بداية عصر فجر السالالت في أور
بقلم جياكومو بيناتي
تعرض المقالة إعادة تحليل للھندسة المعمارية ،أي الطبقات وما اكتشف في الطبقة  ،Hفي مجس  Fفي أور .ولقد وفر تحليل
سجالت التنقيب األصلية التي قام بھا العالم اآلثاري وولي  Woolleyأساسا إلعادة البناء السياقي للتحليل .ھذا وتعرض ھنا
دراسة شاملة متكونة من مواد نشرت وأخرى غير منشورة محفوظة اآلن في المتحف البريطاني  British Museumوفي
متحف بين في فيالديلفيا  .Penn Museum of Philadelphiaكما يتم ھنا فحص توزيع القطع األثرية في المواقع
المختلفة وذلك لتقديم رؤى على وظيفة مواقع التنقيب .أخيرا ،يستخدم الفخار واألختام اإلسطوانية من منظور إقليمي لتحديد
األفق الزمني للطبقة .H

بيوت الكيشيين في أور
تاريخ البيوت في المناطق  AH ،XNCF ،YC ،EMو KPS
بقلم تيم كاليدن
دراسة لألبنية التي تم تنقيبھا في أور والتي شخصھا العالم اآلثاري وولي  Woolleyبأنھا مبVان سVكنية قVد يعVود تاريخھVا الVى
الكيشيين )أو من جاء بعVدھم( .مVن خVالل فحVص القطVع االثريVة التVي عثVر عليھVا عنVد تنقيVب ھVذه االبنيVة والقبVور الملحقVة بھVا
)معظمھا من الفخار والزجاج والجرار المزججة واألختام المنبسطة ’ ‘scaraboidوالرقم الطينية( تبين أن الدور في المنطقVة
 EMيعVVود تاريخھVVا الVVى القVVرن الثالVVث عشVVر قبVVل المVVيالد تقريبVVا بينمVVا يعVVود تVVاريخ الVVدور فVVي المنVVاطقYC ،AH ،XNCF
و KPSالى القرنين الثامن والسابع قبل الميالد تقريبا .تقدم المراجعة كذلك خالصة لتاريخ أور من منتصف األلف الثالث قبل
الميالد الى العصر البابلي الحديث مشيرا الى فترات الرعاية الملكية للمدينة.

لوحتين جديدتين عن التنقيبات التي قام بھا اليارد  LAYARDفي نمرود :فنان في نمرود ونينوى
بقلم تيم كاليدن
يعرض ھذا البحث لوحتين جديدتين باأللوان المائية لم تنشر سابقا تبين الحفريات التي انتجت ألواحا وتماثيل عثر عليھا خVالل
الحفريات التي قام بھا اليارد  Layardفي نمرود في حزيران  .1850رغم كون كال الصورتين غير موقعة ولكVن قVد يكVون
الفنVان الVذي رسVVمھا ھVو أس .سVي .مVVاالن  .S. C. MalanحيVVث أن البحVث التVي قVVام بھVا جVVاد  GaddعVن رسVوم مVVاالن
 Malanركز على أعماله في نينوى .يركز ھذا البحث على الرسVوم التVي رسVمت فVي نمVرود وبVذلك تكمVل سVجل مVن الصVور
التي رسمھا ماالن  Malanفي كال الموقعين )الملحق  (Aيعرض رسوما لنمرود ونينوى لم تنشر سابقا.

عودة الى قناة سنحاريب في جروان :اعادة تقييم أدلة النصوص المسمارية
بقلم أف أم فاليس و آر ديل فابرو
القناة المنشأة من الحجر الصوان في جروان الواقعة حاليا في قصاء دھوك في كردستان العراق ھي واحدة من النصب المھيبة
التي أنشأھا الملك اآلشوري سنحاريب ) 681 -704ق م( كجزء من برنامجه الضخم للمشاريع المائية في نينوى .ھذه القناة
التي كانت موضوع للتحريات الدقيقة المبتكرة القصيرة التي قام بھا ثوركيلد ياكوبسن و سيتون لويد في عام  1933قد أعيد
فحصھا في شھر أيلول  2012من قبل المؤلفين مركزين على الكتابة المسمارية المحفورة على السطوح الحجرية .واستھدف
البحث الحالي مسوحات أجريت على مختلف عينات النصوص الملكية  ، C-Aفي مواقع تواجدھا المختلفة وخصوصا فيما
يتعلق بالمعالم المعمارية للنصب؛ ويقترح بصورة خاصة تحليل جغرافي للنص  .Bھذا وتعرض المقالة نظرة سياقية عامة
أحدث عن ما يقارب من  200نص تحمل ما يدعى بـ " النص  " Dمستفيدة في ذلك من التصنيف الجديد .في النھاية تقدم
المقالة فرضيات عمل تشير الى المواقع المحتملة ألصول ھذه النصوص ،والمراحل التاريخية التي تم خاللھا حفر ھذه
النصوص.

كسرات جديدة من جلجامش ونصوص أدبية أخرى من قيونجق KUYUNJIK
بقلم :إي جيمينيز
توفر مجموعة صور قيونجVق  KUYUNJIKفVي المتحVف البريطVاني لإلطVالع العVام سVمح للتعVرف علVى الكثيVر مVن الكسVر
المجھولة األصل .بعض ھذه الكسر لھا أھمية خاصة بالنسبة إلعادة ترميم مقاطع عديدة في عدد من النصVوص األدبيVة القديمVة
لبالد ما بين النھرين وتنشر ھنا ألول مرة .ھذا ،وھي تشمل ثالثة كسر مVن ملحمVة جلجVامش ،وكسVرة أو إثنتVين مVن الثيوديسVيا
)سماح الرب الطيب بوجود الشر( ،وشظايا عديدة من دليل العراف ومراسيم العراف ،وعVدد مVن الصVلوات لVم يكVن ھنVاك علVم
بھا اال القليل ،وكسر من اللوح السابع من سلسلة ماس ّيو  Muššuʾuلطرد األرواح الشريرة.

رقعة آخرى من سلوقية على نھر دجلة
بقلم :فيتو ميسّينا
يعرض ھذا البحث طبعات اختام عثر عليھا خالل التنقيبات األخيرة للبعثة اإليطاليVة فVي سVلوقية الواقعVة علVى نھVر دجلVة حيVث
تأخر نشرھا بسبب قيام حرب الخليج عام  .1992-1991أكتشفت ھذه الطبعات في السVاحة العامVة )أغVورا(الشVمالية – حيVث
عثر خالل التنقيب على مبنى كبير لألرشيف يحتوي على أكثVر مVن  25000طبعVة – ووفVرت معلومVات إضVافية عVن االختVام
وإسلوب المواضيع المختومة الرسمية منھا والخاصة.
عثVر علVى معظVم الطبعVات فVي الVرواق المعمVد )إسVتوا  ،( stoaوھVو مبنVى حكVومي يقVع مقابVل مبنVى اإلرشVيفات علVى الجھVVة
المقابلة من الساحة العامة )أغورا( ،ويبدو أنھVا وضVعت ھنVاك ،وھVو لVيس مكانھVا الصVحيح ،إمVا قصVدا أو لسVبب )مVن الصVعب
التأكد من ذلك( وذلك بتاريخ الحق :ومن المحتمل أنھا كانت تحفظ أصال في مبنى اإلرشيف نفسه.

ما ھو عدد الجنود على مسلة النسور؟ ترميم إفتراضي
بقلم :دافيد ندالي
يقVVدم البحVVث إعVVادة تشVVكيل لترتيVVب جنVVود لجVVش كمVVا ھVVو ممثVVل فVVي السVVجل األول والثVVاني لVVـ "مسVVلة النسVVور" للملVVك إي ّنVVاتم
 Eannatumاستنادا الى األدلة اللغوية واألختام .فبواسطة عملية تفكيك لھذه األدلة اصبح ممكنا قراءة اإلنشاء كنتيجة لتوحيد
منظورين استخدما من قبل الفنانين السومريين.

صروح معمارية من عصر فجر السالالت
في أم العقارب
بقلم :المعموري حيدر عرابي
تقدم ھذه المقالة نتائج الحفريVات التVي أجريVت فVي موقVع أم العقــVـارب فVي محافظــVـة ذي قVار فVي العVراق فVي األعVوام مVا بVين
 2002-1999و  .2010-2008رغVم الصVعوبات التVVي تعرضVت اليھVا التنقيبVات فقVد تمكنVVت مVن اكتشVVاف مدينVة ذات أھميVVة
كبرى من عصر فجر السالالت تتضمن صروح معمارية تشمل معبدين كبيرين ،سVمي أحVداھما بأسVم المعبVد األبVيض واآلخVر
المعبد  ،Hوكذلك قصر .يبدي كاتب المقالة عند تحليل نتائج الحفريات رأي يقول بأن أم العقارب وليس جوخا ) Jokhaأمھا(
كما كان يعتقد سابقا ،ھي المستوطنة الرئيسية لمملكة ج ّشا  Giššaخالل عصر فجVر السVالالت الثالVث  ،وأن المعبVد األبVيض،
وھو أكبر معبد معروف من عصر فجر السالالت السومري ،يجب أن يعرّف بأنه معبد شارا  Šaraإلھة مدينة ج ّشا .Gišša

ميساج يخبر عن جريمة قتل :لوحات مسمارية من مجموعة متحف نوريتش كاستل ومكتبة جامعة كامبريدج
بقلم ئي .روبسن و جي .زوليومي
نقدم نسخ من خمسة لوحات مسمارية من مجموعة متحف نوريتش كاستل ونسختين من مكتبة جامعة كامبريدج .تتكون
مجموعة متحف نوريتش كاستل من ثالثة لوحات من أرشيف ميساج  Mesag archiveالشھير أو أوما سي " Umma
 "Cمن العصر األكدي؛ ولوحة صغيرة من أور الثالثة أوما Ur III Umma؛ وكسر من حساب بابلي قديم مجھول المعثر.
كال اللوحتين من كامبريدج ھما من أور الثالثة جرسو  :Ur III Girsuوصل استالم صوف وجزء من حساب أجور عمال.

تقرير عن التنقيبات في تل سيتاك :موسم عام 2010
بقلم صابر أحمد صابر ،حسين حمزه و مارك الطويل
نتجت عن التنقيبات التي تمت مؤخرا في تVل سVيتاك فVي كردسVتان العVراق معلومVات جديVدة عVن اإلسVتيطان اآلشVوري الحVديث
والساساني في المنطقة .من المحتمل جدا أن الموقع كان مسVتوطنا مVن قبVل ھVؤالء خVالل الفتVرة مVن القVرن الثVامن الVى السVادس
قبل الميالد ،وبمعنى آخر خالل العصر اآلشوري الحVديث ولعVل لفتVرة مVن الVزمن بعVده .البقايVا المعماريVة تشVير الVى أن خVالل
ھذه المرحلة كانت الوظيفة الرئيسVية للموقVع ھVو كقلعVة؛ ھVذا وشVملت االكتشVافات الصVغيرة بعVض الخزفيVات ورقVيم طينVي مVن
العصVVر اآلشVVوري الحVVديث .تVVم اسVVتيطان الموقVVع مVVرة اخVVرى خVVالل العصVVر الساسVVاني المتVVأخر مVVا بVVين القVVرن الرابVVع والسVVابع
الميالدي .شملت اآلثار التي عثر عليھا من ھVذه الحقبVة خزفيVات تحمVل طبعVات أختVام متنوعVة كمVا عثVر علVى أدلVة كثيVرة عVن
صناعة حديدية في الموقع.

تقرير عن الحفريات في مرقلي :موسم عام 2009
بقلم صابر أحمد صابر ،زھير رجب و مارك الطويل
يقع موقع مرقلي في ممر جبلي على بعد  40كم تقريبا الى شVمال غVرب مدينVة السVليمانية فVي العVراق .اكتشVف خVالل حفريVات
عام  2009مبنى محصن موزعة غرفه على ارتفاعات متعددة تبين ھيكال مدرجا متھايئا مع انحدار األرض الواقع عليھا .كVال
الحفاظ المعماري وكمية االكتشافات كانت محدودة نسبيا؛ ولكن رغم وجدود نقوش صخرية فرثية بارزة قريبة مVن الموقVع فVإن
اآلثار الخزفية تشير الى الفترة الساسانية متأخرة في الموقع .يناقش كاتبوا المقالة نتائج حفريات عام  2009ويأخذوا باالعتبار
مرادفات محتملة للعمارة المحفوظة علما بوجود حاجة الى المزيد من العمل ليصبح باإلمكان تحديVد تVاريخ وھويVة الموقVع بدقVة
أعظم.

َنبو نيد واألربعين حرامي في الوركاء
بقلم أم .ساندوفيتش
يVVدرس البحVVث مجموعVVة مVVن الوثVVائق نتجVVت خVVالل تحVVري فعاليVVات عصVVابة كانVVت تVVزاول أفعالھVVا فVVي الوركVVاء خVVالل المرحلVVة
المتأخرة من حكم َنبو نيد .وفحص تكوين ھذه العصابة المجرمة والجرائم التي ارتكبھا أفرادھVا .ولكVن قبVل كVل شVئ تحVاول ان
تحدد اإلجراءات التي اتخذھا مسؤولو المعبد استجابة الVى األمVر الملكVي  BM 114574غيVر المنشVور لحVد اآلن .وثيقVة تلقVي
الضوء على تدخل الملك في تطبيق العدالة خالل العصر البابلي الحديث.

