين

ـاً يف شـكل              . متعددة ـاً عميق ـيرياً هيكلي ـا فـرض تغ وهو م
 . التعايش اتمعي تمع ما قبل التاريخ
م يف . ق3500وقعت هـذه القفـزة احلـضارية حـوايل       

دجلـة  :  حيـدها النـهران العظيمـان      قلب املنطقـة الـيت    
ــرات و ــدين (الف ــالد الراف ــا أ). ب ــظ يف ميكنن ن نالح

اخلريطة احلدود القصوى ألول امرباطورية يف التـاريخ        
اليت امتـدت لتـصل     ، و )االمرباطورية األكادية (بشري  ال

إىل و. يـوم إىل مساحة تـساوي تقريبـاً مـساحة إيطاليـا ال      
الشمال منها مباشرة، نالحظ مدينة أوركيش الـيت رمبـا    

ولية امتدت أيضاً مشاالً باجتاه الوديـان اجلبليـة األناضـ         
  .بعيداً عن الفتوحات األكادية
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 من اجلماعة إىل اتمع
  

يقوم التضامن بني اجلماعات البشرية يف عصور ما       
قبل التاريخ علـى أسـس مـن املعرفـة الشخـصية             
ألعضاء كل جمموعـة منـها، بينمـا تـوفر املدينـة            

علـى  منطاً جديداً من التعايش ال يستند بالضرورة         
هكذا خلق اتمع   و. الشخصية ألفرادها املعرفة  

ــشك    ــه املعقــد مــؤثراً ب ل عميــق علــى  مبفهوم
لعل إدراك التحكم البـشري   و. سيكولوجية اإلنسان 

بالطبيعة يساعدنا على فهم أعمق هلذا التأثري، فقد        
حاول اإلنسان فرض نفسه أكثـر فـأكثر منـذ بدايـة            

ــب   ــذا الكوك ــى ه ــه عل ــك  . مغامرات ــاج تل إن إنت
جرية البسيطة اليت رأينا بعضها سـابقاً       األدوات احل 

 يتطلب قدرة عالية على تغيري ما يف الطبيعة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الذي يظهر يف التحكم املزدوج بالطبيعة مـن        و
عنصر جديد مل يكن موجـود أصـالً،        خالل إنشاء   

اسـتخدامه ـدف إحـداث تغـيري آخـر ملـا هــو       و
 .موجود مسبقاً

 تنتقـل  هـذه      فمع بـزوغ اتمـع احلـضري،      
 اآلخــرين يف اموعــة  القــدرة إىل األعــضاء 

ممـــا ال شـــك فيـــه أن املمارســـات و. البـــشرية
ــتظم، إىل أن  ــان هلــا حــضورها املن ــة ك  اإلكراهي

حيدد التـضامن يف    و. قامت املدنية بتأطريها بنظام   
ففـي  . اتمع احلضري وظيفة معينـة لكـل فـرد        
 ممـا . هذا النظام، كـل فـرد لديـه رزمـة وظـائف            

جيعل التحقق من العالقـة املتبادلـة بـني خمتلـف           
ضـرورياً   والرزم الوظيفية يف اتمع أمـراً سـهالً    

 .أيضاً

 ململكة أوركيشورية األكادية وجلغرايف لالمرباطاالمتداد ا: بالد الرافدينسورية و

أوركيش واحلضارة
 



 

37 

مـن مث عـرب   عرب اللغة احملكية و  (لعب التواصل بني البشر     
ـة   . دوراً حمورياً يف هذا التغيري ) الكتابة ـة فعال فقد أمن طريق

ــرابط نابعــةً ــع املــادي احملــسوس   للت ــب الواق ــن قل  م
ـياء تكتـسب وجـوداً مـستقالً عـن       . املدرك بصرياً و فاألش

ـلي، أو عـن الواقـع املـراد          ـامهت هـذه    . الواقع األص س
ـة بنمـو القـدرة العال         ملعرفة الشفهية و  ا ـة  من مث الكتابية للغ ي

ـة و        ـتحكم البـشري بالطبيع سـوف تـصبح القاعـدة      على ال
  .األساسية اليت سيبىن عليها كل التطور القادم للبشرية

 
 فالوظائ

  
يزيد هذا النظام االجتماعي اجلديد كفـاءة األفـراد         

هو ما يفـسر   كل كبري يف جوانب احلياة كلها، و      بش
بطيئـة يف عـصور مـا قبـل التـاريخ،      آلية التقـدم ال   

 . جنوحها للتسارع الحقاً بشكل مل يسبق له مثيلو
عل أدوات يكمن سر هذا التقدم يف القدرة على ج

ينطـوي علـى زيـادة يف       هو مـا    و. األفراد أكثر فعالية  
الً الفخاري وحده تلك التقنيـة      التخصص، فيملك مث  

اقتـصرت القـدرة    ار، و األدوات الالزمة لصنع الفخ   و
 . على قراءة النصوص املسمارية بالكاتب وحده

من جهة أخرى كان هلذه الوظـائف جانبـاً سـلبياً           
إن حتديد وظيفة بعينها لفـرد مـا منـذ القـدم،            . أيضاً

يه دور الفرد يف حياتنـا املعاصـرة،        أسس ملا هو عل   
فنحن لسنا سوى أحفاد تلك البدايات القدمية للحياة        

بالتايل نؤكد أيضاً على عمليـة تراكميـة         و .املتحضرة
ن قليلة، بـني    ملستويات متعددة تتداخل، مبرور قرو    

. تكتسب بعداً خال من التواصل    اجلماعات البشرية و  
ــي   ــر وظيفـ ــو أمـ ــل هـ ــاألحرى، إن التواصـ  أو بـ

ــسانية حبــت،بغض النظــر عــن املظــا  ــر إن هر األكث
دء من هنا ظهرت العبودية متزامنة مع ب و. للمتحاورين
بيق الوظيفي املتطرف هذا ما يعكس التط  احلضارة، و 
 .الذي بدد طابعه الفردي كلياًعلى الفرد و

    
  

  

    
  

  
  

 الثقافة
  

ـايش اجلديـد دور احملـرك لثـورة            لعب  أسلوب التع
فقد أدى  التخصص إىل . تغيريية مذهلة يف اال الثقايف  

هو خلــق التقــسيم الطبقــي أســواقاً إتقــان فــين ال مثيــل،
ـبري مـن           و ـا بوضـوح ك حمفزات جديدة، تكشفت نتائجه

ـة    ـأة نلمـس اإلرادة الـسياسية    . خالل احلفريات األثري ففج
قنية العالية  لناشئة متمثلةً يف القدرة الت    االقتصادية للممالك ا  و

 .تنفيذ صروح معمارية على نطاق واسععلى تصميم و
لقد وصلت تقنية اإلنتـاج الفـين إىل مـستويات       

. ة ائياً يف الفتـرات الـسابقة   عالية، مل تكن متوقع   
ــا يعكــسو ــة  هــو م ــرجم الرؤي ــداً يت ــاً جدي  التزام
ا ت إلينـا منـه    اخليال إىل منـاذج ملموسـة وصـل       و

ــام و  ــاص األخت ــشكل خ ــات؛ واملنب ــىت حوت ح
 اإلبداع الفين املميز لنماذج جديدة من الفخار،

تشكيل عسكري حمفـور علـى مـسلة نـسور          
 )م تقريباً. ق2450(أناتوم 

 Fritz للمخرج  Metropolisلقطة من فيلم 
Lang 1927 عام 
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لرغم من اعتباره تقنية متواضعة ومتكـررة       على ا 
 الــيت اخترعــت أصــالً -فتحــت الكتابــة و. نــسبياً

 آفاقاً جديدة من التخيـل ماحنـة        -لتسجيل احلقائق 
ة أدبية  التقاليد الشفهية قدرة سرمدية، ومبدعةً ثقاف     

 . مرسخةً ملعارف جديدة بني الكتابو
لقد وفّر ترميز العالقة مع املطلـق طريقـة أكثـر      

ود الـيت فرضـها انتظـام       وضوحاً مقارنةً مـع احلـد     
هنا يكتسب الدين أمهيـة خاصـة، فهـو         و. الطبيعة

ــذي يرمســه    ــت ال ــالواقع يف الوق ــؤ ب حيــدد التنب
ــة  فت. كحــاجز ــبىن العقلي ــسلة  مــن ال راكمــت سل

ــسان إ املو ــى اإلن ــيت فرضــت عل ــة ال حــساساً ادي
بعجـزه عـن الـتحكم يف       بسيطرة النبوءة املطلقة و   

  .ايتها
 

 معنى الثورة
  

، لكن  "الثورة احلضارية "حىت اآلن حتدثنا عن     
ال ميكننا استخدام هذا املصطلح بشكل سطحي،       
خاصة عندما نتالقى ها هنا مـع حـضارة أوركـيش          

 .  ة آالف سنةاليت تعود بداية حكايتها إىل ست
 مــن -كــل مــا نــراه اليــوم باقيــاً يف حــضارتنا 

نصوص، موسيقى، أعمـال فنيـة، وأدوات نفعيـة       
مـــن مث تعقيـــدات البنيـــة خمتلفـــة كالفخـــار، و

يــة، املـــشيدات املعماريــة الـــضخمة   االجتماع
.  مل يكن موجوداً يف زمن أوركيش البعيد       -غريهاو

كله إىل الضوء بعـد مليـوين سـنة،         لقد خرج هذا    
قبل عدة آالف من تلك السنني اليت تفـصلنا عـن        و

 .الثورة

 أوركيش
سنسلط الضوء على موقع تل موزان القدمي الذي يعتـرب          
إىل اآلن واحداً من املـدن األوىل يف التـاريخ البـشري          

يعــود تأسيــسه إىل  و. الــيت  كــشفتها معــاول اآلثــاريني
 . النصف األول من األلفية الرابعة قبل امليالد

عمالنـا األثريـة يف املوقـع منـذ ثالثـني      بدأت أ 
ــام    ــضبط، أي يف ع ــاً بال ــشفت ، و1984عام ك

هـي  عن قلـب مملكـة الثقافـة احلوريـة، و      النقاب  
انتـشرت يف جنـوب     ثقافة خمتلفة عن تلـك الـيت        

ــدين  ــالد الراف ــىن يف املكتــشفات   و. ب ــذا الغ ه
  .األثرية، يظهر لنا األمهية االستثنائية للموقع

 ظهور احلضارة 
ها التطورات  رية هي مركز البلدان اليت بدأت في      سو  

ــات    ــا ثقاف ــل يف طيا ــة، وحتم ــة اهلام التارخيي
ــضارات و ــيت   ح ــة ال ــضارة احلوري ــة كاحل متنوع
 . نعلم عنها إال النذر اليسر ال

 ال تزال أوركيش، حىت اليوم، املدينة الوحيـدة الـيت          
فقـد تـرك احلوريـون      . ميكن اعتبارها حورية بشكل كامل    

اريخ منـذ حـوايل مخـسة آالف         اخلاصة يف التـ    بصمتهم
يظهر دورهـم التكـويين يف تـل مـوزان بوضـوح            سنة، و 

عــرب سلــسلة األحــداث اإلنــسانية الــيت ميــزت العــصور 
كان النموذج السومري مـن أوروك هـو        . األوىل حلضارتنا 

ـابقاً مـن فجـر احلـضارة، لكـن تـل               الوحيد املعروف س
 ).ريني من أوركيشاحلو( موزان قدم لنا منوذجاً آخر 

 

خمطــط جغــرايف يوضــح العالقــة بــني املــدن  
والطبيعة اجلغرافية احمليطـة يف النـصف األول    

 م .من األلف الثالث ق

أوركيش واحلضارة
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ــى  و ــز الفــرق بينــهما عل باســتطاعتنا اليــوم أن مني

فـالنموذج  . أساس العالقـة املختلفـة مـع األرض       
السومري يتميز مثالً بالزقورات املـشيدة يف قلـب         

 رؤيتـها   ميكن للزائـر  املدينة حيث األرض مستوية و    
 11-100-4دينــة  بالتــايل حتديــد امليــد ومــن بع

لصورة أعاله إىل هـذه     تشري األسهم الصغرية يف ا    (
أساسياً يف ربـط    يعترب القرب اجلغرايف    و). العالقة

قنـوات امليـاه    القرى باملدينة ويف تبادل احلدود و     
بينما يتميز النموذج احلـوري بطبيعـة أرضـه      . أيضاً

مرئيـة فقـط   اجلبلية الواسعة، حيث تكون املدينـة      
القـرى يف   سهلية، وتنتشر البلدات و   يف املناطق ال  
انظـر التجمعـات املائيـة بـاللون        (ة  الوديان اجلبلي 

 .)البين يف الصورة أعاله

    
  
  

من بني األفراد على أسـاس إثـين،        فهنا يقوم التضا  
ــرايف   ــرب اجلغ ــيس للق ــاطق  (ول ــا خــال املن فيم

  .دور كبري فيه) السهلية
 

 خلفية االمرباطوريات
  

فبعـد  . منـذ بدايـة التـاريخ     حتركت دوامة الـسلطة     
ــل املــيالد تأســست    ــث قب ــف الثال ــصف األل منت

شرية سـامية، عرفـت     امرباطورية من مجاعـات بـ     
ات قـد جنـت أوركـيش مـن الفتوحـ         و. باألكاديني

لوكهـا علـى    حافظ م األكادية الكبرية يف سورية، و    
مدعمـة بتحـالف مـصاهرة     عالقات سياسية متينة و   

ــة ال  ــع االمرباطوري ــدةم ــدعمت . ولي ــيش ف أورك
ــاة فريــد يف  اســتقالهلا و حافظــت علــى منــط حي

 .مواجهة هذا التوسع اإلقليمي الكبري لألكاديني
 

  القصر امللكي
  

 حتدي األرض
  

نطق مايكل أجنلو بلسان عامل آثـار حينمـا قـال بأنـه             
. حترير األشكال من قبضة الرخاميفعل شيئاً سوى   ال
 ،حنن أيضاً حنرر مدينة بأكملها من قبضة الترابو

جغـرايف يوضـح العالقـة بـني املــدن     خمطـط  
النصف الثـاين   الطبيعة اجلغرافية احمليطة يف     و

 م.من األلف الثالث ق

الطبيعة اجلغرافية  جغرايف يوضح العالقة بني املدن و     خمطط  
 م.احمليطة يف النصف الثاين من األلف الثالث ق
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 كما سنرى هنا يف حالة القـصر الكـبري الـذي بنـاه            
ــوايل    ــوبكيش ح ــك ت ــرج و. م. ق2250املل خن

بـىن  مالً إىل النور من حتت مـستويات و  خمططه كا 
  . تراكمت فوقه على مر مئات السنني

 مسابقة بني املعماريني 
يتبادل اآلثاريون األدوار يف العمل مع املعمـاريني          

فاملعماري القدمي كان يتلقـى تكليفـاً مـن     . ماءالقد
ــك    ــني ميتل ــبىن، يف ح ــصميم م ــون بت ــل الزب قب

يبحـث   يديه اليوم ذلك املبىن القدمي و اآلثاري بني 
 .ماذا كانت رغبتهمن خالله عن الزبون القدمي و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الرسومات احلاسوبية دوراً مهمـاً     تلعب التصاميم و  
ــ  ــتم حت ــا، في ــة يف أعمالن ديث الرســومات الثالثي

تـساعدنا  بعاد دوريـاً مـن خـالل احلفريـات، و         األ
ىن، علـى حتديـد مقــدار املـساحة األصـلية للمــب    

حينما كانت اجلدران منتصبة واحلكايا تـدور بـني         
يعد هذا النوع من التحاليل املعرفية هامـاً        و. غرفها

للغاية يف جهودنا احلثيثة الستباق ما ميكن العثـور    
 األرض، كما يؤثر على خططنا اليوميـة        عليه حتت 

 .يف أعمال التنقيب
 

 تسلسل تارخيي عام
 ما قبل امليالد بالد الرافدين املكتشفات يف أوركيش

 5000 فعصر حل مكتشفات معزولة و S2طبقات حمدودة جداً يف الوحدة 
 تشييد املصطبة األوىل يف املعبد

 مبىن ذو احملراب على قمة املصطبة
 3500 عصر أوروك الوسيط

 KWتشييد السور الداخلي 
 مدافن يف املدينة املنخفضة

 favissaحفرة مقدسة 
 املصطبة الثانية وBA تشييد املعبد 

 2700 عصر السالالت الباكر الثاين

 تأهيل األرض أمام املصطبة
 )حمتمل(ييد السور اخلارجي تش

  يف املدينة املنخفضةOH2تشييد املبىن االداري 

 2500 عصر السالالت الباكر الثالث

  BAاملعبد استمرار استخدام مصطبة املعبد و
  زمن حكم امللك توبكيشAPتشييد القصر 

 favissaإعادة بناء احلفرة املقدسة 
 سني يف أوركيش-آغادة، ابنة نارام-تارام
 F1يد امع السكين تشي

 2300 عصر أكاد

 APمدافن حتت القصر بيوت خاصة و
 C2طبعات أختام يف املنطقة  وبنى

 2000 عصر أور الثالث

  AP مدافن حتت القصربيوت خاصة و
 As, C1, C2مدافن يف املنطقة بنى و

  BAإعادة بناء املعبد 

 العصر البابلي القدمي
 )فخار اخلابور(

1800 

 AMيف املنطقة و BH خدمية يف املنطقة وبىن سكنية
 إعادة بناء مصطبة املعبد

 بناء مدخل جديد للمعبد من جهة الغرب
 JRردميات هائلة فوق الساحة املركزية الكبرية 

 1500 )فخار نوزي(العصر امليتاين 

 1300 العصر اآلشوري الوسيط هجر املوقعاية االستخدام الطقسي للمعبد و
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نشعر يف عملنا اليوم كما لو أننا نقترب أكثر فـأكثر         
لنتعرف شخصياً على املعماري املـصمم للمـبىن        

فقد عثرنا مثالً جبانب أحد اجلدران علـى        ! القدمي
عماريـاً مبـسطاً لـثالث      لوح طيين حيمل مـسقطاً م     

قـد فـسرنا    و. ،كُشف النقاب عنها يف اجلوار    غرف
اللوح بأنه جزء من برنامج عمل املعمـاري الـذي           

 . أُعدت فيه ألواح طينية للعمال

    
  
  

 
 
 
 

يدل الرمز الصغري املتصالب يف أسفل ميـني اللـوح          
تشد إليه احلبال   وتد الذي يغرس يف األرض و     على ال 

بنـاء اجلـدران    ليتم من خالهلـا حتديـد القياسـات و        
، ")أبو احلبـال  "بابلية القدمية   يسمى املساح باللغة ال   (
لعل الوتد اآلخر قد مت ترميزه باألسـلوب نفـسه يف        و

هـذا  و. ن أعلى ميني اللـوح الطـيين      اجلزء املفقود م  
كتلـة معماريـة واحـدة يف       يدل على أن القصر بين ك     

 .وقت قصري نسبياً،كما ختيلنا سابقاً

ل مـسقطاً لـثالث غـرف مـن         لوح طـيين حيمـ    
 القصر امللكي

صورة جوية للقصر امللكي يف أوركيش تظهر فيه 
 اجلدران احملمية 

نفس اللوح الطـيين الـسابق لكـن مـع حتديـد            
 للغرف بعد أعمال التنقيب

 

  

 القصر امللكي جبدرانه احملمية 
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ال بد أن العمل قد توزع بني فرق عديـدة مـن العمـال          و
  .تعمل سوياً، وكل منها جمهز بلوح طيين كهذا

 
 طريقة البناء 

  
كثرياً ما نتساءل كيف بين قصر أوركيش؟ مل يقصد مـن       

ا جـاء   هذا البناء تشييد مقر الـبالط احلـاكم فقـط، إمنـ           
اً الـسلطة امللكيـة وقوـا بطريقـة مذهلـة           ليعكس أيض 

ه أنـاس   لقد كان عمالً مجاعياً بامتياز شـارك فيـ        . أبديةو
عاديون من أبناء أوركيش والقرى احمليطـة ـا، ومـن        

 إخل  ...جنارينفني واعاة وخزرفالحني و
اب بتقنيتـه العاليـة     كان قصر توبكيش مثرياً لإلعج    

بسيطة من احلجـر والطـني      واد  ببنائه مب يف التصميم و  
ــائهم  و. والطــوب ــة بن ــوم أن نعــرف طريق ــسعنا الي ي

ــت    ــازل يف الوق ــاء املن ــثرياً لبن ــصر املــشاة ك للق
ــوب (فـــالّلنب . احلاضـــر يف املنطقـــة نفـــسها الطـُ

رطبـاً هنيـاً يف   يبقي املرء دافئاً يف الشتاء و  ) افف
 . حر الصيف، أي أنه مثايل ملُناخ املنطقة

 يف جبــال ت احلجــارة غــري متــوفرة إالو ملــا كانــ
 مل يكن لدى أبنـاء أوركـيش     طوروس مشال املدينة، و   

ال احلديـد لـشغلها كمـا    اآلليات الثقيلة لنقل احلجارة و    
منتلكها حنن اليوم، فقد كانت تكلفة تـشييد مـبىن مـن          
احلجر يف أوركـيش تـصل إىل مثانيـة أضـعاف تكلفـة       

بالتـايل  و .مثيله مـن اللـنب افـف يف ذلـك الوقـت        
اقتصر استخدام احلجارة معمارياً علـى الطبقـة امللكيـة        
اليت كان مبقدورها وحـدها تنظـيم واسـتخدام املـواد           

  . التقنيات الضرورية لتشييد مبىن من احلجارةو
 

 جلسات البالط
  

نالحظ يف هذه الصورة فناء القصر امللكـي الـذي          
استخدم كمقر للبالط امللكي، حيث كان امللـك         

زواره  يـستقبل رعايـاه و     -ته من النبالء    شي مع حا  -
 .من البلدان البعيدة

    
  

    
  

يتميز القصر عن فن العمارة السائد يف تلك الفتـرة     
 .بفنائه املرصوف حبجارة بيضاء

 احلديثة يف تل موزان) الطوب افف(صناعة اللنب 

  من احلجر يف تل موزانإعادة بناء جدار
 

أوركيش واحلضارة
 



 

43 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئـر  أي تأثري كان حيمله هـذا الفنـاء؟ ختيـل أن الزا           
كان عليه أن مير بسلسلة من الغرف املظلمة نـسبياً      
ليطــلّ مــن خــالل بوابــة ضــخمة علــى فنــاء مــنري 
بأرضيته البيضاء، ليجد امللك جالساً على عرشـه         

يف الواقـــع، تـــدل . يف وســـط تلـــك األضـــواء
مكتشفاتنا على القـصد الواضـح مـن تـشييد هـذا            
الفناء الـذي أريـد مـن خـالل هندسـته املعماريـة           

 . قة تأكيد سلطة ملك أوركيشاملرمو
  

 حياة البالط
  

 أسد توبكيش 
  

بين القصر امللكي زمن حكم امللك توبكيش حوايل       
وعلى خامت امللك يف الصورة اجلانبيـة       . م. ق 2250

نالحظ مشهداً يصور امللك حلظة اعترافه بابنه األمري       
األمري الـشاب   وريثاً شرعياً له، و    ابن امللكة أوكنيتوم  

 . فوق أسد حييقف منتصباً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األمري منغرستان يف لبدة األسد الذي يتثائـب       اقدم
  .كما لو أنه راضٍ بعد تناوله لوجبته

  

  

 الفناء املرصوف باحلجارة يف القصر امللكي

  

 كسرة من طبعة ختم امللك توبكيش

حلضا
ش وا

وركي
أ

 رة
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 األصلي الذي كانـت تخـتم بـه    مل نعثر على اخلتم   
سر            اجلرار الفخارية، بل عثرنا على العديد مـن كـُ

ولقـد  . طبعاته اليت تتحطم حينما تفتح تلك اجلرار   
استنتجنا تفاصيل هـذا التـصميم مـن خـالل هـذه            

 .الكسر املتنائرة

وقمنا بإعادة تصميم اخلتم األصلي للملك الذي برع        
الدقيقـة للشخـصيات    فنانوه بتنفيذ األشكال الفيزيائية     

ومـن  . كما لو أا لوحة مـن فـن منمنمـات حقيقـي           
امللفت من بني هذه التفاصيل، صورة اخلادم الـذي         
يصب املاء يف وعاء أمام األسـد، والـذي يظهـر يف     
. تناقض واضح مع صورة األمري الوريث األقل حجماً

ال بد من األخذ بعني االعتبار أن اخلتم األصلي كـان      
 على حجرة إسطوانية صغرية ال يتعدى       أصالً حمفوراً 

سـم، وكانـت الكـسر الـيت اسـتنتجنا منـها          2طوهلا  
تفاصيل هذا اخلتم أكثر صغراً، ومن الصعب العثـور        

 .فهم تفاصيلهاجتميعها وعليها يف املوقع و

    
  
  

 كسرة من طبعة ختم امللك توبكيش

يضم الرسم ثالث طبعات متطابقة خلتم 

 كينوم-قفل باب مع طبعة ختم امللك إيشار

أوركيش واحلضارة
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وال يـسعنا يف احلقيقيـة ســوى اإلعجـاب مبهــارة    
 .يف صناعة هذه األختام املذهلةالفنانني القدماء 

 

    
  
  

 
 
 
  

 
 

 تتويج امللك اجلديد
  

عادة ما تطبع األختام ثالث مرات على كتل طينيـة          
ويف هـذه  . تغلّف ا األبواب أو األواين الفخاريـة   

اورة طبعة ألحـد    يف الصورة ا  الصفحة نالحظ   
  .األختام على باب

  

   
  

  

سـني   - آغادة ابنة نـارم    -كسرة طبعة ختم تارام   
 ملك أكاد

 

 رسم مؤلف من عدة طبعات خلتم تارام آغادة

 رسم مؤلف من عدة طبعات خلتم تارام آغادة

 كسرة أخرى لطبعة اخلتم نفسه

 األبعاد بني املدن وفقاً للمدن األوربية اليوم
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هـو   مللـك آخـر مـن ملـوك أوركـيش، و           هدشامل
ــشار ــوم و-إي ــتمني  كين ــشهدان يف اخل ــشابه امل يت

امللكـــيني، إال أن األســـود يف ثانيهمـــا تـــشكل 
. يـنحين رجـل أمامـه     ل اإللـه الـذي      دعامات لتمثا 

هو مشهد تقليدي للتتويج ينـصب اإللـه فيـه ويلّ     و
  .العهد كملك جديد على رعاياه

 
 ابنة نارام سني

  
ر أمام أعيننا إشارة بعـد      دون توقع، بدأ يظه   فجأة و 

-جزءاً بعد آخر اسم امللك األكادي نـارام  إشارة و 
 . لقدكان حدثاً مليئاً باملشاعر حقاً. سني

جم الصغري هلذا اخلتم، ميكـن      بالرغم من احل  
). انظر صورته مع إـام اإلصـبع      (قراءة الكثري فيه    

ــه تــثري إحــساساً   حــىت أن بــصمات األصــابع علي
بيننا حنـن العلمـاء     سريالياً بالتواصل بني القدماء و    

املعاصرين املطلني على حيام من خالل حـاجز     
كمـا أن العالمـات     . زمين عمره أربعـة آالف سـنة      

ــى اخلــتم تفــتح صــفحة  املــسمارية  الــصغرية عل
 .  جديدة يف تاريخ بالد الرافدين القدمي

و بعد عثورنا على لقى أخرى من النوع نفـسه،        
تأكدنا بأن األمر ال يتعلـق بنـارام سـني شخـصياً،            

 . إمنا بابنته اليت جاءت عروساً مللك أوركيش
ــذا، و ــة    هك ــات الطيني ــذه الرقاق ــالل ه ــن خ م

ــا ا ــوى الــصغرية، تتكــشف أمامن ــني الق ــات ب لعالق
لقـد صـعد نـارام سـني        . العظمى يف العـامل القـدمي     

دي بــبالده إىل قمـة التوســع وامتـدت غزواتــه   األكـا 
مل تسلم منه إبال اليت هددت سـلطته  مشاالً وغرباً، و 

مل يكن و. لفاا السياسية مع ساللة ماري وناجار    بتحا
مبقدور نارام سن السيطرة على إبال مـن دون محايـة       

لة من التحالفات مع ملـوك      مملكته عرب سلس  خاصرة  
 .  أوركيشاجلبل وعيالم و

    
  

    
  

    
  
  

 ضل على أمهية أوركيش؟فهل هناك دليل أ

 كسرة طبعة ختم امللكة أوكنيتوم
 

 رسم خلتم امللكة أوكنيتوم
 

أوركيش واحلضارة
 

كسرة من طبعة ختم حتمل غالباً صورة رأس 
 امللك توبكيش املفقود يف الكسرة السابقة
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 امللكة احلاكمة 
  
انظر الصور إىل   (بدو العائلة احلاكمة يف أوركيش      ت

يف مشهد من احلميمية األسـرية، إال أـا      ) اليمني
ختربنـا  . يف الواقع ال ختلو مـن الدعايـة الـسياسية     

الكتابــة املــسمارية يف الــصورة الثانيــة عــن اســم 
، الزوجة األوىل للملك، وهـي امللكـة أوكنيتـوم         

ا امللكـة األم  يراد ا اإلشـارة أمـام الرعيـة بأـ         و
 . احلاكمة

 
 
 

يـاة  ال أثر لزوجات امللـك األخريـات يف احل    و
العامة للمملكة حىت بعـد صـعود ابنـها         السياسية و 

على العرش، الذي صوره اخلتم راكعاً عنـد ركبـة      
 . والده امللك توبكيش

ـارام         ـة ن ـارام    - من جهة أخرى، تؤكـد ابن - سـني، ت
 على العالقات الوطيدة بني اململكتني من خـالل     أجادي،

تكرار املوضوع التصويري احملبب جـداً لـدى سـاللتها          
ـايل تقـدم   و. هو صراع األبطال مع احليوانات ألكادية و ا بالت

ـة أقـوى ملـوك ذلـك العـصر،           أجادي نفس  - تارام ها كابن
ـيش    و ـه مـن املمكـن القـول         . ليس كملكة أم ألورك إال أن

ـة، و        بانتماء أوكنيتوم  ـتالف   أيضاً إىل الـساللة األكادي االخ
ـتم أصـالً              يف املواضيع التصويرية يعتمـد علـى نـوع اخل

ـتم األبـواب    ار الفخارية يف حالة أوكنيتوم، و     ختم للجر ( خ
ـتم      ). أجادي-يف حالة تارام   بعبارة أخرى، نعتقد بوجود خ
ـات ذي     آخر ألوكنيتوم حيمل تصويراً لـصراع مـع احليوان

ـبة       ن كـالً مـن    طابع أكادي، إال أ     النمـوذجني تفـرد مبناس
هلذا التـصوير    من امللفت اختيار امللكة أوكنيتوم    و. خاصة

ـه     ) انظر الصورة أعاله  (الفريد على اخلتم     مؤكدةً مـن خالل
  .على قوا الشخصية كحاكمة

  نساء أوركيش
مع خرتيـر صـغري حتـت      يصور ختم آخر امللكة أوكنيتوم     
ـا       ال ـة    و.نقش املـسماري الـذي حيمـل امسه نظـراً ألمهي

ـة   (رتير يف طقوس استحضار األرواح      اخل  ،)أَبِي يف اللغة احلوري
مرأة مسؤولة عن هذا الطقـس تقـف   إميكننا التكهن بوجود   

 . يف هذا اخلتم قبالة امللكة اجلالسة على كرسيها

امللكــة كــسرة مــن طبعــة خــتم حيمــل لقــب  
 أوكنيتوم

 كسرة من طبعة ختم عليه رأس امللكة أوكنيتوم
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مما ال شك فيـه، أنـه كـان للمـرأة يف أوركـيش              و

 سـيدات   اً يف خمتلف الوظائف مـن     حضوراً واسع 
ــبالط امللكــي  ــريات(ال ، حــىت )امللكــات واألم

 اخلادمات املتواضعات والطباخاتاملرضعات و

 
 
 
 
 

    

 كبرية الطباخات  "تويل"
ديـدة للقـصر   استطعنا التعرف من بني الغـرف الع     

ارة عـن غرفـة واسـعة     هو عب  و امللكي على املطبخ،  
نعلـم أن  . غريها من املرافق األخـرى   يتوسطها فرن و  

مـرأة، فقـد    إالشخص املسؤول عن املطـبخ كانـت        
مها عثرنا على حوايل مخسني كسرة من طبعات أختا        

. متناثرةً فوق أرضية املطبخ ويف الغرف ااورة له       
ــن   و ــوذجني م ــا اســتخراج من ــن خالهل ــتطعنا م اس

 مـشهداً لرجـل يهـم يف ذبـح           األول األختام، يصور 
على ميينـهما   مرأة تزبد اللَنب يف وعاء، و     خروف وإل 

عالمات مـسمارية مـن صـفني طـوالنيني، نقـرأ يف            
، بينمـا يـصعب قـراءة      "طباخـة امللكـة   "ثانيها لقـب    

حروف الـصف األول املتآكلـة مـن كثـرة اسـتخدام         
 . اخلتم، الذي ال بد أنه محل امسها

 مـن التنقيـب عثرنـا علـى         لكن بعد عدة سـنوات    
ر مسحت لنا بـالتعرف علـى صـورا         طبعة ختم آخ  

". ختم تويل طباخـة أوكنيتـوم     "على امسها بوضوح    و
كانـت  و! ة حورية تعمل لدى ملكة أكاديـة      مرأإكانت  

الئحة الطعام املقدمة يف الـبالط امللكـي تتـصف،          
إن دير، بطابع املطبخ الشمايل حـىت و      على أغلب تق  

 ...ن اجلنوب احندرت امللكة م
  مرضعة امللكة  "زامينا" 
  

مل تكـن  . زامينـا : اسم حوري أيـضاً    وملرضعة أوكنيتوم 
ملكة نفسها يف بالدهـا األصـلية،       هذه املرأة مرضعة لل   

  .إمنا كانت مرضعة ألبنائها يف أوركيشو
  

 

كسرة من طبعة ختم  أوكنيتوم، تلقب فية بالزوجة، 
 كدليل على أا الزوجة الرئيسية للملك

اخلتم األول لتويل، طباخة امللكة أوكنيتوم  
 )االسم مفقود(

تويل، طباخة امللكة أوكنيتوم، اخلتم الثاين ل
 ختم زامينا، مرضعة امللكة ر االسم املفقود يف اخلتم السابقفيه يظهو

أوركيش واحلضارة
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فقد اقتصرت رعاية أبناء امللك علـى املرضـعات         
القادمــات مــن الــشمال،كما هــو احلــال بالنــسبة  

مت تصوير املرضعة على ختم ملكـي مـع    . للطباخة
ــشهد    ــصغري يف م ــها ال ــصن ابن ــيت حتت امللكــة ال

نالحظ يف الصورة الثانية املشهد بوضـوح       . أسري
مـرأة تقـف خلـف امللكـة     إ يبـدو أن   أكرب، حيـث  

لعـل تلـك    و.  هلا شعرها بواسـطة مـشابك      وجتدل
املشابك الذهبية اليت عثرنا عليها يف القصر كانت        

 . تعود إىل ضفائر امللكة أوكنيتوم

م زامينـا يركـز علـى دور املرضــعة    يبـدو أن خـت  و
  . قرا الشديد من امللكة يف كل األوقاتو
 

  قصة أُوناب
  

حتكي لنا كـسرتان أخريـان مـن طبعـات األختـام            
 .  متوقعةقصةً غري

    
  

  

  

  

فيه يظهر تفاصيل كسرة من طبعة ختم زامينا، و
 تصفيف شعر امللكة

 كسرة طبعة اخلتم األول ألوناب

كسرة طبعة ختم أوناب، حيث يظهر إعادة 
 استخدامه بعد شطب امسه
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 قصة أُوناب
  

حتكي لنا كـسرتان أخريـان مـن طبعـات األختـام            
 حوريـاً  يف األوىل، نقـرأ امسـاً     . قصةً غري متوقعـة   

ط امللكي، يبدأ بـاللفظ     ملوظف حكومي يف البال   
ــاب" ــد   و". أن ــداً، جن ــر أحــدث عه ــتم آخ يف خ

ــد اســتبدال االســم   ــه وق ــصويري ذات املــشهد الت
 .األصلي بتصوير جديد فوقه

تتأطر املسألة يف سياق تـارخيي واضـح مـن          و
خالل دراسة الطبقـات األثريـة الـيت تنتمـي إليهـا            

ــاألوىل  ــان، ف ــان الطبعت ــة   هات ــة امللك ــن حقب  م
أوكنيتوم، يف حني ترجع الثانية إىل عهـد وريثتـها          

 . أجادي-املباشرة امللكة تارام

 األياماألشغال و
  

على الرغم من عدم اكتماهلـا، تقـص علينـا هـذه            
املخـاوف القابعـة يف     ) انظر اللوحة أعاله  (املسلة  

قلب احلضارة الزراعية ألوركيش بعبارات بالغيـة       
ــن ال ــد عـ ــصال تبتعـ ــة قـ ــشعرية اإلغريقيـ ص الـ

ال عن متثيالت املواسـم يف      و" كاألشغال واأليام "
 . العصور الوسطى

يفــتح لنــا القــصر امللكــي يف أوركــيش بوابــة 
ا علـى واقـع بـالط امللـك         واسعة نطلّ من خالهل   

فهـو يـسمح بإعــادة   . امللكـة أوكنيتـوم  تـوبكيش و 
يف هــذا املــبىن، كأشــغال ختيــل احليــاة اليوميــة 

اجلنــاح اإلداري، حيــث خــازن، واملطــبخ، وامل
خر كـلُّ غرفـة مبحتوياـا الدالـة عمومـاً علـى             زت

ــه  ــاعي لقاطني ــسيج االجتم ــات  ف. الن ــا طبع تزودن
الوظـائف، بينمـا تـدلنا عظـام        األختام باألمساء و  

ــا يوانــات علــى عــادام الغذائيــة، واحل يقــدم لن
الفخار مناذجاً لكؤوس الـشراب الـيت كانـت مـن           

  . موضة ذلك العصر
 

 

 م. ق2400مسلة تصور مشهداً زراعياً، القصر امللكي 

 كسرة طبعة ختم تصور مشهداً حليوانات 
 

أوركيش واحلضارة
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 تحفظ املواد اهلشة كاألخـشاب والقمـاش        لكن مل 
إىل القش اليت تلفت مع مـرور الزمن،كمـا مل تـصل            و

لتـه املرضـعة علـى      مـا نق  مسامعنا التقاليـد الـشفهية، و     
إن اكتـشاف حـضارة ميتـة،       . األمرياتمسامع األمراء و  

نعم، ينقـصنا الكـثري، لكـن       .  جتد أحداً تسأله   يعين أال 
 قـدر  -عملنا الـدؤوب يفـسح اـال أمامنـا لنـدرك            

 . هذا اتمع القدمي-املستطاع 
  

 الواقعية  أوركيش
  

املؤرخـة  سلة املكتشفة يف منطقـة املعبـد و       تدل امل 
.  قبل امليالد على واقعية مثرية للدهشة     2400حوايل  

ضــوعاً فنيــاً مألوفــاً فتــصور يف وجههــا األمــامي مو
ملزارع حيـرث األرض لكـن بأسـلوب مغـاير للفـن       
الـسومري املعاصــر لــه، فالرجـل يــدفع احملــراث   
أسفالً يف األرض مثقالً على احليـوان الـذي جيهـد            

يف حني يزين مشهد قطيع . نفسه يف التقدم إىل األمام 
 . متحرك من احليوانات الوجه اخللفي للمسلة

    
من امللفت يف هذا املشهد احلركي الـواقعي        و

تلك احلركات الدائرية األنيقة للحيوانات، كما لو       
كــان الفنــان القــدمي علــى درايــة بأبيــات الــشاعر  

ء، يتألق الـرقص    و هناك، يف هالة اهلدو    : "إليوت
 ".  قلة الثباتيف غياب احلركة و

 و جند على ختم يصور مشهداً لقطيـع متحـرك مـن      
الـذي  سمة الفنيـة ذاـا هلـذه املـسلة، و      احليوانات الـ  

تـصغري  يعكس دراية واضحة باملنطور الفين من خالل        
ــة، و ــوان يف اخللفي ــة حجــم احلي احملــاوالت اجلدي
 . الرؤوسلتصميم أكثر دقة حلركة السيقان و

يف احلقيقة، تشكل الواقعية عنـصراً حموريـاً يف         
تكــرر األســلوب الفــين ملدينــة أوركــيش، حيــث ت 

كمـا ارتـبط    . مشاهد من حياة الـبالط علـى األختـام        
اختيار املواضيع الفنية جلياً بواقع احلياة اليومية الـيت         

هـذا التـصميم    و.  صياغتها بأسلوب تفصيلي دقيق    مت
انظـر  (املبدع لوثبة األسد يف ختم امللـك تـوبكيش          

يدل على مهـارة منقطعـة الـنظري        ) الصفحات السابقة 
صوير املـشاهد علـى األختـام       لفناين أوركيش يف تـ    

  .مم6اليت ال يتجاوز طول الواحد منها 
 

  أتال - سود تيشأ
  

ــدين    ــات األس ــا يف منحوت ــة ذا ــظ الواقعي نالح
الربونزيني اليت مت شراؤها يف سوق التحف الفنيـة مـن           

تحف امليتروبوليتان يف نيويورك ومتحـف اللـوفر        قبل م 
. ان قبـل بدايـة احلفريـات تـل مـوز          ذلكيف باريس، و  

معبـد  " علبة تأسيس "على األرجح، يعود كالمها إىل      و
 . م. ق2400أوركيش املؤرخ حوايل 

 بعد انتهائه من أكل فريسته يف مشهد تثاءبأسد ي
 مطابق لتصوير األسد يف ختم امللك توبكيش

 تفصيل لرأس األسد يف ختم للملك توبكيش
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  أتال الربونزي-متثال أسد تيش
 )متحف امليتروبوليتان(

 

متثال أسد من الربونز مع لوح تيش أتال 
 )تحف اللوفرم(

 

 صور متعددة ألسد متحف امليتروبوليتان توضح حركة التمثال من عدة جوانب

أوركيش واحلضارة
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من امللفت االخـتالف الواضـح بـني املنحـوتتني مـن         
يعكـس ميـل الـرأس الطفيـف        . حيث األسلوب الفـين   

ال متحـف امليتروبوليتـان محاسـة األسـد بواقعيـة          لتمث
مربهنة على األسـلوب الفـين املتجـدد    لنظري ومنقطعة ا 

الذي تتقاطع عنده املهارة الفنيـة مـع التـصوير الـواقعي      
بينمـا جنـد أسـد متحـف اللـوفر يف وضـعية        . للمشهد

ثابتة، حيث تتناغم الساقان األماميتان مع ثبات الـرأس،      
يف . ا يف أسـد امليتروبوليتـان     يف حني تنحـرف مثيلتـه     

كلتا احلالتني، تدل وضـعية الـساقني األمـاميتني علـى           
محاية األسد للوح احلجري املتـضمن للـنص املتلـوِ          

  . على زوار املعرض عند اية املمر املتحفي
 

 استخدامات الكتابة
  

كاس الضوء  تبهرنا الكتابة بتفاصيل غري متوقعة، كانع     
رنا الكتابة املسمارية على    تسحو. على بلورة كرستالية  

ــ  ــز مب ــى الربون ــن أحاســيس  الطــني أو عل ــه م ا تنقل
أصوات لغة احلوريني اليت مـألت أصـداء املدينـة          و

لقد استطاعوا ا كسر حاجز     .  سنة خلت  4300قبل  
  ...الزمن ليصلوا من خالهلا إىل األجيال القادمة

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ظحفـ تـسجيل أعمـاهلم و    حرص امللوك على    
شــهرم علــى ألــواح حجريــة كلــوح أمســائهم و

امللـك تـيش أتـال أو علـى األلـواح الطينيـة مثـل        
ــات ا  ــن طبع ــد م ــام  العدي ــا أخت ــام مبــا فيه ألخت

هو ما أتاح لنا أن نعيـد للموقـع امسـه         توبكيش، و 
 . القدمي

نقرأ يف الصفحة التالية من اللوح الطيين نصاً        
ــن أور  ــذ م ــسمارياً لتلمي ــيشم ــه . ك ــى الوج عل

ت مــن األمــامي للــوح، يــدرس التلميــذ كلمــا 
ــسومري و  ــاموس ال ــه  الق ــى الوج ــة عل املنقوش

إداريـاً  أما الـنص اآلخـر فيحمـل أمـراً          . اخللفي
قـد ثُقـب منتـصفه      بشحن بضاعة من الكرمـة، و     

أخـرياً،  و. ق بواسطة حبل على هذه الشحنة     ليعلَّ
سلسلة من األلواح األخرى الـيت تـدل علـى أن           

ــر   الل ــستخدمة يف األوام ــت م ــة كان ــة احلوري غ
حـــىت يف  داخــل القــصر امللكــي و   اإلداريــة 

  . الكتابات االحتفالية
’ 

الوجه اخللفي للوح تيش أتال حيث تظهر بوضوح بقايا  لوح تيش أتال يف متحف اللوفر
 البقع الربونزية عليه
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 االستماع إىل األحلان املفقودة

ة خلتم تصور امللكة مع     يف الصورة ااورة طبع   
 جلسة طـرب نـسوية حتييهـا         يف خادمتيهماابنتها و 
يف احلقيقة، لعبت املوسيقى    . عازفة قيثارة مغنية و 

 .دوراً مهماً يف اتمع األوركيشي

 
 
 
 
 

    
  
  
  

فقد انتقلـت نغماـا إىل مـدن أخـرى كأوغاريـت،            
 العامل حيث عثر هناك على أقدم مقطوعة موسيقية يف  

  .خطّت نوتتها مترافقة مع كلمات للحن ديين حوري

 لوح تيش أتال يف متحف اللوفر

 وريةلوح طيين حيمل نصاً إدارياً مكتوباً باللغة احل
 

 كتابة مسمارية على طبعة ختم امللك توبكيش

مر إداري بالكتابة املسمارية لنقل شحنة بضائع 
 من الكرمة 
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 بيلي-حصان ايشار
كان احلصان، ذلك احليوان األصيل حىت يف أيامنـا         

 يظهر انــهذه، من أواخر احليوانات اليت روضها اإلنس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــشهد  ــصان يف م ــة  احل ــسانية يف منطق ــضارة اإلن  احل
ــات احلرب   ــور التقني ــدأت تتط ــا ب ــيش، حينم ــة أورك ي

لعـل هـذا اخلـتم يف     و. املعتمدة عليه يف وقت الحـق     
الصورة أدناه يعترب من أهـم األختـام الـيت عثرنـا علـى              
العديد من طبعاته يف أوركيش، فهـو يـربط األسـلوب           

 ر النمـوذجي الفين حلضارة جنوب الرافدين مع التـصوي   
ــشمال و ــل باحلــصانللحــوريني يف ال حيمــل . املتمث

تصوير احلصان على اخلتم أسلوباً فنياً واقعيـاً، يـدفعنا          
. للتفكري بألفة املـشهد لـدى الفنـان يف احليـاة اليوميـة            

يثب احلصان يف حركة رشيقة إىل األمـام ليلـتقط رمبـا     
قدمـةً  قليالً من الطعام أو أداة مـستخدمة يف التـدريب م         

ان إىل اليـسار حيمـل إهلـ      الس على عرشه، و   من إله ج  
  .  املتربع على عرشههلإلل) رمبا مهر(آخران تقدمة 

 

  

 لوح طيين حيمل نصاً إدارياً مكتوباً باللغة احلورية
 

 .آغادة ابنة نارام سن- تارام-شار بيلي يف بالط إختم 
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أما الكتابة املسمارية على ميني الطبعة فتحمـل اسـم          
قد عثر علـى    ؛ و )إشار بيلي (حب اخلتم األكادي    صا

هذا اخلتم مع طبعاته جنباً علـى جنـب مـع طبعـات             
 . ابنة نارام سنيختم

  
  صناعة الفخار

  
يعترب الفخار من أفـضل املؤشـرات علـى التسلـسل           

سره و     الزمين يف امل   تنـوع  واقع األثرية بسبب كثـرة كـُ
غالبـاً مـا   نية اليت متيز كل حقبـة زمنيـة، و   مناذجه الف 

فتحمل مثالً اجلرة   . ميكننا نسبها إىل استخدام حمدد    
عقارب ثعابني و  الصورة أدناه رسومات ل    الفخارية يف 

ــة    ــالطقوس التنبؤي علــى ســطحها، ميكــن ربطهــا ب
الـيت تقـوم أصـالً    ) ألتاني(املسماة يف اللغة احلورية    

  .على مراقبة حركة الثعابني يف املاء
 

   

    
  
  
  

ــواع الف " كــؤوس النخــب"ولعــل  ــني أن خــار هــي مــن ب
الـيت جنـدها مـصورة أيـضاً        ثرياً يف املوقـع و    املتكررة ك 

نالحـظ يف سلـسلة الـصور أعـاله         . على طبعات األختام  
ـيلم             أشخاصاً يرفعون كؤوساً، كما لو أم يف لقطة مـن ف

 . حديث يجسد استخدام هذه الكؤوس يف غابر الزمان
  

  التماثيل الصغرية
  

 - متثاالً طينياً صغرياً ألنثـى    نرى يف الصورة إىل اليمني      
 عثـر عليـه يف      -لعلها صنم لإلله يستخدم يف العبـادة        و

 أي أن تارخيـه     ،الطبقة الالحقة هلجرة القـصر امللكـي      
يتمتـع  . كم أو قبيـل ذلـ     .يعود إىل القرن الثالث عشر ق     

تعـبريي يف آن معـاً، فعلـى      التمثال بأسـلوب واقعـي و     
سبيل املثال، تبدو األقراط مطابقة ملـا عثـر عليهـا يف            

لكي، لكن حدة عظم اخلد وانـسيابية الـذقن         لقصر امل ا
ــة الفــم تفــضي عليــه ســحنة ســحرية  نعواألنــف و وم

 .غامضة،كما لو أا جوكاندا ذلك العصرو

عقـارب، رمبـا كـان     وعاء حيمل رسـومات لثعـابني و      
 م. ق2200باللغة احلورية ، حوايل ) ألتاين(مى يس
 

صـفان مـن    كؤوس خمروطية يف املنتصف، و    
طبعات األختام الـيت تـصور مـشاهد والئميـة          

 .استخدمت فيها هذه الكوؤس
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و هنا، حنن أمام أقدم دليل على الفن احلوري الذي           
  .كانت أوركيش مركزاً أصيالً له

 
 التعبريية  أوركيش

  
رة إىل اليمني، جيسد رأس صغري من متثال       يف الصو 

 رمبا لرجل عادي من أبناء املدينة دون مكانة    –طيين  
 حلظةً دراماتيكية تقريباً مـن احليـاة   -دينية أو سياسية  

مـضة مـن احليـاة القدميـة       هو و . اليومية يف أوركيش  
شاهد على حالـة ذهنيـة تـذكرنا باللقطـة          ألوركيش و 

للفنـان التـشكيلي    " لـصرخة ا"املعبرة ذاا يف متثال     
فاللوحتان تتشاركان مبشاعر   . املعاصر إدوارد مونش  

متماثلة رغم الفجـوة التارخييـة الكـبرية بينـهما الـيت           
 .تصل إىل حوايل أربعة آالف سنة

    

  

. متثال طيين ألنثى، له ثقـب يف أعلـى الـرأس     
انظـر  (رمبا استخدم يف طقوس حـرق العطـور    

 )الصفحات الالحقة

 لطني متثال صغري من ا
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ش لقطــات معــربة كــثرياً مــا جنــد يف فــن أوركــي و
مـا مـن سـبب لتـشبيهنا التمثـال         ت تعبريية، و  حلركا

الصغري السابق بلوحة اجلوكندا سوى مسة الغموض       
لقد متتـع فنـانو أوركـيش      . اليت تطبع ابتسامته الرقيقة   

مبهارة عالية يف تصميم التفاصـيل الدقيقـة بأسـلوب         
بالتايل ير احلصان، وواقعي، كما رأينا سابقاً يف تصو

ة يف الفن على أا اختيـار    ال بد أن تفهم هذه التعبريي     
 . فين حر يتقارب مع وجداننا املعاصر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العبادةاألسطورة و
  

عندما جنـد ختمـاً أصـلياً يف حفرياتنـا، نـستطيع أن         
نصنع منه طبعات أكثر وضوحاً من تلك القدمية اليت         

جنـد يف الـصور     . غالباً ما تكون متآكلـة أو متكـسرة       
مـرأة  إ:  مشاهد مفـصلة لطقـوس دينيـة      أدىن الصفحة 

ــيئاً   ــط ش ــاء  ختل ــا يف وع ــحية؟ (م ــه دم األض ) لعل
خادمني أو كاهنني فرغا من ذبـح رأس ثـور للتـو،            و

فأحدمها ال يـزال ميـسك بالـسكني يف يـده، بينمـا          
لعجـل الـصغري مـن أرجلـه اخللفيـة،        حيمل اآلخر ا  

جند رأس العجل عند قاعدة عمود على شكل خنلة    و
  .تعلوها جرة

 ختم اسطواين من احلقبة األكادية مع طبعاته احلديثة
 

أوركيش واحلضار
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 معبدـال
  

  اجلبل  املدينة 
إذا ختيلتم حلظة تأسيس املدينة، سترون فـسحة يف          

الطبيعة خالية من البىن املعمارية ما عدا بضع أكـواخ         
صغرية بالكاد متناثرة يف األفق املنظور، ينبثـق منـها         

 يوازي - لكنه من صنع اإلنسان هذه املرة -منظر آخر
 . ينةسحر املنظر الطبيعي احمليط باملد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقد تأسست مدينة أوركيش كجبل مقـدس تعلـو    
أصداؤه قمم اجلبال القريبـة يف األفـق الـشمايل      

فمعبد أوركـيش  ). كوماريب(حمتضنة اإلله األب  
طويـل  م شرفة فسيحة يتقدمها درج عريض و      يض

يف مشهد يقابل املعراج إىل السماء أو إىل قمـم         
 منـها سـكان املدينـة    اجلبال املرئيـة الـيت قـدم     

 .أصالً
  
  
  

 املنحدرات اجلبلية إىل الشمال من تل موزان
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 الرمز املرسوم على اجلدار 
  

نالحــظ يف حجــارة جــدار شــرفة املعبــد االســتنادي 
 عادةً هذا   أشكاالً مثلثية مثرية للفضول، حيث ال يضمن      

قوة جدار يصل ارتفاعه إىل ثالثـة  الشكل املثلثي ثبات و  
طواالً أراقب اجلدار متـسائالً عـن       جلست أشهراً   . أمتار

يف حلظـة  لثية حلجارته املتكررة كـثرياً، و اخلطوط املث 
 . ما أدركت أن اجلواب يف اجلدار نفسه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف الواقع، ال ميكن أن يكون هنالك سـبب إنـشائي           
العكـس إـا نقطـة      الختيار هذه األشكال، بل على      

 هذا االختيار جاء مـن      عليه، فلعل و. ضعف يف بنيته  
دافع ديين يهدف إىل الـربط الرمـزي جلبـل املدينـة          

ــد( ــة إىل  ) أي شــرفة املعب ــة املرئي ــال احلقيقي باجلب
 . الشمال من أوركيش

 الدرج الصرحي ملعبد أوركيش

أوركيش واحلضارة
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فهي اجلبـال الـيت كـان ميـشي عليهـا إلـه أوركـيش         
صورته األختـام   ماريب،كما وصفته لنا األساطري و    كو

). انظـر الـصفحة التاليـة     (املوقـع    عثر عليها يف     اليت
نرى يف هذه اجلبال مناطق مسورة جبدران حجريـة       و

ــشائي ذاتــه، حيــث تتكــدس   ــة باألســلوب اإلن مبني
 .احلجارة على شكل مثلث

  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـسبب واضـح إذن، ال يتعلـق األمـر هنـا حبجــارة      
 رمزية هلا شكل ثالثي الزوايـا،      اتعادية، إمنا بإشار  

.  اجلدار الداعم لشرفة املعبـد     هو ما يتكرر فعالً يف    و
من املنطقي أن نفكر بأن املعمـاريني القـدماء كـان           و

لديهم تصور لنموذج مشابه كرسـوه إللـه اجلبـل يف           
 .  أوركيش

 

    
  

  

 األشكال املثلثية على اجلدار الساتر ملصطبة املعبد 
 

ختم يضم صورة اإلله كومـاريب ميـشي علـى          
 اجلبل

 

 الرمز املسماري للجبل

 على أحد األختامرمز اجلبل 
 

ضارة
احل

ش و
وركي

أ
 



 

62 

    
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وجهاً لوجه أمام الشموخ 
  

ــرييب أن    ــار التج ــم اآلث ــى عل ــاد عل ــنكم باالعتم ميك
تتصوروا اإلدراك احلسي للقدماء لـصرحهم املعمـاري     

 سـتجدون أنفـسكم أمـام جـدار كـبري           من جهـة،  . هذا
ــه كحــاجز مبــهم يفــصل و  بــني مــستوى ستــشعرون ب

. املستوى الشامخ لآلهلة القدميـة     و إنسانيتكم املعاصرة 
لكن من جهة أخرى، ميكـنكم صـعود درج املـصطبة        

 .الطويل حنو السماء، حيث سكنت اآلهلة عند املعبد
ـا     من بعد جتربة القدماء الدينية و      وبالرغم اختالفها عنا، فإنن

. هم احلسي للهياكل اليت أسـسوها نستطيع مشاركتهم إدراك  
 نـستطيع أخـرياً أن نقـرأ هـذه         بتفاعلنا هذا مع خـربام،    و

الصروح املعمارية بشكل أفضل، ليس ككتل جامدة فقـط     
 .بل كنقطة انطالق حتملنا إىل احلياة اليت عاش فيها أسالفنا

  
 املنتصب عالياً) احلجر املقدس(س البيتيلو

  
أسـفل  " بتيلـوس "ينتصب حجران ضـخمان أملـسان       

ــة اجلــدار و درج ا ــودان إىل حقب ــشرفة، يع ــدرج ل ال
 . م. ق2500نفسها، أي إىل حوايل 

 اجلدار االستنادي كحاجز يفصل العامل عن اآلهلة
 

 درج املعبد كمعراج حنو األصول األوىل
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هنا، فأحدمها ال أعتقد شخصياً أما وجدا بالصدفة   
 .  اآلخر مندمج يف اجلدار الداعميرتكز على اللنب و

األكاديني إىل هذا النمط مـن      تفتقر بالد السومريني و   
نـاطق الـشمالية لـبالد       امل احلجارة، إال أننـا جنـده يف      

وذجي حقـاً يف الثقافـة احلوريــة،   هـو منــ الرافـدين، و 
لكن أي دور وظيفي لعبـه      و. شك أنه ارتبط بالعبادة    وال

هنا؟ نظراً لوجود هذه احلجـارة عنـد مطلـع      " البيتلوس"
الدرج، فمن املمكن أا تـدل علـى الطريـق الـصاعد      

؟ وملـاذا  ن ملاذا يوجد اثنان منـهما هنـا   لك. حنو املعبد 
اآلخر خـشناً؟ لعـل اإلجابـة تكمـن     جند األول أملساً و   

  . وراء االختالف يف األسلوب املعماري
 

 األملس اخلشن و
  

الفرق الواضـح بـني هـذين احلجـرين         باإلضافة إىل   
حجارة اجلدار املالصـق، نلحـظ االخـتالف بـني         و

 . احلجرين نفسيهما
  

الحـظ  : عنـد أسـفل الـدرج الـصرحي    " تيلوسيالب"مسليت  
 اخلش إىل اليسار، بينما األملس إىل اليمني" البتيلوس"

 ة اجلدار االستنادي اخلشنةالحظ حجارة الدرج امللساء مقارنة مع حجار: الدرج الصرحي
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جـارة  ال بد أن نستعيد تفسرينا للـشكل املثلثـي حل         و
لذلك، ال مكان   . اجلدار يف إشارة إىل صعود اجلبل     

للمصادفة هنا، بل على العكس متاماً فقد أريد قصد         
اجلـدار  اخلـشن و  " البيتيلـوس "يدل  .  ذلك ما من كل  

 "اليساري على طبيعتهما األصلية، بينما يشري كل من    
ــوس ــس البيتيل ــامل  و" األمل ــصاعد إىل ع ــدرج ال ال

 . احلضارة اإلنسانية
بد  لكن ال ب بعيداً يف تأويالتنا، و     نريد أن نذه   ال

أن نأخذ باحلسبان أن احلـوريني قـادمني أصـالً مـن            
مناطق جبلية، وبأنه أُريـد للمعبـد املـشيد يف أعلـى        
املدينة أن يشبه بشموخه تلـك اجلبـال املنظـورة يف        

 .األفق الشمايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تطـورت كحاضـرة حقيقيـة   و ملا نـشأت أوركـيش و     
للحــوريني، أراد معماريوهــا التعــبري عــن أصــوهلم  

  .اخلشن" البيتيلوس"اجلبلية من خالل 
 

 االهنيار الكبري
  

تغطي احلكاية اليت قصصناها فترة متتـد حـىت ألفـي          
ــذ  ــنة من ــا . ق1500م إىل . ق3500س ــي فيه م، بق

تنظيم الفضاء املقدس للمعبد على حاله بـشرفة مـع           
جـدار  حة كـبرية و   يف األعلـى تتقـدمهما سـا      اهليكل  
  . استنادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طمر بالتايل الدرج الصرحيم و.ق 1400الذي مأل الساحة حوايل ) إىل اليسار(ايار الطوب من املبىن الشرقي 
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و مع بدء احلقبة األخرية من عمـر أوركـيش حـوايل            
م، احنـصر التــوزع الــسكاين يف املنطقــة  . ق1400

 يف حـني هجـرت املبـاين الـشرقية          الغربية للموقع، 
ــساحة   و ــاء الواســع لل ــتمأل الفن اــارت جــدراا ل

يف الصورة على الـيمني، نالحـظ       . املنخفضة أمامها 
تآكـل أطرافهـا   قايا لَبِنات اجلدران السفلية و   بوضوح ب 

 . العلوية تدرجيياً حىت نصل إىل سطح التل
مما يـثري االهتمـام أن سـكان أوركـيش مل يكلّفـوا             و

أنفــسهم عنــاء إزالــة الردميــات الــيت غطــت الــدرج 
ر اجتاهـه كليـاً            الشرقي الصاعد إىل املعبد الذي تغيـ

  .  خرحنو الغرب حيث بين درج صاعد آ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 العاملون  املوقع
  

ال تنبـع البهجــة الـسرمدية لكــشف املطمـور مــن    
اآلثار من العدم، بل إا ملعجزة حقاً أن نـستطيع          

.  عملنـا  مجع آالف األشياء معاً لنمـضي قـدماً يف        
املعبـد مـن جديـد إىل    فقد عاد القـصر امللكـي و     

ر بفضل فريـق    ابالنور ليتألقا يف معرفتنا للتاريخ الغ     
نساء العمل من باحثني وعمال تنقيب، من رجال و       

 ). احلوريني(أوركيش 
 
 

 2008العاملون يف موسم تنقيب عام اآلثاريون و
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م أمـام وضــع خطــري  2008وجـدنا أنفــسنا يف عــام  
اف مأسـاة حقيقيـة يف كـل        للغاية، فقد سـبب اجلفـ     

جاءنا اآلالف من النـاس حبثـاً عـن عمـل،     منطقتنا و 
.  منــهم60ومل يكـن مبقـدورنا اسـتيعاب أكثـر مـن      

ة ملمويل مشروعنا  الذين دعمونا      ث نداء استغا  فأرسلنا
). الظـاهرين يف الـصورة    ( عامالً إضافياً    50بتوظيف  

هذا العدد الكبري من العمال مسح لنا بتوسيع حفرياتنا 
يف الساحة املقابلة للـدرج، حيـث أردنـا أن نوسـع            

 .  معرفتنا عنها أكثر فأكثر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العمالق النائم
 3500ش إىل أقـصى حـدودها يف عـام          وصلت أوركي 

توضح املنطقة احلمراء يف الصورة أدىن الصفحة       . م.ق
ال خيتلـف هـذا املنظـر       و. قرييبحجم املدينة بشكل ت   
. هلي كـثرياً عمـا هـو عليـه اليـوم          املرتفع يف األفق الس   

هذا فعالً مـا أجنزنـاه مـن احلفريـات األثريـة يف تـل              و
ث كانـت األلفيـة   موزان على مر السنوات الطويلة، حيـ      

  . الرابعة تتلصص علينا من حتت ركام األلفية الثالثة
 

 سحر علم اآلثار
  

أيعقل أن يقع املرء مصادفةً أمام مخسة أو ستة آالف          
سنة من التاريخ؟ رمبا يف بعض األحيان، لكن لـيس     

 .يف حالتنا
 

 2008العاملون يف موسم تنقيب عام اآلثاريون و
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فقد ظهرت أنواع جديدة كليـاً مـن الكـسر الفخاريـة           
هلـذا   و،ة لعملنـا يف املوقـع    يات السابق خالل احلفر 

ظهرت لنا أنواع أخرى مـن  قرر مديرنا احلفر مكاا ف    
هنـا بالـضبط   و! م ومن مث جدار  طبعات أختا الفخار و 

تكمن اللحظة الساحرة اخلالبة يف عملنـا، فـالتراب         
لكن كيف لنا و! إنه معبد: ح مبا فيه من أسراربدأ ينض

  . أن نكون واثقني هكذا
 

 ريرسالة احملراب الصغ
  

ـه       يتعلق األمر هنا مب    انظـر  ( بىن مزود مبحرابني على جانبي
يعود إىل خمطـط معـروف جيـداً    ، و )الصورة يف األسفل  

ـة يف ا         ـة    يف املعابد الكبرية األخـرى املؤرخ ـة الرابع أللفي
ـا ميكـن حملـراب صـغري أن            و... قبل امليالد  هنا ننقـل م

نــرى إىل الــيمني . يقــص علينــا مــن احلكايــات القدميــة
ـاً يف              جمسماً ـة مؤرخ  ملعبـد مـن بـالد الرافـدين اجلنوبي

ـثرياً         .  احلقبة السومرية األخرية، يشبه معبدنا يف أوركيش ك
ـيش عـن            على أية حال، يكشف احملراب يف مبىن أورك

 . منط منوذجي موثق جيداً يف خمطط املعابد

   
  

    
  
  

  دون كرة بلورية سحريةحتى من
  

وفقاً ملعرفتنا الراهنة، ميكننا تقدمي الفرضيات العقالنيـة     
 حىت قبـل إمتـام احلفريـات        عما هو عليه شكل املبىن    

لعل جمسم املعبد الرافدي الذي نراه يف األعلـى         و. فيه
لون األصـفر يف    يطابق يف مساحته املنطقة احملددة بال     

ل الكشف عن كامـل  سيكون من األسه و. الصورة التالية 
املبىن ألنه يقع مباشرة حتت سطح التـل، فهـو حبالـة            

. ن زاويتـه املنقـب عنـها   كما هو واضح م    حفظ جيدة، 
هكذا نكشف أخرياً عن امع املعماري املتكامـل        و

  .  لأللف الرابع قبل امليالد
 
 "اخلتم الطبقي"
  

ــذه  لحاطإن اســتخدام املــص ــد يف ه ــة مفي ت التقني
بينمـا كـان   . شرحه لنا الصورة التالية   هو ما ت  احلالة، و 

املعبد املفترض، الذي كشفت حفرياتنا عن إحـدى        
زواياه، قائماً تراكمت الردميات فوقه مع مرور السنني 
حـىت غطتـه متامـاً مث جـاءت طبقـة أخـرى نـسميها        

ــي" ــاخلتم الطبق ــسفلي  " (ب ــسهم ال ــا بال املــشار إليه
 .منهاألا ختتم ما حتتها أي ما هو أقدم ) الصغري

جنـوب  (إعادة ختيل ملعبد سومري يف مدينـة أريـدو      
 املشابه على أغلب تقدير ملعبد أوركيش) العراق

 

زوايـــا املعبـــد املفتـــرض حـــوايل إحـــدى 
 .م الواقعة حتت سطح التل مباشرة.ق3500
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خـتم طبقـي آخـر لطبقـة     ينما يشري السهم الثاين إىل  ب

ذه الطريقة ميكننا تفسري الطبقـات      و. أخرى أحدث 
. ل منـها إىل حقبـة زمنيـة بعينـها      األثرية اليت تنتمي ك   

 لكن كيف لنا أن حنـدد هـذه احلقـب املدونـة يف            و
  ...! الصورة التوضيحية؟ فهل حنن حباجة آللة الزمن

 
   أوىل آالت الزمن-الكسر 

  
كيف ميكن أن نكون واثقني من تأريخ طبقة أثريـة أو           

م؟ ؟ ألدينا حقاً آلة الزمن؟ . ق3500مبىن ما يف سنة 
مد على يف الواقع، لدينا اثنتان على األقل، أوهلا تعت       

عتمـد علـى حتليـل    ثانيهـا ت الكسر الفخارية القدمية و  
أمـا بالنـسبة للفخـار، فقـد كـشفت         . الكربون املشع 

حفريات تل موزان عن كميات كـبرية منـه كمـا هـو              
 . احلال يف أي موقع أثري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إن. عجينـة صلـصاله  ولكن يتميز الفخـار هنـا بـشكله و     
مقارنتها مـع مثيالـا    دراسة أنواع الفخار من أوركيش و     

ى تـساعد يف تنظـيم تسلـسل        املكتشفة يف مواقع أخـر    
منوذجي هلا يتطـابق مـع تسلـسل زمـين حمـدد لكـل              

الحظـوا معنـا هـذين النمـوذجني     . إقليم حضاري قدمي  
مـن  على الصفحة املنتقاة من أوركيش و     الفخاريني يف أ  

نطلـق علـى النمـوذج األول امسـاً         . مواقع جماورة هلا  
، أمـا   "الشفة ذات شكل رأس املطرقـة     "تقنياً خاصاً هو    

الــيت  تــستخدم يف املطــبخ " الطاســة"اين فنــسميه الثــ
نمـاذج الفخاريـة    يظهر التشابه جلياً بني خمتلف ال     . عادة

هـا التقـرييب    هـو مـا يـدفعنا إىل تأرخي       هلذه املواقع، و  
هكذا ميكننا من خالل الدراسـة      و. م  . ق 3500حوايل  

املقارنة لفخـار أوركـيش مـع بعـض املواقـع األثريـة             
  . ريخ الطبقات األثرية يف املوقعتأأن نقوم بااورة 

 
 حتليل الكربـون    -لة الزمن األخرى    آ

 C14املشع 
  

الثانية يف املخترب، حيث تقـيس      " آلة الزمن "توجد  
جـد يف   املتوا) C14(تناقص اإلشـعاع الكربـوين      

تعطيها تأرخياً نسبياً وفقـاً     البقايا العضوية القدمية و   
 . لعملية حسابية بسيطة

طرة ؤاملنطقـة املـ  (االمتداد املفترض ملعبد أوركـيش    
 )باألصفر

مقطع جانيب للطبقات األثرية فوق مبىن األلفية الرابعة        
 قبل امليالد مباشرة

ات جانبيـة مقطعيـة لكـسر فخاريـة مـن مواقـع             رسوم
 والطاسات" الشفة ذات شكل رأس املطرقة: "متعددة 
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عثرت بعثتنا التنقيبية يف أوركيش على بقايا بـذور نباتيـة           
للمدفن الصغري  . بالقرب من مدفن لطفل جبانب املعبد     
ي نتيجـة تـراكم     شكل جرة فخارية تكسر سطحها العلو     

مل نكن نستطيع معرفـة مـا بداخلـها         الردميات فوقها، و  
. قبل أن تتكشف لنا كما هي يف الصورة أعلى الـصفحة          

دفن الرضيع يف اجلرة يف هذه املنطقة يف احلقبة الـيت           
ستؤدي معرفة تأرخيها   أ املعبد فيها يهجر تدرجيياً، و     بد

قد حدد لنـا حتليـل      و.  حتديد احلقبة الزمنية للمعبد    إىل
م . ق 3645لبذور بالفترة مـا بـني       الكربون املشع عمر ا   

ين يف الفتـر    م، و. ق 3530و ـأن املعبـد بـ ة عليه نقول ب
 . الواقعة قبل هذا التاريخ

ـنة           ـيش ألفـي س ـيش أن تع در ألورك ـاريخ قـُ ومنذ ذلك الت
فكروا معنا كـم مـن جيـل مـر فـوق            . أخرى قبل أن تهجر   

  .بضع سنتيمرات أعلى هذه الطبقات املوغلة يف القدم
 

  منذ تأسيس املدينة 
  

ون تقوميهم اعتباراً من تاريخ أكان الرومان القدماء يبد
 املوافـق ل  Ab urbe conditaتـهم  تأسـيس مدين 

املسارين الـزمنيني ملدينـة     إذا ما أخذنا    و. م. ق 753
مدينة أوركيش منذ تأسيسهما، سنجد أن لكل       روما و 

 .  سنة2700منهما قصة يصل عمرها إىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قبــل اآلشــوريني الفــارق أن أوركــيش دمــرت مــنو

مر انـدثرت بعـدها، بينمـا تـست     م و . ق 1300حوايل  
 . روما بنهضتها حىت اليوم

  
 حفرة استحضار األرواح الكبرية

  
 النزول إىل اجلحيم

  
مـاكن  كانت حفرة استحـضار األرواح أحـد أكثـر األ         

الدينية قدسية يف أوركيش ويف العامل احلوري كلـه،     
تتـألف احلفـرة    . بلغتهم" أَبِي"قد أطلقوا عليها اسم     و

ستخدم      من صـرح معمـاري مـبين       حتـت األرض يـ 
كانت هذه احلفرة   . خصوصاً يف الليل  بشكل منتظم و  

 -عـامل األمـوات    قناة مثالية بني عامل األحياء و    مبثابة
 إال أنـه    -ذلك العامل املبهم على حد قول شكـسبري         

كان عالَمـاً معروفـاً لـدى احلـوريني، ألـم كـانوا             
تفـسري صـدى    عتقدون بقدرم على الولـوج فيـه و       ي

فرة هي املبىن الوحيـد     إن هذه احل  . أصوات األرواح 
 الذي نعرف وظيفتـه ـذه       يف بالد الرافدين وسورية   

ميكننا القول بأنه كان خمصصاً حصرياً ألداء     الدقة، و 
 .طقوس استحضار األرواح

 روما سنة من عمر أوركيش و2700

جرة تضم هيكالً عظمياً لطفل، عثر عليها جبانب املبىن 
  األلفية الرابعة قبل امليالد حتت ختم الطبقي األثريالعائد إىل
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  أعماق األرض
  

يبلغ عمق احلفرة املبنية كلياً باحلجارة سبعة أمتـار،         
هـي  تفاع مـرتل مـن ثالثـة طوابـق، و    ل ارأي ما يعاد 

يتم الولـوج إليهـا     الشكل بقطر مخسة أمتار، و    دائرية  
عرب غرفة قدمية مبنية أيضاً باحلجارة يرتل إليهـا عـرب         

 . درج حجري ضيق
جند احلفرة يف الصورة أعلى الصفحة على وضـعها          
الراهن املطابق نـسبياً حلاهلـا وقـت اسـتخدامها يف           

إال أا . امللكي املالصق هلاالفترة املعاصرة للقصر  
حالكـة الظـالم موحيـةً بأـا مغـارة          قوفة و كانت مس 

فة الـسقف   لكنها رمبـا كانـت مكـشو      . سحيقة العمق 
ــصر    ــة الق ــة حلقب ــسابقة والالحق ــرات ال خــالل الفت

 . لذلك استخدمت كبئر حينذاكامللكي، و

    
  
  

مي اهليكـل الـديين     كـبري بـني مفهـو     نالحظ التناقض ال  
) اجلـدار االسـتنادي   (خلـق حـاجزاً     فـاألول   . احلفرةو
ــد  و ــراج حنــو املعب ــدرج(دعــوة إىل املع ــا )ال ، بينم

عكست حفرة استحضار األرواح رؤيـة معاكـسة متامـاً          
  .من خالل جذب النظر حنو األسفل إىل عمق اجلحيم

 

 الدوائر السحرية
  

عثر يف داخـل احلفـرة علـى سلـسلة مـن احللقـات          
. نـصف طرها متراً  و   لدائرية الضيقة اليت ال يتجاوز ق     ا

ختربنا النصوص املسمارية عن الشعائر املتبعة فيها،     
حيث يتم حتديـد دائـرة بواسـطة سـكني أو أيـة أداة              

ن خالهلـا  أخرى فتصبح الدائرة بعدها كعتبـة متـر مـ    
هكذا اسـتخدمت هـذه البنيـة      و. أرواح العامل السفلي  

برية لتضم بداخلها دوائر سحرية املعمارية الدائرية الك
 . عاملنانقطة التقاء بني العامل السفلي وأصغر ك

جبانـب القـصر    ) آيب(حفرة استحضار املـوتى     
 )الذي يظهر إىل اليسار يف الصورة(امللكي 

 

" يبآ"منسقة املعرض بـداخل حفـرة   الكاتب برفقة   
 مها يشريان إىل احلد الفاصل بني مرحليت البناءو
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ـام    قد سامهت بقايا عظام احليوان    و ـا كعظ ات املكتشفة فيه

ــراء و ــي   اجل ـبىن، فه ـة املـ ــد وظيفـ ـازير يف حتدي اخلنـ
احليوانات ذاا اليت ذكرا النصوص احلورية يف قـرون          

ــوس املتبعــة يف استحــضار   ال حقــة إبــان وصــفها للطق
ـة جـداً          . األرواح لقد كانت اللقى املكتشفة يف احلفرة قليل

  .الرصاصيةا خال بعضاً من اخلوامت الفضية وعموماً، م
 

 سيدة العامل السفلي
  

ـة              ـا علـى آني ـادرة يف احلفـرة، عثـر فريقن من بني اللقى الن
ها جـرة   مرأة عارية حتمـل علـى رأسـ       إصغرية على شكل    

تتحدث النـصوص املـسمارية عـن    . قطرها سنتيمتر واحد  
املعطــر أثنــاء الــشعائر طقــس صــب القليــل مــن الزيــت 

ـت         الدينية، و  خدمت عليه فمن املرجح أن هذه اآلنية قـد اس
ـال األنثـى       هلذا الغرض الديين بعينه، و     ـتخدم متث رمبا اس

ـة، هـو      ) انظر الـصفحات الـسابقة    (الصغري   ـة مماثل بطريق
ـة      . املواد العطرية بغرض حرق    ـيلها الفني ـة بتفاص تتميز اآلني

ـا    املشغولة بعناية خاصة يف الوجه و      تـسرحية الـشعر، بينم
ـه                 يلفت االنتباه التـشويه املتعمـد يف الفـم  الـذي جنـد ل
ــشري إىل أن     ــيت ت ـة ال ــصوص القدميـ ـا يف الن ــسرياً مـ تف

ــ  ا تــصدر أصــواتاً األرواح ال تــتكلم باللغــة العاديــة، إمن
ـا متثـل        و. وركزقزقة الطي  ـا بأ على هذا نستطيع تفسري آنيتن

ـائلها املبهمــة    هـذه األرواح يف اللح  ـة الــيت تبعـث برس ظ
 .  اليت ستفسرها أنثى وسيطةو

    
  
  

 مقارنة مباشرة
  

ن غموضـاً يف  كانت هذه احلفرة إحدى أكثـر األمـاك      
. سوريةالعامل احلوري، بل ويف عامل بالد الرافدين و  

غموض يكتنفه لقاء مباشر مع العامل السفلي، حيـث         
 . تستحضر األرواح منه لتجيب عن سؤال الداعي

مل يكن هذا اللقاء املباشر حكراً على أرواح أبناء بالد 
الرافدين حيث تأيت االستجابات مـن املقـدس، أي         
ــاة   ــسري األشــكال املتكــررة يف احلي مــن خــالل تف

مناً العامل احلوري كان مؤبل على العكس، ف. الواقعية
بـأن حفـرة استحـضار      بأن اآلهلـة تتجـسد مباشـرة و       

هكـذا  و.  املكان املثايل هلـذا التواصـل      األرواح هي 
تصب الظاهرة احلورية يف نـسق النبـوءة اإلغريقيـة،         

  . هذا إن مل تكن من منط تلك التوراتية ذاا
 

 "اآليب"دائرة سحرية بداخل 
 

، يعكـس رمبـا     "اآليب"ناء سحري عثر عليـه بـداخل        إ
 روحاً أنثوية يف العامل السفلي
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 هم أيضاً عاشواو 5
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،  "اارة إىل اإلنــسانية إىل يومنــا هــذمنــذ فجــر احلــض"
ين يف  العنوان الـذي اخترنـاه للممـر املتحفـي الثـا           هو

املعاصرين وجهاً لوجـه    معرضنا، حيث نضع القدماء و    
يف مقارنة تفرض نفسها كدارة كهربائيـة قـصرية تنعـدم           
فيها املقاومـة بـني طـريف التمـاس ويـصبح االتـصال             

ا شـعورنا بـضرورة     نقصد باملقاومة هن  و. املتبادل فورياً 
وجود وسيط يقدم لنا شروحات منطقيـة تقتـضي عـدم           
املبالغة يف فهمنا الـذي هـو ذروة اجلهـد البـشري يف             

ك الـشيء دون    إدرانة األشياء،  أي النظر بـالعيون و       مقار
ــسري ــدارة  و. احلاجــة إىل تف ــة أن ال ــن املفارق رمبــا م

" املنطـق احملـض   "الكهربائية القـصرية تلغـي مقاومـة        
ت عمـق إنـسانيتنا         مؤكدة   على أمهية اإلدراك الـذي يثبـ

 .حنن البشر، بالرغم من عدم إنكارها جلهد التفسري
ت سـريعة   يف ظالل املمر املتحفي سـنخترب ومـضا       

لقـد عاشـوا   . النـصوص تتحدث من خالهلا الصور و 
 .....هم أيضاً احلياة اليت نعيشها حنن اليوم

 

  الرابطة السرية
  

املتحفي ستشاهدون كيف   يف هذه النقطة من املسار      
عرفــة املتبادلــة للغــة أُنــري الظــالم األويل بــضوء امل

جعلنـا  لثقافة، الذي حطّم حواجز الزمن واملدى و      لو
نقف مذهولني أمام هول تأثري االتصال بني املـشاعر         

 . اإلنسانية العميقة املتبادلة
هذه الرابطة السرية اليت تتكـون جنبـاً إىل جنـب مـع            

ع بـساطة أشـباه اإلنـسان مـن         حضارة أوركيش أو مـ    
يصعب علـى  . دمانيسي، ستحتفي بإنسانيتنا املشتركة 

 يواجهـوا يف     أالّ - حىت أكثـرهم صـالبة       –ثاريني  اآل
للحظـة  قرارم نوعاً من الفورة يف األحاسيس، يف ا      

  .األصوات بسرعةاليت تتكلم فيها األشياء و

يضاً
هم أ

شوا 
وعا

 



 

74 

 املمـر الـذي     لنعد إىل ظالل معرفة املاضـي مـن خـالل         
م  ـا النـور       و.  بالدخول فيه ـالظالل هن ـيس   املقـصود ب  ول

ـينا       هي اليت تدعو  العتمة، و  نا صراحة للتفكر ـدوء مباض
ـا للخـروج مـن آخـر            و مشاركة األجيال الكثرية اليت زرناه

  .هذا املمر مفعمني باألمل جتاه سورية احلاضر
 

 التعاطف
  

ـام          دف احلضارة إلعطاء اليقني، فقد رأينا كيـف أن النظ
ـة و           ديينال ـام     سـعى حنـو الـسيطرة علـى الطبيع ـال النظ م

ـاهر      . السياسي للسيطرة على اتمـع     إال أن بعـض املظ
ـة   و. اليت  قد متلصت من هذا التحكم       هنا تـشكّل املواجه

كــن جتاهلــه مــع املــوت حتــدياً صــارخاً، حيــث ال مي
ـة كـسر         كحدث يلوح يف األفق و     من مث التساؤل عـن كيفي

ـاً    قة املستحيلة مع من   العال ـان حي عنـدها تظهـر قـوة      و.  ك
ـة تفـرض          ـتحكم بطريق ـتملص مـن ال احملبة أيضاً الـيت ت
ــني    ــل احملبــة ب نفــسها دون احلاجــة إىل تــأويالت، مث

ـاء     ـة األبن ـة بـني األصـدقاء      العشاق، حمب . إخل  ...، احملب
 لعلنا اليوم حنب بطريقة خمتلفة عنهم؟  و

يعرض املمر املتحفي إذاً قفزة أخرى يف الزمـان         
تتهاوى  فيها املسافات إىل أقصى احلدود، و       تتقلص

 الـسنني   بينهم بالرغم من آالف   احلواجز الزمنية بيننا و   
النـصوص  وحتملنا الـصور و  . اليت تفصلنا عن بعضنا   

  . لنلمس مشاعر إنسان األمس كما لو أنه صديق اليوم
 

 املوت كوجود
  

ــرة     ــي حف ــر املتحف ــن املم ــسم األول م ــل الق ميثّ
يعيـد خلـق   يف أوركيش، و) آيب(حضار األرواح   است

االنطباعات اليت انتابت أولئك القدماء الـذين دخلـوا       
 . احلفرة للمرة األوىل

مظلمـة  فقد صممنا هذا املمـر كجـوف مغـارة     
درانه احلجريـة  يربط العاملني املختلفني ويتميز جب   

اإلحـساس  إن الظلمـة و . ضيته املنحدرة بـشدة  أرو
 حــساً قــان يف قلــب الزائــرالقاسـي بالــسقوط خيل 

يعكـــسان يف نفـــسه انطباعـــاً مـــشااً بـــالقلق و
ألحاسيس األوركيشي لدى نزوله حفرة استحـضار   

 أما الدائرة السحرية فتحـدد بقـوة طريقـة        . األرواح
تكـشف عـن    االتصال مـع هـذا الواقـع اآلخـر، و         

نفسها من خالل ثقب صغري ال ينفتح على النور أو          
ثرثــرة حلقيقــة، إمنــا علــى بــصيص مــن حيــاة و ا

هكـذا،  و. ل وسـيط  ضوية ال تفسر إال من خـال      فو
يؤطر وجود احلفر الصرحية املادي واقعاً خمتلفـاً        
كمغلّف تصعد من داخله أرواح من ماتوا كمـا لـو           

و كعتبة يتم   أا مشهد مسرحي من دون ممثلني، أ      
 .املوتعبورها بني احلياة و

تـذكروا  (إن هذه املقارنـة العميقـة مـع واقعنـا         
) مجمة فاقدة أسنان مـن دمانيـسي      معنا تفاسري اجل  

حيز مكاين يفـضي إىل إحـساس عميـق         من خالل   
ة، فهـا حنـن اآلن يف عمـق         يقلب قواعد املعادل  و

 .   ننظر إىل األعلىاحلفرة و
يف ظالم تتخلله ومضات نور نسمع قراءة نـص     
من صحف الكتاب املقدس يؤكد على اسـتمرارية     

رغم مـن   طريقتنا يف التعامل مع احلياة اآلخرة، بال      
تكسر ترنيمات  و.  عفا عليها الزمن   أا نصوص قد  

ــذا   ــالم هـ ــمت الظـ ــموئيل صـ ــفر صـ ــن سـ   مـ
يــروي الــنص قــصة امللــك شــاول الــذي أراد أن 

وعاشوا هم أيضاً
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يسمع قبل لقاء الفلـستيني تنبـوءات الـنيب صـموئيل           
سـيدة  "فقصد عرافـة    ) الذي مات بعد أن نصبه ملكاً     (

ا تلك الكلمـة العربيـة الـيت تقابـل يف معناهـ           " (أوب
ــة متامــاً الكلمــة احل بالفعــل، جتــاوز ؛ و")آيب"وري

ة الـسحرية   الـدائر ) نص التـورايت  حسب ال (صموئيل  
  ".سيدة آيب"توجه إىل شاول من خالل الوسيطة و
 
 "زوجة فرحيت العظيمة"
  
ــامل   نن ــضار األرواح إىل ع ــرة استح ــن حف ــل م تق

األحياء، حيث نحيي مـن جديـد ثـالث حلظـات           
باشـرة بـصوا العــذب   عاطفيـة مـؤثرة ختاطبنــا م  

املليء بالعواطف اإلنـسانية الكـبرية مـع ملـسات          
 .تذكرنا بالشاعر اإليطايل جاكومو ليوباردي

 
 
 

م .تنشد اللحظة األوىل رثاءً آشـورياً مـن القـرن الـسابع ق            
ـه حنيـب           يعبق مبشاعر احلب العميقة بني زوجني، يتخلل

ـه هـذ        ـاة         قاسٍ ملا آلـت إلي ه الـسعادة مـن مآسـي بعـد وف
 .   الزوجة أثناء الوالدة، بأسلوب عاطفي ميأل القلب حزناً

  :يقول الشاعر
جمـداف  لني مـع التيـار بقـارب وسـط النـهر و           كيف تـرح  
 قممٍ مهشمة؟مكسور و

 كيف تتجهني صوب املدينة املخبأة، حمجوبة الوجه؟
    فرح األيام اخلوايل

  وكيف ال أترك نفسي مع التيار، 
 اجلؤجؤ مهشم دوماً؟ وكيف ال، و

 !أي سعادة تلك اليت محلت إلينا بشرى مولود
 زوجي غبطةسعادة غمرتين و

 احلدس
  لكن بعدها، يف اليوم الذي أتى األمل، شحب وجهي

 يف اليوم الذي ولد، أُغشي على عيوين   
 صالة

أنت يا من ولـدت طفـالً،   : "بأيدي مفتوحة أدعو أم اآلهلة   
  .!"ايتأنقذي حي

ملاذا ما  : "تدير اإلهلة ظهرها عين، بعدما مسعت صلوايت      
 "زلت تصلي إيلّ؟

     الزوج 
  ]: زوجي الذي أحبين[صرخ 

 "زوج فرحيت العظيمة؟] ملاذا تأخذي مين"[
 عشت مع زوجي كعشيقة

  طوال تلك األيام اليت قضيناها معاً 
  خامتة

  مث، أتى املوت زاحفاً يف غرفيت
 سرقين من زوجي،و أخذين بعيداً، و

 حامالً رجلي إىل تلك األرض
 اليت ال يعود منها أحد

 "دلل صغريك الذي حتمله بني ذراعيك" 
لنا يف  ) جلجامش(حتكي امللحمة البابلية الشهرية     

واجه جلجـامش يف    . ثالثة أبيات قصة حب عائلية    
رحلة حبثـه عـن اخللـود واقـع احليـاة الطبيعيـة،             

 . مسرات العائلةحيث ختتبئ السعادة بني طيات 
 مرأة من أوركيشهيكل عظمي إلقرب و
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 :سلَف جلجامش يدعوه أن يكُف البحث عن السرمدي
 ؟مىت بنينا بيتاً يقوم إىل األبد

 ؟مىت ختمنا عقداً يدوم إىل األبد
 ؟خوة مرياثهم ليبقى إىل آخر الدهرهل يقتسم اإلو
  األرض إىل األبد ؟بغضاء يفهل تبقى الو

  بالفيضان على الدوام؟نهر، ويأيتوهل يرتفع ال
 ال تكاد خترج من شرنقتها.. الفراشة و

 فتبصر وجه الشمس ، حىت حيل أجلها
 و مل يكن دوام وخلود منذ القدم

  

 : أنكيدوهينطق جلجامش نفسه حبكمة لصديق
 وحدها اآلهلة تعيش إىل األبد

 .كالشمس
 و ملا كانت أيام البشرية معدودة،

 ال سرابفكل ما تبعها ليس إ
 :تدل صاحبة احلانة جلجامش على طريق السعادة قائلةً

 دلّل صغريك الذي حتمله بني ذراعيك"
 وأفرح زوجتك يف معاشرتك

 فهذا
 "هو نصيب البشرية

  
  
  
 "صورة دقيقة"

 جتسد ملحمة جلجامش احتفـاالً يجـاً بالـصداقة،        
 أوركيش حيـث    كما جندها متمثلة يف حنت غائر من      

يستضيف هذا املوقـع وحـده مـن بـني مواقـع بـالد         
الرافـــدين تـــصويراً للبطـــل األســـطوري العظـــيم 
ر صـفو             جلجامش، ذلك األمـري الـشاب الـذي عكـّ

 . أوروك، املدينة السومرية القدمية، بغروره الناري
للسيطرة عليه يطلب من اإلهلة األم أن ختلـق لـه           و

 :صديقاً
 )جلجامش(رجل أنت يا من خلقت هذا ال

 ،)أنكيدو(اخلقي له اآلن صورة دقيقة 
 نداً له يف صخب الفؤاد

. كما لو أن على الصداقة أن ترتل أيـضاً مـن الـسماء            
إنه موضوع يلقى أصداء يف الروايـة التوراتيـة خللـق           

 .املرأة، بالرغم من االختالف الكبري يف روح النص

كنيتوم أولة امللكية األوركيشية لتوبكيش والعائ
 مع ابنهما الذي يلمس ركبة أبيه

 لوح حجري من أوركيش يصور أنكيدو وجلجامش
 

وعاشوا هم أيضاً
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يظهـر يف    هذا املخلوق اجلديد  بأنكيـدو، و       دعي
 :أحد النصوص نقيضاً جللجامش

 شعر رأسه كشعر املرأة،يكسو جسمه الشعر الكث، و
  كسنبلة القمح،ومنت فروع شعر رأسه جدائلَ
 عارٍ، يكسوه الشعر كاحليوان

و نراه مصوراً هكذا بالضبط يف منحوتة أوركيش،        
بـني منحوتـات الـبطلني الـذين حاملـا          األقدم من   

ب            غيـيلتقيان يـصبحان صـديقني محـيمني حـىت ي
املوت أنكيدو مطلقاً العنان جللجامش يف البحـث   

  .عن اخللود
 

 يداً بيدالنظر   العيون، و
  
ها هي قفزة أخـرى يف الزمـان، نعـود ـا هـذه            و

تتــدىل لوحتــان معلقتــان عنــد ! املــرة إىل الــوراء
حفـي مبـددتان احلـاجز الـزمين     خمرج املمـر املت  

 .الذي استكشفناه سوية يف املعرض
يف اللوحـــة األوىل، يبـــدو عـــامل اآلثـــار ديفيـــد  

ضي وقته بصحبة فتاة من دمانيـسي       لوردكيبانيدزي يق 
يكاد تقريباً أن ميسك بيـدها يف لقطـة فنيـة ختيليـة             و

. تتبدد فيها مسافة مليوين سنة مـن االخـتالف بينـهما     
خرى، فيظهر عامل مـن فريـق تـل         أما يف اللوحة األ   

موزان ممعناً النظر إىل حمجر عـيين مججمـة سـلفه           
حـة برمتــها  لكـن اللو ! نعـم إمـا فارغتــان  . القـدمي 

، علـى الـرغم     "يرويكهاملت و "تعكس صدى قصة    
مــن أن األمــر يتعلــق فقــط مبــشاعر االحتــرام أثنــاء 

 . انتشال بقايا إنسان من التراب

ديفيد لوردكيبانيدزي جبانب صورة ختيلية فنية لفتاة 
 من دمانيسي

 

 عامل تنقيب يستخرج مججمة ألحد سكان أوركيش القدماء
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اً لوجه أمام   وحده علم اآلثار جيعلنا تقريباً نقف وجه      
يبـدون كمـا لـو أـم هـم أيـضاً            أسالفنا القدماء؛ و  

أمـا اليـوم فيطلـق علـم اآلثـار نـداءً            . يتوقون لرؤيتنا 
للسالم يف خضم األوقـات العـصيبة الـيت متـر ـا             

دعــوة تــستجيب هلــا نــساء ســوريات مــن  . ســورية
 من خالل حـرفهن اليدويـة       العامالت يف حقل اآلثار   

املتواضعة اليت متنحنا صلة جديدة مع املاضـي، أو       
أــا تنــصب جــسراً عــرب الظــالم والقــرون الطويلــة 

  .ببالغة صوت يكسر صمت آالف السنني
 

 القفزة األخرى  الزمان
ا مـن  ندخل عرب املمرات الزمنية للمعرض اليت أردنـ    

لبـشرية  جمرى احليـاة ا خالهلا أن نتواصل مع معىن و 
ــتنيني يف فتــريت حتــوتاملــشتركة املتمثلــ : ل عظمي
هكذا نطلـق العنـان ملـشاعرنا       و. دمانيسي وأوركيش 

اضــي لتلقــي بفيــضها علــى حاضــرنا، املعلقــة بامل
ــون دون    و ــزي ج ــشاعر االنكلي ــات ال ــا كلم ترافقن

ينتمـي كـل    : "املعدلّة مبا يتناسب مع موضوعنا أكثر     
. هو فـرد فيـه  وأو شبه رجل  إىل العامل بأسره،  رجل  

إن موت إنـسان أو شـبه إنـسان يعنـيين أنـا اإلنـسان               
 ".شخصياً ألنين جزء ال يتجزأ من البشرية مجعاء

و حنن نريـد اخلـري لـسورية اليـوم املفعمـة ـذا           
 أمـضينا عمــراً  اإلرث اإلنـساين، فـنحن كآثــاريني  

كان قلـب   طويالً يف العمل والتواصل اإلنساين، و     
 نتكاتف معهم السـتخراج  السوريني معنا حينما كنا 

 النتـشال مـستحاثات حيـاة       حياة مفعمة بالعبر، ال   
لطاملا تغنى كـرم الـضيافة لـدى الـسوريني          و. ميتة

  ".بيتنا هو بيتكم: "بعبارته الشهرية

قبل
ملست

جل ا
ع أل

شرو
م
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و حينما نكشف صفحات مـن تـارخيهم، يتحفنـا          
تارخينـا  : "كرم ضيافتهم من جديد كما لو أنه يقول  

ــارخيكم ــو ت ــدينو و".ه ــا حنــن م ــثرياً لزمالئن ن ك
 السوري، وفخورون وممتنون لكفـاحهم      للشعبو
 . مقاومتهم اليومو

ــي    ــن املــسار املتحف ــة األخــرية م كُرســت املرحل
يف . ملعرضنا لألمل الذي يشاركنا فيه املاضي أيـضاً       

القسم األول نعرض لكم ما يفعله السوريون، أما يف         
القسم الثاين فنستعرض مشروعنا الفريد مـن نوعـه،         

  .خامتني رحلتنا بلمحة عن داعمينا الرئيسيني
 

 الوجود املعنوي
  

د، لكنـه   يستكشف مشروع أثري ما املاضي البعيـ      
حنن تم بالتاريخ العائد    و. حييا يف الوقت الراهن   

إلينا من حتت الرمال كشاهد يتعدى الـزمن  ليبـزغ     
منتمياً إىل احلاضر كهوية مجاعية جند فيها أصولنا        

 .أو غري أجانبكباحثني أجانب 
حينما استحال وجودنا الشخصي يف تـل مـوزان،         
استمر وجودنا املعنوي فيه بكل ما يف الكلمة مـن          
معىن، بعيداً عـن الكلمـات العاطفيـة البـسيطة أو           

فال نـزال علـى اتـصال وثيـق         . سيانجمرد عدم الن  
منتظم مع مساعدينا يف املوقع الذين أبدعوا حقاً        و

ــة ا   ــهادهم املــستمر طيل لــسنوات الــثالث  باجت
 للتعاون فيما بيننا، أكثر     اًمنا معىن عميق  و. ةاألخري

أيت سنوياً للعمل يف تل     مما كان عليه، حينما كنا ن     
 - رغـم بعـدنا   -اقتربنا من بعـضنا أكثـر    موزان، و 

 . بفضل تواصلنا املنتظم

 يف احلقيقة، يتجلى هذا التعاون مـن خـالل فهـم          
أن تعـرف   هـو   ، و "القـدرة "خاص ملا تعنيه كلمـة      

ــدا  ــبين مــن ال ــى كيــف ميكــن أن ت ــدرة عل خل ق
ــربامج واملــشاريع   ــذ ال ــسريعة وتنفي االســتجابة ال
ــحة     ــداف واض ــصبح األه ــذا ت ــشتركة، وهك امل

األولويات يف العمل ممـا     وتحدد آليات التنفيذ، و   
  !الغيابلق توازناً مدهشاً بني احلضور وخي
 

 احملافظة على املاضي كإقرار باملستقبل
  

يف تل مـوزان ال يعـد غايـة         " ا املعنوي وجودن"إن  
حبد ذاتـه، لكننـا نـسعى مـن خاللـه إىل تأسـيس           

يف الواقع، كان املستقبل دائمـاً      . قاعدة للمستقبل 
ــا، لكــن اليــوم نــدعم هــذا االلتــزام   نــصب أعينن

فحماية املوقع تقـع يف صـلب       . بأحاسيس جديدة 
 ضد التقلبـات    أولوياتنا، حيث وضعنا نظام محاية    

ال يزال العمل قائمـاً بـه بـشكل         ة للمناخ و  املفاجئ
مهين، من خالل مـساعدينا مـن أبنـاء تـل مـوزان        

 جــدران القــصر اهلــشة مــن الـذين قــاموا حبمايــة 
سلّم  فـنحن نريـد أن حنفـظ و       . األمطار والثلـوج   نـ

املاضي للمستقبل مثلما عثرنا عليـه دومنـا ضـرر           
إال أن مناخ احلرب أشد قسوة من الطقـس،         . آخر

ــي  فالتنق ــب اهلمج ــب وي ــك  التخري ــد أ املتعم
ئي من هنا يـأيت الـدور االسـتثنا       املواقع األثرية، و  

انتماء تعزيز فكرة   للسكان من خالل تنمية وعيهم و     
هو ما نعول عليه لنسلّم     و. املوقع إلرثهم املشترك  

ــيا ــر لملاض ــناه  لحاض ــا درس ــع مثلم ، أي املوق
 .حافظنا عليهفهمناه وو

مشروع ألجل املستقبل
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قدم للمستقبل مـشهداً    أن ن حني يعود السالم، نريد     و
طبيعتـه  اً للموقع عابقاً بغىن تقاليـده و      جغرافيإنسانياً و 

 أثـري بـدأنا   –اخلالبة، من خالل إنشاء منتزه طبيعي    
سِر قلوبنـا   و. يذه جيداً على مجيـع املـستويات      بتنف يـ 

اليوم أن نتذكر نساء تل مـوزان والقـرى احمليطـة بـه       
رائعـة لتكـون     ال هن يعرضن علينا منتجان احلرفية    و

يف خضم هذه املأساة الـسورية   و. جزءاً من املشروع  
كلها، نشعر بنبض قلـب النـاس الـيت ال تريـد تـرك             

 بنفـسها يف ظـروف اهلجـرة الـصعبة     أرضـها لترمـي  
، بل على العكس تريد استقبالنا وأن دينا        اخلطريةو

  . حاضرهاسحر ماضيها و
 

 كرامة املُكتشفات
  

ف مت تنفيذ هذا الربنامج على سنرى اآلن بالتفصيل كي
ولكن علينا أوالً أن نؤكـد علـى أمهيـة        . أرض الواقع 

وجود ميل متميز هلذا الربنامج حنو املعرفة املتجذرة 
فنحن تم جـداً    . للقيم املختلفة للمكتشفات األثرية   

يم قويـة، إال أن              ذه املكتشفات ملا متلكـه مـن قـ
ملُكتشف نفسه اهلدف احلقيقي يكمن أوالً يف كرامة ا

اخلالية من ثق حىت من حفر التنقيب الشاحبة و  اليت تنب 
ــة القدميــة ــل املعماري ــع وراء إــا كر. الكت ــة تقب ام

يكفـي أن   . تستحق اهتمـام اجلميـع    الغايات العلمية و  
 من األلفية الرابعة يف أوركـيش   نتذكر الشواهد النادرة  

 .  النتائج املبهرة اليت استطعنا أن نستخلصهاو
  وز كـل شـكل مـن أشـكال         ذا ميكننا أن نتجـا    و

ليست الغاية هي فَرض الوحـدة بيننـا        و. االستعمار
نا متوحدين بقيم أصـيلة   فرضاً، بل االعتراف بأنفس   

ــشتركة ــظ و . م ــدفاعنا حلف ــسب ان ــرح وال حن ش
             خملفات املاضـي هـدفاً حبـد ذاتـه، بـل واجـب

 .تفرضه علينا كرامة املُكتشف

 صيانة املوقع
   البنىاحلفاظ على  

ــاظ  ــي    احلف ــى املاض ــشاهد عل ــارة ك ــى العم عل
احلـرص عليهـا كحـرص موظـف        واالعتناء ـا و   

األرشيف على امللفـات القدميـة، هـي مـن أهـم            
 .ميزات عملنا يف تل موزان

 كشفت احلفريات النقاب عن جدران األبنية وهي يف       
كان علينا أن حنـافظ     و. حالتها املنهارة، أي كأطالل   

 . بشكلها الذي وصلت به إليناعلى هذه األطالل 

 
 
 

 

  
  
  

  

  

كي مرئية من حتت هياكل جدارن القصر املل
 كشوفةخلف الستائر املاحلماية و

هليكل جدران القصر امللكي احملمية حتت ا
 خلف الستائر املسدلةو

ــة اجلــدران و  ــام هليكــل محاي ــه منظــر ع تتبع
 للمخطط املعماري جلدران القصر
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قد اتبعنا يف تل موزان طريقة مبتكـرة يف محايـة            و
اجلـدران بواسـطة تغطيتــها يكـل يأخـذ شــكلها     

 تتبـع  يتألف هذا اهليكل من أطـر معدنيـة    . األصلي
تكـسوه كـسوة قماشـية      عاد اجلدران احلقيقية، و   أب

ذه الطريقة، يقـوم    ). القنب اهلندي (من اجلوت   
ر  ماية اجلدران القدمية املكتشفة و    اهليكل حب  يظهـِ

ــية     ــة افتراض ــلية يف كتل ــاده األص ــبىن بأبع  –امل
حقيقية، فما أن ترفع الكسوة القماشية عنـها حـىت       

أمـام  ذا يصبح هكة، وتتكشف لك اجلدران القدمي 
 . أمشل للمبىنالزائر رؤية أوضح و

كما تعيد هذه الطريقة يف احلفـظ إحيـاء املـبىن،           
انـت قـد    فاحلفريات األثرية كشفت عـن أطـالل ك       

هـا هـي    كستها الرمال قبل ثالثة وأربعـني قرنـاً، و        
اليوم حمفوظة على حاهلا بعد مرور عـشرين سـنة          

ح الـصورة إىل الـيمني       . على أعمال التنقيب   توضـ
ةً ألحد اجلدران اليت تآكلت قدمياً بفعل ممـر    تغطي

  . مائي شق طريقه يف القصر امللكي بعد هجره
 

 موقعان  موقع
  

 فالتنقيب. وتثري النتيجة اليت حصلنا عليها اإلعجاب حقاً      
مـا كـان جلدرانـه      عن القصر استمر لسنوات عديدة، و     

نب اهلـش أن تـصمد يف              املكتشفة املبنية أصالً من اللـ
 ستذوب حتمـاً لـوال      لتقلبات املناخية، بل كانت   وجه ا 

ا نـستطيع      و. طريقة احلفظ واحلماية اليت اتبعناها     مـا كنـ
رؤية اجلدران لو أننا استخدمنا طريقـة كـسوة اجلـدران          

الكلــس، فقــد قدميــة بــألواح مــن اللــنب احلــديث وال
جعلـها مرئيـة يف   امهت طريقتنا يف محاية اجلدران و س

ن األمر سـهالً، فمـن وقـت        لكن، مل يك  . نفس الوقت 
آلخر جيب تبـديل هـذه البنيـة، األمـر الـذي يقتـضي              

 .  تكاتف دزينة من العمال للعمل ا ليومني
 يف مـوقعني يف آن معـاً        و هكذا جند أنفـسنا حقـاً      

 !العمارةاألطالل و

    
  
  

    
  
  

    
  

 األمطار الغزيرة  أوركيش
  

ــة شــديدة يف    ــوزان عاصــفة مطري ــل م ضــربت ت
 اجلزء  ، فغمرت املياه  2010مارس من عام    /آذار

الــساحة املقابلــة الـسفلي مــن الــدرج الـصرحي و  
 . لشرفة املعبد حىت ارتفاع مترين

  من أعمال التنقيب15منظر عام للجدران قبل 

نظـر آخــر هليكــل محايــة اجلــدران، حيــث يــدل اللــون  م
 املختلف للقماش على الوظائف املختلفة ألجنحة القصر

 

مشروع ألجل املستقبل
 

ن يف  ا حتت هيكل احلماية يظهر فيه جدر      منظر من 
 حالة حفظ سيئة منذ حلظة اكتشافها
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عالوة على ذلك، هبت رياح عاتية أصـابت بنيـة          و

احلماية بأضرار جسيمة، لكنها مل تصب اجلـدران     
ثيـف  بنمو ك " اهلدوء بعد العاصفة  "جتلى  .  القدمية

حول سـطحها إىل    للعشب كسى البىن املعمارية و    
مرج أخضر ذي مشهد خالّب ميتزج باخلوف مـن         

مـن بـني    و. تمل على املوقـع   أثرها التخرييب احمل  
لك املشاهد، جند جحراً لثعلب حفـر يف أسـفل    ت

إحدى البىن املعمارية األثريـة يف املوقـع حمـدثاً          
 . ختريباً يف جدراا

ــ ــاخ القاس ــة  إن املن ــو حقيق ــوزان ه ــل م ي يف ت
الفوضى الكبرية الـيت يعـاين منـها املوقـع          مؤملة، و 

 . بعد كل عاصفة هي واقع أليم ال بد أن نتعامل معه

    
  

 
 
 
  

بع يف املوقع يعمل    لكننا جند أن نظام احلماية املت     
. لواله لكانت حلّت كارثة حقيقيـة    بصورة جيدة، و  

ــان عاصــفة  بالفعــل، مل ــذكر إب ــسجل أضــرار ت ت 
، لكن املرء يتعلم الكثري بعـد     2010فيضان سنة   و

يب العمـال علـى   فقد قمنا بتـدر .جتاوز الصعوبات 
ت الفوريـة حـىت يف أثنـاء       إجراء بعض االصـالحا   

اسـتطاع  بل عودتنا التاليـة إىل املوقـع، و       قغيابنا و 
 تل موزان مـن خـالل تبـادل الـصور           مساعدينا يف 

 إلـه   التعليمات عرب االنترنـت أن يقفـوا متحـدين        و
دوا مـن   أن حيـ  و) شوبيت(العواصف يف أوركيش    

ان هلـذا التـدريب     هكذا،كو. آثار عنفه على اآلثار   
الفضل يف محاية املوقع خالل فترة انقطاعنـا عـن       
املوقع يف ظـل احلـرب الـدائرة يف الـبالد، كمـا       

 .سنرى الحقاًً

 األمطار اليت غمرت الساحة الكبرية أمام شرفة املعبد
 

 القصر امللكي بعد العاصفة
 

 العشب ينمو فوق هيكل محاية اجلدران
 

 جحر ثعلب استوطن أسفل أحد البىن املعمارية
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 تقديم املوقع
  

 املوقع ككتاب
  

دف عملية حفظ املوقـع األثـري  إىل اسـتثماره      
أي أننا نستطيع من خـالل حفظـه أن نفتحـه           . أيضاً

 كصفحات مـن كتـاب      للزوار حيث ميكنهم قراءته   
حددنا يف املوقع مسارات تقود الزائر يف       . تارخيي

رحلته االستكشافية يف املدينة القدمية مترافقة مـع        
 . شروحات تقص حكايتها

  

    
  

    

إىل وتكون حمطات التوقف يف املسارات كمـداخل      
قـد زودت هـذه      الكتـاب، و   فصول جديدة يف هـذا    

ــة املــداخل بلوحــات ــاب( تعريفي ) كــصفحات الكت
ق علـى معـامل املدينـة و          حكايتـها وفقـاً    تشرح وتعلـّ
 .للمنظور البصري للزائر عند كل حمطة

استخدمنا يف هذه الطريقة التجريبية الفعالة وسائل       
بــسيطة، تتــضمن لوحــات تعريفيــة بثالثــة أمنــاط 

يديـة متنوعـة    خمتلفة حمفوظة ضـمن حوامـل حد      
تتيح حتديث املعلومات من خالل تغـيري أوراقهـا         

حتتـوي اللوحـات التعريفيـة يف       . دون كلفة زائـدة   
ورقـة شـرح مـزودة     200املوقع على ما يزيد عن   

ــرائط و  ــة واخل ــصور امللون ــيت  بال ــشروحات ال ال
تناسب الزائرين على تنوعهم من الـزوار العـاديني         

  . إىل اآلثاريني املختصني
 

 موضوع املسارات:  األولالنموذج
  

النوع األول هو األكثر بـساطة، حيـث يقـدم تعريفـاً            
مـن  و. محطة اليت يتوقـف عنـدها الزائـر       خمتصراً لل 

ليس لديـه وقـت كـاف، ميكنـه جتـاوز احملطـات             
 . األربعة عشر بسرعة، كما لو أنه يقرأ فهرس كتاب

  

  

 ر جوي ملسار الزيارةمنظ
 

  

 حتديد مسار الزيارة مبواد بسيطة كالطني
 

  

 لوح تعريفي عند إحدى حمطات مسار الزيارة
 

مشروع ألجل املستقبل
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ره الزائر حلظـة دخولـه يف   يقدم املسار كلّ ما ينتظ 
حيز مكاين من املوقع عرب لوحة تعريفية خمصصة        

 :له، ال ختلو من العناوين امللفتة لالنتباه
حيفز هذا العنـوان  : وجهاً لوجه أمام العصور املاضية  

الكبري الذي يقدمه علم اهتمام الزائر بالتسلسل الزمين  
 .  جيعله يقف عند عتبة ألفي سنةاآلثار، و

يـضع الزائـر أمـام عظمـة     : وخ املاضـي أمـام مشـ  
 .عمارة شرفة املعبد املرئية من بعيد

ينقل هذا املوضوع معىن املعراج     : املعراج الكبري 
الشعائري عرب الدرج الـصرحي املـؤدي إىل قمـة          

 .املدينة حيث املعبد
يقدم رؤية دراماتيكية لكل الطبقـات      : القصر النائم 

  .اليت تراكمت فوق القصر بعد هجره
 
 ملخصات خارج الزمان: لنموذج الثانيا
  

يضم هذا النموذج ثـالث حمطـات مرتفعـة نـسبياً           
شهداً بانوراميـاً لـشرفة املعبـد       عن األرض تقدم م   

علـم اآلثـار   قصر امللكي، ميتزج فيه التـاريخ و   الو
ة تضع الزائر خـارج حـدود الزمـان         يف حلظة تأملي  

يـة الـيت    املكان من خالل مشاهدة املناظر الطبيع     و
مستويات متعددة مـن    تضنت عصوراً خمتلفة، و   اح

الزمان تصل أحياناً ألكثر من ألفي سنة، باإلضـافة         
  . إىل القرى اليت ال زالت معمرة منذ غابر الزمان

 

    

    
  

  

 
 
 
 

 

 حمطة زيارة مرتفعة تؤمن رؤية شاملة للموقع
 

 زوار حتت خيمة احملطة املرتفعة

 منظر من احملطة املرتفعة
 

ــسفري  ــو   ال ــسيد أمريي ــشق ال ــايل يف دم اإليط
 طة املرتفعةزوجته عند احملو
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يقدم املسار كلّ ما ينتظره الزائر حلظـة دخولـه يف    
حيز مكاين من املوقع عرب لوحة تعريفية خمصصة        

 :له، ال ختلو من العناوين امللفتة لالنتباه
حيفـز هـذا العنـوان      : وجهاً لوجه أمام العصور املاضية    

الكبري الذي يقدمـه علـم      اهتمام الزائر بالتسلسل الزمين     
 .  عله يقف عند عتبة ألفي سنةجياآلثار، و

يـضع الزائـر أمـام عظمـة     : أمـام مشـوخ املاضـي   
 .عمارة شرفة املعبد املرئية من بعيد

ينقل هذا املوضوع معىن املعراج     : املعراج الكبري 
الشعائري عرب الدرج الـصرحي املـؤدي إىل قمـة          

 .املدينة حيث املعبد
 يقدم رؤية دراماتيكية لكل الطبقـات     : القصر النائم 

  .اليت تراكمت فوق القصر بعد هجره
 تبادل التصورات: الثالثالنموذج  
  

يضم هذا النموذج ثـالث حمطـات مرتفعـة نـسبياً           
شهداً بانوراميـاً لـشرفة املعبـد       عن األرض تقدم م   

علـم اآلثـار   قصر امللكي، ميتزج فيه التـاريخ و   الو
 تضع الزائر خـارج حـدود الزمـان         يف حلظة تأملية  

يـة الـيت    مشاهدة املناظر الطبيع  املكان من خالل    و
مستويات متعددة مـن    احتضنت عصوراً خمتلفة، و   

الزمان تصل أحياناً ألكثر من ألفي سنة، باإلضـافة         
  . إىل القرى اليت ال زالت معمرة منذ غابر الزمان

 

    

    
  
  
  

ز ا      لربنـامج علـى البقايـا    من هذا املنطلـق، يركـّ
األثرية املتناثرة يف املوقع من خـالل اللوحـات        

ئر أمام بعـض    التعريفية املفصلة اليت جيدها الزا    
اليت تقدم وصفاً عاماً يغين     املخلفات األثرية، و  

نـشبه  و. ن تقليب صفحات الكتب املتخصصة    ع
، حيث ميكـن    "وامش الصفحة "هذه اللوحات   

مـن  و.  الهتمـام الزائـر  جتاهلـها تبعـاً   قراءا أو   
كر، أا تتضمن شروحات تفـصيلية      اجلدير بالذ 

اخلرائط، لتليب حاجـة  ومزودة بالصور امللونة و   
الزائرين من اآلثاريني التخصصيني، مما جيعلها      
مرجعاً ال غىن عنه أثناء الزيارات اليت نرافق ـا   

 ضيوفنا يف أثناء فتـرات تواجـدنا يف        - شخصياً–
 . املوقع

درج مبين من الطوب االمسنيت يقـود إىل مـستوى        
 قدمي كان ميكن منه مشاهدة درج املعبد الصرحي

 

شاب من تـل مـوزان يطـالع  اللـوح التعريفـي       
 للجدار االستنادي للمعبد

مشروع ألجل املستقبل
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 ثار السقراطيعلم اآل
  

ــاب ــرت س ــشف " إىل قاأش ــة املُكت ــة " اتكرام كقيم
هـذا ينطبـق أيـضاً علـى     جوهرية لدى اآلثـاري، و   

فــال . العـرض التعريفـي بـاملوقع كـإجراء حلفظـه     
يشكل تقدمي املوقع جهداً خارجيـاً يفرضـه العقـد     

 إدراكنـا لتلـك القيمـة    االجتماعي، بل ينحدر مـن    
 . امليالة للتواصلالكامنة و

ــشري  ــي  ي ــصطلح اإلغريق  إىل Maieuticaامل
هـو يـدل علميـاً علـى أسـلوب          ، و "القابلـة "عمل  

الفيلسوف سقراط يف استخالص املعرفـة الكامنـة      
ــذه ــن تالمي ــل يوضــح  . م ــهج يف التعام ــذا الن وه

االحترام الكـبري الـذي علينـا أن نظهـره لكـل مـن        
يقترب من عملنا، آخذين بعني االعتبار أن اهتمـام   

دنا الكـبري السـتخالص املعـاين       الزائر يوازي جه  
 . التارخيية من املعطيات األثرية اليت نعثر عليها

  

    
  

    

و وفقاً هلذا النـهج، نـستنهض اآلثـاري املختبـئ           
ــون اإلرث    ــه يف ص ــول علي ــا، ونع ــل زوارن داخ

ب اليت  احلضاري والوقوف يف وجه أعمال التخري     
  .تشهدها سورية اليوم

 
  قلب العاصفة

  
 إعصاران

  
هنا مبعىن جمازي نـسبياً،     " إعصار"نستخدم كلمة   

فليس هنالك من أعاصري مناخيـة يف تـل مـوزان،           
فـصل الـشتاء علـى      على الرغم من خطورة قـسوة       

بالتايل فقد واجهنا حتدياً حقيقيـاً      و. املوقع األثري 
صـة أثنـاء غيابنـا      يف أعمال الـصيانة الدوريـة، خا      

الطويل عن املوقع بسبب احلـرب الـدائرة، الـيت          
 .ميكن اعتبارها اإلعصار الثاين

  

 
 
 
 

 

 2013اصالح الستائر القماشية يف عام 

 معاجلة اإلنبات العشيب فوق الدرج الصرحي

 2013 القماشية يف عام اصالح الستائر

 معاجلة اإلنبات العشيب فوق الدرج الصرحي
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ــت   ــل مــوزان إىل أضــرار جــسيمة حلق تعــرض ت
ان القـصر أثنـاء     ياكل احلماية املشيدة فوق جدر    

غم مــن أن االهتمــام علــى الــرو. اإلعــصار األول
بإصــالح ثقــب يف الــستائر القماشــية يبــدو عمــالً 

ـا  سريالياً أمام هول األوضاع املأساوية اليت متر       
الــبالد، إال أنــه مت بنجــاح، وأصــلحت األضــرار 

دومنا جهد كـبري علـى مـدى ثـالث          بعناية فائقة و  
على الرغم مـن أن األمـر ال يـزال يعـد            و. اتسنو

 للموقـع، إال أن النتـائج       "كعملية حفظ متواضـعة   "
اجليدة الـيت سنحـصل عليهـا هـي الـيت سـتؤخذ             
باحلسبان يف آخر املطاف، فال تزال اجلـدران يف         

 . حالة حفظ جيدة بفضل نظام احلماية املتبع فيها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تبقى مشكلة اإلنبات يف املوقع حتدياً آخراً لنـا،     . 
 -ة مـسببةً    خاصة عندما تنمو النباتات بني احلجـار      

ـا، ممـا    تفـسخها او ايـار بنيا      -رمبا مع الوقت  
ملء الفجـوات الـيت سـببتها    يتطلب ازالتها يدوياً و  

  . بالطني اجلديد
 اهلوية الفسيفسائية 
  

إن اهلوية املتعددة الثقافات يف سورية متأصـلة يف   
تشهد على ذلك مدينـة أروكـيش الـيت          و تارخيها،

وريـة ال يبعـد كـثرياً       كانت مركزاً حيوياً للثقافة احل    
مراكــز احلــضارة الــسامية يف إبــال ومــاري، عــن 

ة كلها يف   حيث تغلب اللغة السومرية على املنطق     و
ال تزال احلـال هكـذا حـىت        التعامالت اإلدارية، و  

 . يومنا هذا
  

 يف زيارة إىل املوقع) تل موزان(أطفال القرية الكردية 
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يـسعى القناعنـا خبـالف    إن الوجه األحادي للتطرف   
ل فاألمل يتأصـ  . لكن هذا ليس صحيحاً البتة    ذلك، و 

ملستمر بـني الثقافـات     اميقاً يف االحترام املتبادل و    ع
ألجانب مثلنا املرحـب    هذا يشمل أيضاً ا   و. املتعددة

ومل . املنخرطني يف صميم احلياة السوريةم دوماً و
يسبب ختريـب اإلرث الثقـايف الغـين يف الـبالد إال            

 . تلك العناصر األجنبية املندسة يف اجلسد السوري
ن خـصوصاً،   تـل مـوزا    و فعلم اآلثار عمومـاً،   

سـريان  خياطب اجلميع من عرب وأكراد وأرمـن و    
الـسوري، كـذلك    املكونني للنـسيج االجتمـاعي      

ــق العمــل و  ــل أحنــاء  خياطــب فري ــا يف ك زمالءن
العامل، ليتبنـوا مجيعـاً نظامنـا التعليمـي املكثـف          
ــارة هلــذه   ــاه يف املوقــع، فيكــون من الــذي أطلقن

  .  اجلماعات كلها بلغاا املختلفة
كنا قد بدأ برناجمنـا هـذا مـصوبني اهتمامنـا حنـو             
الشعب الكردي، حيث قدمنا شـروحات تفـصيلية       

كنا على وشك   اللغة الكردية ألطفال املدارس، و    ب
ــات التعريفيــة      ــا يف اللوح ــن إدخاهل ــهاء م االنت

لـسيئة يف الـبالد حالـت      للموقع، لكن األوضـاع ا    
عوضاً عن ذلك، قمنا بطباعة كتيبات      و. دون ذلك 

ي على شروحات باللغـات الكرديـة،    غرية حتتو ص
يف " وجودنـا املعنـوي   "ء  االنكليزية أثنـا  والعربية و 
هذا لـيس إال ترحبيـاً بالنـاس الـذين ال           املوقع؛ و 

 .زالوا يزورون املوقع إىل اآلن
  

  تغطية اآلبي
  

غطينا حفـرة استحـضار املـوتى، أو آيب كمـا مساهـا             
 قبـة   احلوريون القـدماء، يكـل معـدين علـى شـكل          

ــاش  ــسوة بالقم ــتاء   . مك ــشم يف ش  ــاش ــن القم لك
سعى حينها عمال تل موزان لتغطيـة الثقـوب        ، و 2012

ـألواح بالســتيكية كــإجراء أويل  بــدالً مــن اســتبدال و. ب
. قماش القبة، قمنا الحقاً بتركيب صفائح معدينة مكانـه        

ألن  صـعباً بـسبب التكـاليف املاديـة، و    لقد كان قـراراً   
 . بة كان قد انتقل إىل تركيااحلداد الذي صمم الق

    
  
  

    
  

    
  

لكـن بعـد عــدة مكاملـات هاتفيــة بـني الواليــات     
تركيـا، اسـتطعنا إقنـاع     وإيطاليا وسورية و املتحدة
 هو الذي بالعودة إىل تل موزان، و    ) صباح (احلداد

يقوم بتركيب  " كالرجل العنكبوت "نراه يف الصورة    
 . الصفائح املعدنية للقبة

إنشاء اهليكل املعـدين للقبـة فـوق حفـرة استحـضار            
 األرواح

 

 2014يناير /ثلوج كانون الثاين
 

 القبة جاهزة الستقبال الثلوج األوىل
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 بــني الســتكمال العمــل ائيــاً مت ســد الثغــراتو
هكـذا حـصلنا يف     و. الصفائح بواسـطة الـسيلكون    

تحـدي  النهاية على قبـة معدنيـة متكاملـة جـاهزة ل          
لقـد كـان    . 2014 و 2013الشتاء القارص لعـامي     

 .  تحدى به عيون اإلعصارنإجنازاً نفتخر به و
  

 املنتزه األثري الطبيعي
 املشروع

  
، يتميز تل مـوزان     باإلضافة إىل موقع املدينة القدمية    

فسيحة حولـه، جتـذب انتباهنـا مـن        مبنطقة واسعة و  
وجهة نظر أثرية وتدفعنا للتفكري يف التنقيب يف بعض    
التالل الصغرية احمليطة لتسليط الضوء على الظاهرة        

 األلفية الثالثة ملدنية يف املنطقة كلها خالل    احلضرية ا 
كمـا  . هو ما مل يتم اختباره حـىت اآلن    قبل امليالد، و  

وات أخرى كجمال املنظر الطبيعـي      ميتاز املوقع بثر  
حيوية القـرى فيـه الـيت نريـد محايتـها إىل جانـب              و

  . محاية موقعنا األثري
 

    
  
  

 
 

هـو  األهداف أطلقنا مشروعاً رائداً وو لتحقيق هذه   
مخـسني   طبيعي مبساحة أربعة و    -نتزه أثري إنشاء م 

إنـه  . عـشرين قريـة   لومتراً مربعاً متضمناً الثنني و    كي
مشروع طموح انضمت إليه اثنتان من املؤسـسات        

جامعـة تـور فريكاتـا      : العلمية اإليطاليـة املرموقـة    
ــا( ــذ ) روم ــيت أخ ــيط   ت ال ــا التخط ــى عاتقه عل

ية الـيت صـممت     جامعة ميالنو التقن  االقتصادي، و 
اسـتهلت مـسامهتهما بزيـارة      و. املشروع املتحفي 

انطلـق  . باحثني متخصـصيني للتحـضري للمـشروع      
كان عليـه    بدء احلرب يف سورية، و     املشروع قبيل 

ىل، إال أنـه    التوقف مع األسف عنـد مراحلـه األو       
توقعـة بفـضل إصـرار      غري م استمر بطرق خمتلفة و   

. عة النـشاطات املتعلقـة بـاملوقع    السكان على متاب  
بـصيص نـور يف     وهذا ما جيعل معرضـنا إشـارة و       

  .ظلمات احلالة الراهنة للبالد
 

 بوابة أوركيش 
  

 مــن إنــشاء املنتــزه تطــوير القــرى كانــت الفكــرة
ضيافة لتكـون جـزءاً     حتويلها إىل نقاط استقبال و    و

 . طقة مبكوناا املختلفةال يتجزأ من فسيفساء املن
من حتفيز الفنادق مـن     فبالنسبة للضيافة،كان ال بد     

اليت ميكنـها أن تتوسـع علـى        ) إفطارمبيت و (نوع  
  .قاعدة ضيافة حملية

 

  

نظـام   حلمايـة املنظـر الطبيعـي و        أوركيش يسعى منتزه 
 حياة القرويني فيه

 

 خمطط املنتزه الطبيعي األثري يف تل موزان
املتـاحف يف زيـارة     أعضاء املديريـة العامـة لآلثـار و       

 املوقع لإلطالع على مشروع منتزه تل موزان
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فكل قرية ميكنها أن تكون قاعة من قاعات متحف         
عني مـن مظـاهر     كز على مظهر م   املنطقة، حيث تر  
القدمية يف آن معاً، مثـل نـسخ        الثقافة املعاصرة و  

ــون   ــب فن النــصوص املــسمارية القدميــة إىل جان
التجليد احلديثة،كُسر فخارية إىل جانـب   / الطباعة

آنية فخارية حديثة مصنعة بطرق تقليديـة، عينـات         
كـدليل علــى تنــوع  نباتيـة مكتــشفة يف احلفريــات  

 ...هلم جرا واستمراريته، والغطاء النبايت
أمام تعثر مواصلتنا لتنفيذ املشروع يف املوقع شخصياً،        
أخذ بعض من أعضاء املديرية العامة لآلثار واملتـاحف       

قـاموا بالـذهاب    لقيام بذلك، و  يف دمشق على عاتقهم ا    
. 2012كثـر مـن مـرة واحـدة يف عـام            إىل تل موزان أ   

بوابــة "هكــذا صــاغوا االســم اجلميــل هلــذا النــشاط و
ــيش ــستويات   "أوركـ ــامهم إىل مـ ــوجهني اهتمـ ، مـ

 املختلفة مـن خـالل زيـارم هلـا      اتمعات القروية 
 . دعم املبادرات فيهاتنظيم االجتماعات، وو

ويف الوقت نفـسه، بـدأت الـدوائر احلكوميـة يف           
املتفـق عليهـا يف إطـار       احملافظة بتنفيذ تعهداا    

تعتمـد  هي تزويد القرى اليت ال تـزال        مشروعنا، و 
كانت   الفردية بشبكة من مياه الشرب، و      على اآلبار 

  .قرية موزان أوىل املستفيدين منها
  حيوية النساء 
" بوابـة أوركـيش   "يف إطار املبادرات املقترحة يف        

مت تطوير إحدى النشاطات املكثفـة الـيت ال تـزال           
 . مستمرة إىل اليوم

    
  
رى لتكـون مركـزاً لتـصنيع       خصصت إحـدى القـ    و

الــذي ســيتم عرضــه إىل جانــب النــسيج اليــدوي 
ــات و ــلقط ــة  ص ــدمي للمنطق ــاج الق ــن اإلنت . ور م

بالفعل فقد شـارك يف هـذا النـشاط العديـد مـن            و
مـرأة، مـا بـني      إ 20بلغ عـددهن حـوايل      نساء و ال

يف يف التطريـز و اطة ويف احلياكـة و  حرفية يف اخلي  
 ..... الدمى

 األعمال ذات اجلودة العالية    لقد صنعن العديد من   
ء قريتـهن البـسيطة إىل      اليت اسـتطاعت نقـل أجـوا      

ــا ــال الواســع و . إيطالي ــت اخلي ــداع يف والالف اإلب
 التعبئة والتغليـف يف     التفاصيل الصغرية خاصةً يف   

ة اليت حتدد لكـل  ملصقات العالمأكياس اجلوت و 
ــتج ــل و. من ــدد    ولنتخي ــيتقلص ع ــم س ــل ك نتأم

ول إىل أوروبـا عـرب جزيـرة        املهاجرين حبراً للوص  
ذت           المبيدوزا االيطالية، لو أن هـذه التجربـة اختـُ

 ....كنموذج حيتذى به

 2012تنفيذ نظام متديد املياه يف تل موزان، صيف عام 
 

 تنفيذ سيدات أوركيشزي تقليدي شتوي من تصميم و
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غـين  يفرغ املعرض مساحة واسعة هلـذا النـشاط ال   
هـو مـشروع أقـيم      و. مبعناه رغم تواضـعه النـسيب     

 نـستخدم االسـم القـدمي       و(بأيادي نسوة أوركيش    
ن، أي مجيــع القــرى هنــا لإلشــارة ملنطقــة مــوزا

وبفضل إرادـن ومحاسـهن الكـبري      ) احمليطة ا 
روح املبادرة اجلماعيـة يف إطـار برنـامج عمـل           و

كمـا  . دقيق يندرج حتت مشروع تـدريب الـشباب       
احلماســي بيننــا " التــشارك"ع علــى أنــه مثــال رائــ

  . انبينهن يف سبيل حتقيق جناح منتجو
 
 " ...سبعة أزواج من األحذية"
  

جند صدى هلذه البيئة النسوية اللطيفة يف رواية إليانـا       
ــدا  ــة "أيورفي ــن األحذي ــ" ســبعة أزواج م ــيت ت دور ال

تـسلط الـضوء علـى احليـاة     أحداثها يف تل مـوزان و     
جتماعية، من خالل نسوة القريـة وفتياـا بـشكل          اال

ود علمـاء   تفاعلها مع أعمال التنقيب ووجـ     خاص، و 
تـستحوذ الروايـة مبفـاتيح أنتروبولوجيـة        . اآلثار فيها 

 يـتم اكتـشافه يف     على معىن االنتماء للماضـي الـذي      
يف " السقراطية"تتبىن متاماً معىن    أحداث احلاضر، و  
هو ما اعتمدناه كأسلوب للتواصل     سردها الروائي، و  

 .مع احمليط االجتماعي
  

  االلتزام واألمل
  

يـد علـى التـزام أُخـذ يف     كيهدف املعرض إىل التأ  
ــستقبل املاضــي، و ــبىن للم ــل ي ــى أم ــزام . عل الت

بنا على دراسة واقـع حيـاة بعيـدة         انعكس يف انكبا  
لـيس ألن   . نقـل قيمـه   ول لفهم و  يف جهدنا املبذ  و

تفكرينـا  ي يؤثر فينـا عـرب حتفيـز مـشاعرنا و         املاض
فقط، بل ألننا نرى أنفـسنا فيـه مـن خـالل حـوار              

مـع مـن    اشـوا بـاألمس و    ق مع أولئك الذين ع    عمي
 . يعيش هنا اليوم

 دمى من انتاج سيدات أوركيش .هكذا يولد األملو
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 الذي خرج   – 2014ركز اجتماعنا يف رمييين عام      
 علـى االهتمـام باملنـاطق       -معرضنا هذا من كنفـه    

حنن كآثاريني  ، و )مشارف العامل (ئية من العامل    النا
فمـن عمـق    . ركّزنا بـدورنا علـى مـشارف الزمـان        

ابر للمغامرة البشرية على هـذا الكوكـب        الزمان الغ 
حاضر تبدو فيـه سـورية اليـوم        . قفزنا إىل احلاضر  
مـن  إال أنه ها هنا يـشرق األمـل       . غارقة يف الظالم  

حافـة العـامل    جديد، حيث تصبح حافـة الزمـان و       
إىل مــا سـنبنيه علــى أســس معرفتنــا  عتبـة تفــضي  

يف احلقيقية يستند هذا األمل على التزام       و. وإمياننا
باملاضــي يف مــسرية مــستمرة تــصبح فيهــا نقــاط 

  . الوصول نقاطاً لالنطالق من جديد
للمواظبة على هذا االلتزام كان ال بـد مـن تـأمني       و

  - هلذا الغرض –الدعم املايل للمشروع، فأسسنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع غولف ساند بيتروليوم صـندوق غولـف سـاند          
ــدع   ــذي ي ــيش ال ــشاف أورك ــاً مالكت ــم م مالي عظ

هــذا الــشكل مــن الــدعم و. مــصاريف املــشروع
املايل هو فريد من نوعه، حيـث ينخـرط القطـاع           

لـى  التجاري ملؤسسة اقتـصادية فيمـا اصـطلحنا ع      
نـا  هنـا نوجـه امتنان    و".  بالوجود املعنـوي  "تسميته  

كينيـث جـودج    العميق للمديرين مهـدي سـجاد و      
ذين نتشارك معهمـا يف هـذا اجلهـد ونستـشعر           الل

تـه، أسـس جيـان ماريـا        يف الوقت ذا  و. اًقيمته مع 
ــشيلاليت و ــاين  بوت ــا بريش ــشيلاليت روزا ماري بوت

صندوقاً دائماً لتمويـل املـشروع، ممـا سـاهم يف      
يف دعم اآلثـاريني يف     استمرار العمل يف املوقع و    

أحباثهم حول مكتشفات التنقيبات األثريـة يف تـل         
  .موزان

 صندوق غولف ساندس الكتشاف أوركيش
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 منوذج للعامل

واجه فيهـا    الطريقة اليت ي   االلتزام يف يتمثل األمل و  
. املتـاحف األزمـة يف بـالده   املدير العام لآلثـار و   

فقد سـارع إىل القيـام بـإجراءات ثقافيـة احترافيـة            
د كانـت   لقـ . رفعت من شأنه رغـم هـول املأسـاة        

املتـاحف يف سـورية يف   املديرية العامـة لآلثـار و     
الـشرق األدىن مبهنيتـها العاليـة      طليعة مثيالا يف    

م اآلثار يـداً بيـد مـع    ا الدائم خلدمة عل   استعدادهو
ــسوريني و ــبال ــل  األجان ــذا احلق ــاملني يف ه  الع

حـوث  مشجعة لتطـوير الب   العلمي وبقيت مساندة و   
يف خـضم  و. األثرية ومحايـة تـراث الـبالد الغـين        

ــة الكــبرية، تلمــع هــذه املؤســسة    ــة احلالي األزم
العلميــة بفــضل شــجاعة عامليهــا املخلــصني     

لحة الذاتية الـيت رمبـا كانـت        املتعالني على املص  
لتمثل خالصهم بتجاهـل القـيم الوطنيـة؛ لكنـهم          
بقوا متمتعني حبـس االلتـزام العـايل الـذي يعـزز            
ــصبة    ــيت أصــبحت أرضــاً خ ــبالد ال ــل يف ال األم

 .للخطايا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

و بالتايل أصبح عملهم منوذجاً يحتـذى يف كيفيـة          
 تبعثر اإلرث الثقـايف مـن خـالل خماطبـة           مواجهة

.  على اختالف ميـوهلم الـسياسية      السوريني مجيعاً 
إنه لعمل بطويل حقاً أن حيافظوا على تفانيهم يف         و

إن الـشغف   . بعـد ثـالث سـنوات عجـاف       عملهم  
ني علـى اخـتالف   التفاين من طباع زمالئنا السوري   و

 .  تأثرهم بعمق يف األزمةميزام الشخصية و
 
 

ملصقات إعالنيـة كـبرية يف املـدن الـسورية،          
 املتاحف رعاية املديرية العامة لآلثار وحتت

 

 املتاحفوزيعها املديرية العامة لآلثار وملصقات إعالنية كبرية يف املدن السورية قامت بت
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 هكــذا يــسعى معرضــنا ليختــتم مــساره بإشــادة  و
ــامل   ــذين يقــدمون للع ــزمالء ال ــك ال خاصــة بأولئ

 إرث الـــبالد منوذجـــاً فريـــداً عـــن كيفيـــة إدارة
ــىن ــهي الغـ ــرك  و. الالمنتـ ــامل يتحـ ــان العـ إن كـ

ملساعدم، فـال بـد لـه أيـضاً أن يـسعى للـتعلم           
 .  منهم

ــض     ــة بع ــادة طباع ــسامهتنا يف إع ــتلخص م و ت
اليت عرضـت  النية يف املعرض، وامللصقات اإلع 
البالد يف حماولـة إلحيـاء اـد        يف معظم أحناء    

باملاضي يف الوقت اليت يتفكـك      والفخر باهلوية و  
  . فيه النسيج االجتماعي

 
   حوار بني املاضي واملستقبل

  
لكـن  . يتجه علم اآلثار إىل املاضي حبكم طبيعتـه       

ــم يف  ــذا العل ــد ه ــن  جن ــني م ــصالتني األخريت  ال
عيونــه عــرض وقــد أصــبح مرتبطــاً باحلاضــر وامل

 . تتطلع حنو املستقبل
تتعلق مسؤولية اآلثـاري حبلقـة الوصـل املرتبطـة          

 الـذي   املـستقبل بني املاضي كمحور لدراسـته، و     
ويـشتد االلتـزام أكثـر      . يوضع املاضي يف خدمتـه    

جتمـاعي مـن    خصوصاً حينما يعـاين النـسيج اال      و
ــرب و  ــول احل ــك يف ه ــوله إىلالتفك ــة وص  حاف

ــار ــدها؟   . االي ــار عن ــم اآلث ــيتوجه عل ــن س فلم
بــاحثني عــن جــواب الــسؤال ســيتوجه ألولئــك ال

من حنن  : املُلح يف هذا الوقت العصيب    املتكرر و 
مـن نقـف فيـه علـى         يف  ز   - كجماعة اجتماعيـة   -

 من أين أتينا؟ حافة االيار؟ و

 جند طاولة تعرب عن معىن حقيقـي  يف ختام املعرض  
ر الطاولـة عـن         يف امل . جمازيو عىن احلقيقـي، تعبـ

شيء فيزيائي تتجمع حوله الشخـصيات الـيت مـرت          
باه البشر من دمانيـسي،     معنا يف املعرض كوجوه أش    

ووجوه رجال ونساء أوركيش والسوريني املعاصرين      
ــة  ــع األثري ــذلك زوار املواق ســيجلس بعــض و. وك

اآلثاريني الشباب من أوركيش على طاولة عند خمرج    
د على أسئلة الزوار الذين انتهوا للتو من        املعرض للر 

ــه ــي  . زيارت ــة ه ــىن اــازي، الطاول ــا يف املع أم
امللتقى، فالقدرة على التالقي هي إحدى اخلصائص     

سمح بالتواصل بني بعـضنا     اجلوهرية لإلنسانية اليت ت   
ــبعض، و ــني   بإال ــشتركة ب ــم م ــاد قواس ــا"جي " األن

 . بتبادل اخلربات يف وحدة متكاملة، و"األنت"و
عـامل  :  أُريد للمعـرض أن حيمـل الرسـالة التاليـة         

 .اآلثار بني ضفيت الزمان
 

 
معـاً حلمايـة    ........ قبل لنا دون مـاضٍ    ال مست 

 آثار سورية
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 شكر
  

دخـل مــشروع أوركــيش يف مرحلـة دقيقــة عقــب   
ــات ا  ــف احلفري ــام  توق ــع يف ع ــة يف املوق ألثري

يوثق كتابنا هذا الشكل اجلديـد للموقـع        و. 2011
ا املعهـد الـدويل   يف إطار األحباث اليت يقـوم ـ      

). IIMAS(لدراســات منطقــة بــالد الرافــدين    
يصعب علينـا هنـا ذكـر كـل أعـضاء فريـق البعثـة         
األثرية خالل ثالثني سنة من النشاط األثري يف تل         

العمال  كما يصعب تعداد مئات املنقبني و      موزان،
الذين متكنا مـن احلـصول علـى النتـائج العلميـة            

 نتوجـه بـأوىل     د أن املبهرة بفضلهم، إال أننـا ال بـ       
حيــضرين هنــا أن أخــص و. كلمــات الــشكر هلــم

بالـذكر مـساعدينا الـستة القـاطنني يف تـل مــوزان      
 . املتفانني بعملهم يف املوقع حىت اآلن

بقة شـجاعة املـدير   قد ذكرت يف الصفحات السا  و
خلقـه لنمـوذج   العام لآلثار واملتاحف يف سورية و  

.  الـبالد  حيتذى به يف مواجهـة األزمـة الراهنـة يف         
لقد كان يف وقـت الـسلم مرجعـاً رئيـساً ألعمـال             

ــات األ ــا،   البعث ــورية مجيعه ــة يف س ــة العامل ثري
يــزال مرجعنــا يف هــذا الوقــت العــصيب مــن  الو

العزلة املفروضة على البالد، حيث يبذل قـصارى       
جهده للحفـاظ علـى اإلرث الثقـايف مـدافعاً عـن            

 سـوى  اليت ال يسعها اليـوم مصاحل البعثات األثرية    
ففـي حالـة أوركـيش،    . الترقـب مـن بعيـد    النظر و 

حترك ممثلونا للتواصل مع املـستفيدين احمللـني         
لتسهيل تنفيذ التزاماتنا   نتزه األثري و  من مشروع امل  

 . جتاه املوقع

لقد تلقينا الدعم يف فترة االنقطاع هـذه مـن أربـع            
 :مؤسسات علمية

دعم مكتب نائب عميد جامعة كاليفورنيـا للبحـث         
املـشروع  ) UCLA(لمي يف لـوس أجنلـوس       الع

 البيئي يف أوركيش حتت     -املتعلق باملنتزه األثري  
 ".الوجه احلديث ملدينة قدمية"عنوان 

ساهم معهد كوتسني لآلثار يف جامعة كاليفورنيـا يف         
ــة املوقــع مــن خــالل تــأمني   الــدعم املــايل حلماي
 .مستحقات حارسني إضافة إىل مساعدينا العاملني فيه

الدراســات العامليــة يف كــز االقتــصاد وخطــط مر
ملـشهد  " تـور فريغاتـا   "جامعة الدراسات يف روما     

 .التطور االقتصادي يف املنطقة
قدمت جامعة ميالنو للعلوم التقنية اقتراحـاً علميـاً         
لتنظيم احليز املكاين للمنتزه عقـب زيـارة مخـسة        

 .باحثني إىل املوقع
 سامهت غولف ساند بتروليوم بـشكل رئيـسي يف        
دعم املشروع بصورته احلالية من خالل صـندوق        
غولفساندس الكتشاف أوركيش، يف حـني مسـح        

روزا  جيان ماريا بوتشيلاليت و    لنا الدعم املقدم من   
ماريا بريشاين بوتشيلاليت يف تأمني استمرار العمل       

 . يف املشروع
مساعدوه بتأمني كـل    ساهم ديفيد لوردكيبانيدزي و   

م املبـهر يف دمانيـسي،    باكتـشافه املواد املتعلقـة  
أجابوا برحابـة صـدر     وسهلوا زيارة املوقع كثرياً و    

ــيت  ــن األســئلة ال ــى الكــثري م  ظهــرت خــالل عل
زودتنــا مارتــا تــابني بــصورة القطعــة و. املعــرض

العظميــة ذات احلــزوز، يف حــني قــدم املتحــف 
ــرى، و   ــصور األخ ــورجي ال ــوطين اجل ــت ال قام

شكر
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 .شر فنياًإليزابيث دينيس بإعادة تشكيل أشباه الب
سامهت كينيث غارييت بتزويـدنا بأمجـل الـصور         
امللتقطــة ألوركــيش، مثــل صــورة الغــالف،     

مينا، أسد متحف امليتروبولينـان     املسار، صور زا  
كما خنص بالـشكر أمينـة متحـف اللـوفر          . غريهاو

 لتزويـدنا بـصور أسـد       سـالفيين  - بياتريس اندريه 
أمينـة متحـف امليتروبوليتـان جـوان       تيش أتـال، و   

 .روز لصور أسد امليتروبوليتانأ
ــوتزي   و ــرو ب قــام بالرســم املــنقط لطبعــات األختــام بيت

أمــا . وبالرســم علــى خلفيــة ســوداء سيــسيلي هيلــسداليه
ــديريكو    ــصر فمــن عمــل في ــصور الثالثيــة األبعــاد للق ال
ـة     ـة اجلغرافي بوتشيلاليت، ورسم توماسو بورغيزي اخلارط

ـا فلور          ـا، وأخـرياً قامـت إمي يـو بالرسـم   لسورية وجورجي
ـة       ـة العظمي ـاقي   . التوضيحي ملراحل القمر مـع القطع ـا ب أم

ـال املـصوريني             ـاة مـن أعم الصور والرسومات فهـي منتق
والرســاميني يف البعثــة األثريــة وتعــود حــصرياً للمعهــد  

  ). IIMAS(العايل لدراسات منطقة بالد الرافدين 
    الرجاء االطالع على املوقع   

128.97.6.202/iima/page1.html 
  انظر  ) أوركيش( فيما يتعلق مبشروع تل موزان 

www.urkesh.org 
   انظر املوقع 

128.97.6.202/urkesh-park/index.html 
   انظر املوقع

www.ioa.ucla.edu/; 
newsroom.ucla.edu/stories/archaeologist-
villagers-protect-ancient-city-as-civil-war-
rages. 

   انظر  
www.ceistorvergata.it/master/beniculturali/
page 

   انظر  
cargocollective.com/polarch/Urkesh-Eco-
Archaeological-park 

   انظر 
www.urkesk.org/gulfsands/main/Gulfsands.
htm  

   ge.dmanisi.www انظر 
ــت    ميكــنكم اجيــاد سلــسلة صــور كينيــث غاريي

  الكاملة ألوركيش يف
www.photoshelter.com/c/kennethgarrett/gal
lery/Urkesh/G0000Ezewo597cql/P00003tm
jIW.oR6s 

 مـن صـورها يف ناشـينال      انظر أيضاً سلسة أخـرى    
 :يف جمالت أخرىجيوغرايف و

kennethgarret.photoshelter.com/gallery/Cov
ers/G000qcfC9J06irE/ 

  لق بسريا املهنية انظرفيما يتعو
Photography.nationalgeographic.com/photo
graphy/photographers/photographer-
Kenneth-garrett/. 

  
ــت    ــث غاريي ــسلة صــور كيني ميكــنكم اجيــاد سل

   الكاملة ألوركيش يف
www.photoshelter.com/c/kennethgarrett/gal
lery/Urkesh/G0000Ezewo597cql/P00003tm
jIW.oR6s 

 مـن صـورها يف ناشـينال      انظر أيضاً سلسة أخـرى    
 :يف جمالت أخرىجيوغرايف و

kennethgarret.photoshelter.com/gallery/Cov
ers/G000qcfC9J06irE/ 

 فيما يتعلق بسريته املهنية انظرو
Photography.nationalgeographic.com/photo
graphy/photographers/photographer-
Kenneth-garrett/. 

 شكر
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