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                                                                                   القديم األدنىأساليب الحياة في الشرق  إكتشاف  

 

شنوناَالقديمةَ:َنسخةَإَمملكةَ َقلبَ الواقعَفيََملرَ حَ َلَ ت ََعَ ق َوَ األولىَ:َليثَحسينَ:َمَ َالحلقة َ

 آثارية

٠::٣ : ايلورت ونج  

في هذا التدوين الصوتي مجموعةٌ من الخبراء  يقوم    . وأهال وسهالَ بكم في هذه الحلقِة من حافاِت القصِب الرقيقةِ   مرحباً ،

همٍة عن أساليِب الحياِة فيبِالمشاركِة من كافة أرجاء العالم  . أسمي جون  القديم األدنىالشرق  بِعرِض قصٍص جديدٍة وم 

مالِء ,اطلب  منهم توضيَح خ  وسأقوم   في ك لِّ ح ِث مع األصدقاِء والز  الطريقِة التي طط عملهم حول هذا الموضوع بِ لقٍة بالتَحدُّ

ثنا عن ذيمكننا فهمها جميعاً .  في هذه الحلقة سيكون ضيفي واحداً من ال ين يملكون خزيناً هائالً من الخبرِة والذي َسي حدِّ

من فترٍة رائعٍة  ىع المهمِة الواقعة في وسِط العراِق والمعروِف بِتِل َحْرمل . ي َسلِّط هذا العمل الضوَء علفي أحِد المواقِ  عملهِ 

سنة . ٠٤٤٤ماقبل   التأريخِ   

    ٠٤:٤  : ايلورت ونج

  إنهارْت اإلمبراطورية  التي كانْت تجمع  العراَق تحَت دولٍة واحدٍة  والمسيطرة    سنة قبل الميالد ٠٤٤٤فيما يقرب من  

ةَ عِ  ماِد هذا الحطامِ من رَ   إنبثَقت   كافِة  المناطِق المجاورة له . ىعل ، حيُث نشأت  في القرن الثامن  صغيرة   مماليك    دَّ

َس رجل ُ دولة  بارز إسمه حم  ( سلطًة جديدةَ  ٠٤٤٤عشر قبل الميالد  )  المشهوروهو الملك رابي ووهي دولة: بابل . أسَّ

خدُم هذا تكما أننا نس العهد البابلي القديم .  ُنطلُق عليه لما  الطريقَ  إمبراطوريًة جديدًة وَمَهد    القانونِ  ِبوضِع  شريعةِ 

فترة ِ سقوِط اإلمبراطورية الجديدة   لىإ لىوِط اإلمبراطوريِة اإلومن سقتلك الفترِة ِبأكملِها  لىإلشارِة  إلِ الُمصطلُح  أحياناً 

. 

  ٠:٠٠جون تايلور : 

أجل  من  الَممالِك داَر الِصراُع بين تنافست  هذه اإلمبراطوريات العظيمة فيما بينها خالل مايقرب المائتين عام ، حيث   

ِة الصر هذا وبسبِب  خر.آلا  ىلع السيطرةِ بسِط  يسن والرسا الواقعتين هذه  الممالِك المتنافسِة خاصة مدينتي إاع بين شد ً

أثناِء هذه الفترِة  بذلت   عند األتجاه شماالً وفيمن التأريخ ِبإسم تلك الفترِة .  في جنوِب العراِق ُسمي ت  هذه الفترة الزمنية

َمل ثقافي في كافة أرجاء المنطقِة . ُجهدها لِبسِط نفوذها السياسي وال شنوناها مدينة إمركزَ  مملكٌة قويةٌ  هذا وقد كان َتلُّ َحر 

شنونا كما نعرُف عن الممالِك حول مملكة إالمعرفَة الكافيَة  في الواقِع النملكُ  هذه .شنونا هو المركز الرئيسي في مملكِة إ 

ملِ  ِبَتل   هذا الموقع المعروف يجعُل   الذياألمر الجنوبية  ذو أهمية  بالغة  . َحر   



  ٠:٤٠جون تايلور: 

ُب ِبَضيِف اليوم .وودع مراحتك واكوباً من الشاي وخذ  منفسكأِل  وان هيأآلوا نا ُنَرح   

٠:٠٢جون تايلور:   

كراً جزيالً ِبإنضماِمُكم إلينا .من حلقاِت حافاِت القصِب الرقيقِة وش، وأهالً وسهالً ِبكم  في حلقة  مرحباً   

٠:٠٤ليث حسين :    

م بالشكر لك جون عل مرحباً ، أودُّ  ِث عن هذا المواقِع الُمهمِة من ا ىالَتَقدُّ لعهِد البابلي القديم ، شكراً إتاحِة الفرصة لي لِلَتَحدُّ

.  ىالً لك مرة أُخرجزي  

٤::٠جون تايلور:    

َمل ؟ أنه لَِمن  دواعي سروري  برنا لو سمحت  ؟ َمن  أنَت ؟ وماذا َتع  أن نستضيفك هنا . هل من الُممكن أن  ُتخ   

٤::٠  ليث حسين :  

 ثار والكتابات المسمارية . حالياً أشغل منصب أُستاذآلشهادة الكتوراه في علم ا  ىإسمي هو ليث مجيد ُحسين ، حاصل عل

داد .  مساعد دكتور في َجاِمعِة َبغ   

  ٤::٠: جون تايلور

الرغم من أهميتِه هذه فأني   أعتقُد أنَّ الناَس الذين  ىعل حقاً إنَّ الموقًع الذي كنت تعمُل عليه كان مهماً وُمشِوقاً ، لكن

رفنا عن َتل  َحرمل لو سمحت   ىيعيشون خارج العراق ليس لديهم أدن فكرة عن ماهيِة هذا الموقِع لذا هل من الممكِن أن  ُتعَّ

ِقيَبه ؟ ى؟ أين يقع ؟ كم هي َمَساَحُته ؟ مت َتمَّ َتن   

  ٤٢::ليث حسين : 

هكتاراً   ٠،١لكنه موقٌع صغيُر الحجِم حوالي   ىَديال طقةِ ن  في مً  قعةِ االو ثاريةِ آلا المواقِع أهم ل واحداً من مَ َحر   ُيعتبُر َتلُّ 

ويقُع هذا الموقُع في الوقِت الحاضر في ضاحيِة من ضواحي بغداد  الرسوبي ، ة أمتار  فوق منطقة السهلوحوالي أربع

ُت في هذا اري . بدأت  التنقيباومركز  إد ِحصن  عسكري  ىعل و أنَّ موقَع َتلُّ حرمل يحتويوهي منطقة بغداد الجديدة . يبد

 الموقِع من ِقَبِل الجانب العراقي في عام ٤٩١:  وإستمرت  ِبدورها حتى  عام :٠٦٢ . َجَرت   أولى التنقيبات في هذا 

وتحَت إشراف سيتون لويد . إكتشفوا خالل موسمين فقط من التنقيِب أكثر  ىالموقِع  بقيادة طه باقر ومحمد علي ُمصطف

من خالِل القياِم  لهذا التنقيب . َتمَّ إنهاُء العمل الرئيسي لوح  طيني ٠:٤٤من نصف هذه المستوطنات ووجدوا حوالي   

 ةِ تأريخية . هذا وقد َتمَّ تحديُد عدَّ ا اليسن_ الرسإجراء َمسح  لمستوطنِة من فترة إ الثاني والثالث مع ىالمبن ىِبمسِح مستو

ثار للناِر اآلبعض  وبناية  كبيرة  لِلشؤوِن اإلدارية . هذا وُتظهُر بقايا الطبقة العلوية الثانية منازل  خاصة  وثمانية معابد  

ُك باِبل . لِ العيالميين والملك حمورابي مَ   شنونا والحكامرِة الحروب التي حدثت بين مملكة إها لِفتربما يعوُد تأريخُ  والدمارِ 

ثار  وُمؤل ف وكاتِب آفي مدينِة باِبل وقد كان عالَِم  ٠٦٠٠طه باقر في عاِم    . ُولِدَ  كان طه باقر واحداً من أعظِم الُمنق بين



خ  وأمين   ساِبق  لِلمتحِف الوطني الِعراقي  . هذا ويعتبُر طه باقر م ثاريين العراقيين . آلا ن أبرزمسماريات ولغوي وُمؤر 

ِة أعمال  من اللغة األكدية إل هكانت  أبرز األعمال التي َخل دت  ذكره هي ترجمتُ    امشملحمة جلجالِلغِة العربية  مثل  ىلِعدَّ

التنقيب التي  أثناء عمليات إكتشافِه العديِد من المواقِع البابلية والسومرية القديمِة  ىوشريعة القانون األكدي، باإلضافِة إل

بوم ، هذا وتـُزودنا كثيراً من النصوِص ب شادوقام بها . أما مايُخصُّ التسمية القديمِة لَِتل  حرمل فقد كان ُيطلُق عليه بِ 

مل غشير وهو اإلله المحلي لِمنطقِة   لي. بعضهم قال أنَّه ب أصِل هذه التسميةِ  ِبالمعلُومات ِ حول الموجودة في َتل  َحر 

بوم  ، أو أنه ُيقرأ هكذا  لوَكال  شا دوب  بو أُم  أو شا  دوب  بي إم .بشادو  

  ٠٠:: جون تايلور :

؟ بوم " أليس كذلكب إذن هذا هو " إله شادو  

  ٠٠:: ليث حسين :

ببا شادوأنها مشتقٌة من الكلمة السومرية  ىرها عليومنا هذا . بعضهم فسَّ  ىحت ىنعم ، لكننا ليس لدينا أُي تفسير  لهذا المعن

  لكنَّ تفسيَرَها غيُر صحيح  . األلواِح الطينية والتي تعني وعاءُ 

  ٢:٤٤جون تايلور: 

 إذن َتمَّ بالفعِل إيجاُد بعض  من اإلكتشافات المذهلة هناك ، أليس كذلك ؟

  ٢:٤٠ليث ُحسين :  

جداً  مصنوعين من طيِن التراكوتا ، وقد وجدناهما عند المدخل الرئيسي فنا لوحين طينيَين  ألسدين مشهورين إكتشنعم ، 

ُل ا للمعبدِ  لهة في معبدي نيسابا و هايا لكنه غير صحيح بسبب أنهم وجدوا ألواحاً طينيًة آل. في البدايِة قالوا أنها كانت ُتَمث 

كل شيء مكتوب فيها هو هايا ونيسابا أو نيسابا وهايا . بيانات  لُِنسِخ كان لِمعاجم   و  

٤::٢ جون تايلور:    

الكتب لذلك ليس من الغريب  نصوصنهايِة عند أحياناً  ُمالحظات  خطي ة يُتمُّ وضعها  ات الُنسِخ هذه هي عبارة عنإن  بيان

هايا . أن يقوَم ُكت اُب هذه الفترِة  ِبإستحضاِر إلهَة الكتابة  نيسابا وزوِجها  

٢:٠٠ليث ُحسين :     

 نعم.

  :٢:٠ليث حسين: 

غشير وهو إله  سائالً ايضاً : هل هذا معبد هايا ونيسابا ؟ كال، إنَّه ليس معبد هايا ونيسابا بل هو معبد بيلتُ مقال طه باقر 

لهِة هناك بسبب وجود العديِد من المعابد في ذلك الموقِع مثل : شماش آلشادوب بوم المحلي . كما أننا لدينا العديُد من ا

أننا وجدنا إثنين من األُسوِد عند مدخِل  ىهذا وقد قيل أنَّ معبدها الرئيسي  كان معبد بيل غشير، باإلضافِة إلوأرانيتم . 



ِد . كان األسدان محفوظين داخَل المتحِف  لكن خرين في داخلِه أيضاً وقد كانا ِبمثابة حارسين لِلمعبآالمعبِد   ووجدنا إثنين 

. تدميرهما خالل الحرب  لسوِء الحظ  تمَّ   

  ٤::٤جون تايلور: 

إستعادة هذين األسدين ؟ ىالمتحِف يعملون عل ىعلالقائمين  أنَّ  تذكرهما أ ىعل  

  :::٤ليث حسين : 

ُه قد َتمَّ إعادةُ بنائِ تعوضِعها الساِبق وأ ىإعادِة بناء هذه األُسود إل ىذلك أو أنهم قادرين عل ىإنهم يعملون علنعم ،   اهقُد أنَّ

 حالياً .

  ٤:٠٠ جون تايلور: 

 هذه أخباٌر جيدةٌ .

  ٤:٠٤جون تايلور: 

النصوص  كم كان عددُ ، هل ِبإمكانك أَن تخبرنا  في الموقِع  ِبشكل  خاص   الموجودةِ دراسِة  النصوص ِ ىعل لقد كنت تعمل

  وماهو نوعها ؟ ُوِجدت  تقريباً ؟  التي

٠::٤:ليث حسين   

 مازالت  أغلبيُة هذه الُنصوص غيرَ من كافِة األنواِع .  لوح  طيني ٤٤٤:مايقرُب من  ىَتمَّ الُعثوُر  في موقِع َتل  حرمل عل

 الباحثين العراقيين ومن بين هذه  ِمنشورِة  أو أنها َتمَّ دراستها ضمن إطروحات جامعية غير منشورة   ِمن ِقبل بعض

نصاً  :٠:و رسالة:٠٤يومنا هذا    ىالمنشورِة حت النصوِص  .  بلَغ عددُ البحوث هي تسُع أطاريح ماجستير ودكتوراه 

وإثنين من ملحمِة جلجامش وإثنين من  نصاً أدبياً   :٠وشنونا وقائمتين للتأريخ ين إو لوحين من الطين لِقوان قانونياً وإدارياً 

ية الُمَدورِة . سمن النصوص المدر ٠٤٤و  من النصوص الرياضيةِ  ٠٦من  القوائِم المعجمية و ٢القوائِم الجغرافيِة و

َنت   اإلداري وبناية السراي وقد درسُت خاللها  ىالرئيسي والمبن ىدراسة المبن ىعل الدكتوراه الخاصة بي إطروحةُ   تضمَّ

مل ووضعتها جميعاً  في  ُكل أنواِع الُنصوِص ، كما أني قمُت ِبعمِل طبعة  جديدة  لجميع النصوص المجموعِة من َتل  َحر 

صوص جميعها مُل أن  يتُم نشَر هذه النآهذا الفهرس عدَة سنوات  بالطبِع لكن ي  ىفهرس  واحد  . قد إستغرق مني العمُل عل

أو أكثر ُربما من هذه  ٢٤٤ حوالي  ي . هذا وقد أوضحُت ُمسبقاً أنَّه َتمَّ نشُر لُِطالب هاِبإعطائِ  حالياً  في المستقبِل  إلني أقوم

مل لِطالبي الحاليين في وِص  لكن مازال البقيُة منها غيرَ النص  منشور  لذلك قمُت ِبإعطاِء ألواح  طينية  من موقِع َتل  َحر 

نسٌخ أو نماذُج الباحثين  ىمل أن  يُتم  نشُرها في القريِب العاجِل . ِبالتأكيِد ليس لدآمرحلة الماجستير والدكتوراه لِدراستها و

  شكِل كتب  . ىمن هذه األطاريح لكننا نأمل أن يتم جمعها ونشرها  في المستقبل ِعل

   ٤::٦ جون تايلور: 

؟ تقريباً  جميع ُنصوص َتل حرمل ِبهذا الشكل عملية ُنشرِ  تغرقَ س، كم ست يبدو هذا األمر ممتازاً   



:٠٤:٤ليث حسين :   

َة سنواِت إذ أنها كما تعرف  عمليةٌ أعتقُد أنها سوف تستغرُق عِ  مل أنها سوف تنتهي قريباً إلنني آلكني   طويلة األمدِ  دَّ

ًم ُكل  األلواح الطينية المسمارية حوالي تأحاوُل أن أقوَم ِبنشِرها في المس لوح    ٤٤٤:قبل في ألمانيا في فهرس  َيضُّ

في جمعها من الكتِب  لوح  طيني والتي قضيُت  سنواتً  ل  مايتعلُق بها من معلومات  عن كُ  ى، ِباإلضافِة إل مسماري  

باللغتيِن اإلنجليزية واأللمانية ، وسأقوُم ِبترجمتها  ة ِباللغِة العربيةِ راإلداريِة والمجالت الدورية ومجالت التنقيب المنشو

طيني وَستكون قيَد النشِر قريباً . سيكون موعُد النشر في نهايِة هذه السنِة المعلومات الخاصِة ِبُكل  لوح   قمُت ِبجمعِ  كما 

ونص حول بعض   السراي  اإلداري ىلمشروِع الفهرس هذا وإطروحتي في الدكتوراه حول َتل حرمل ونص من مبن

 جموعة  إنتاِج م ىعل من هذه السلسلة ، كما أننا نحاوُل العملَ  ىثارية أيضاً . نأمُل أن  يكون هناك كتب أخراإلكتشافات اآل

    المواد المستخدمِة في موقِع َتل  َحرمل.  ها حولَ والتي سيكون محوُر تركيزِ  َتل  حرمل واحد وإثنان وثالثة ىجديدة  ُتدع

  

 جون تايلور : ٠٠:٠٠ 

تاحاً بِاللغِة العربيةِ   أيضاً  ؟  سيكون هذا البحث  مصدراً مهماً ، أشرت إلى أنه سيكون متاحاً بِاللغِة األلمانيِة ، هل سيكون م 

:٠٠:٠ ليث حسين :  

عمل   ىلكنها تحتاج إلمل أنه سوف تكون هناك واحدة فأنا أريد ذلك آ باللغِة العربية إال إني ُنسخةٌ  لِسوِء  الحِظ التوجد  

مل أيضاً أنه سيكون متوفراً باللغِة العربية ألني كما تعرف أحاول أن أنتج آهذا العمل باللغِة األلمانية لكني كوُن . سيكثير  

هذه ِبجمِع كافِة  مل أن يكون عملنا أفضل عندما نقومُ آ دينا ُمت ًسٌع من الوقِت ، كذلككتاباً ضخماً في المستقبل عندما يكون ل

ت  دراسُتها في العهود القديمِة التي لم يكن  متوفراً منها  دة  جدي طبعة   النصوص وإصدارِ   بسبب أنَّ أغلَب هذه النصوص َتمَّ

مل هو ماكتبه غوتزه  ة مصادر  وكتب  .فيها أيَّ  ، إذ قام  ٠٦:١في عام   كانت  أشهُر المقاالت التي ُنشرت  عن َتِل َحر 

 إعادِة كتابِة هذه الُنصوِص والعملِ  ىرسالًة من هذا الموقع . هذا ونحتاُج  إل ٤:ِبإصدار منشور  ُمثير  لإِلهتمام ُمكوناً من 

مِل م فهرس  ضخم  من جميِع  تأليفِ  ىعل والتي سوف تكون حسب   ع محتوياتهاهذه النصوِص المأخوذة من َتل  َحر 

ومفيداً . إعِتقادي مصدراً جيداً   

  ٠٠:٠٢جون تايلور: 

ِة ُنصوص  والتي هي معروفة لد ىإل يشيُر الدكتوُر ليث في الجزء التالي  ين  ىِعدَّ الُنصوص ما  هبين هذ ومنالُمخَتصَّ

من  ىقوائم  لِعدِد الُيحص ى، كم إحتوت  عل أدواِت  تدريب   ىِب "النصوِص الُمعجميِة " . إحتوت  هذه النصوص عل ىُيسم

الكلماِت لُِمختلِف أنواع الحيوانات والقطع األثرية  والناس واألماكن ، فإذا كنَت تعتقُد أن هذه النصوص هي عبارة عن 

ُف عليها من خالل النسِخ  قوانين إشنونا ىصواب  . هذا وأشار الدكتوُر ليث أيضاً إل ىقواميس  قديمة  فأنت عل التي َتَم التعرُّ

  قوانيَن حمورابي الشهيرة لكنها أقدُم منها. َحد  ما ىإل َتل  َحرمل   و تشبُه هذه القوانين في تنظيِمها التي ُوجدت  في موقعِ 

  :::٠٠ جون تايلور:



فهم  أفضل  لطبيعِة أو إستخدام  هذه  ىثاري لِلحصوِل علهل من الممكن من خالل هذه التنقيباِت إستخداُم المفهوم اآل

 النصوِص ؟

  ٤٠::٠ليث حسين: 

بسبب أننا لدينا العديد من األمثلة هناك  كالقوائم المعجمية وأين َتمَّ العثوُر عليها ؟ واأللواح  نعم ،أعتقُد أنه ممكن ذلك

المدرسية الُمَدورة وأين َتمَّ الُعُثوُر عليها ؟ حسنا ، ربما تقول أنه قد كانت مدرسة صغيرة هنا او شيء ما مثل معهد 

سيكون لدي مشروع في ألمانيا  في جامعة َينا  الكثير من ألواح المعاجم الطينية هناك .  ىعل قد عثرنا هناك ألننا  تعليمي

ن وهي بالطبِع ُنسٌخ جديدةٌ مع اآل ىمن موقِع َتل  حرمل التي لم يتم  نشرها حتلَوحاً ُمعجمياً  :٠وسأقوُم ِبنشِر  أكثر من 

ي المعبد أو ماوجدناه في ، نستطيع ُ أن نقول  أنه ربما أن ما وجدناه ف نشرها قريباً مل أن يتم آقراءات   جديدة  . كما أني 

منزل هي " ختم الطين" .شياء التي تمَّ أيجادها في التعليمية أو ربما ال. كان من أهم  أأل أمور   ىهو يعوُد إل المنازل   

٠٠:٠٤جون تايلور:    

. هذه عالماٌت صغيرةٌ مصنوعٌة من الطينِ   

:٠٠:٠  حسين :ليث   

ُث نعم,  وكان من الصعِب فهُم األختام  لكنني نشرُتها في واحدة  من   جراآل الماِت  عن أنتاجِ كثيٌر من هذه العتتحدَّ

المواقِع . ىمن وإلجر أو عن طريقة نقله عن إنتاج اآلالمقاالت في مجلِة كاسكال في إيطاليا ، إذ تتحدُث   

٤::٠٠ جون تايلور:    

إلجلِه ؟ جرهذا اآل الذي َتمَّ إستخدامُ ما الغرض   

٠٠:٠٤ ليث حسين:    

هذه  حاولت  أن أضع ربطاً بين بناية السور والذي هو سور تل حرمل الضخم ألنه محاط بِسوٍر هناك وعملت  ربطاً بين

لِبناِء السوِر الُمحيِط  جراآل اهذ إسُتخدمَ  د قلُت في هذه المقالِة أنه ربماالمدينِة وق ىه إلَتمَّ جلبُ  يجر الذاآلالكمية الكبيرة من 

ِبالموقِع .    

  ٤٢::٠جون تايلور: 

؟ من هذا القبيل جرالموجود في ذلك السور ِكم عدد اآل  

٤٦::٠ ليث حسين:   

لماءِ  حاولَ  َعقٌَّد جداً، كما أنني ما أظن  ىعل العديد  من الع  أعتقد أنه ليس تقديَم إقتراحاٍت حول هذا الموضوِع لكن األمَر م 

َث العلماء  عن هذا الموضوع لكنه ليس من السهل وضِع  ىسهالً بسبب أنهم أشاروا إل هذا التعقيِد في مقالٍة أو مقالتين . تحدَّ

لِهذه الم عضلة.  يستطيع أن يجَد جواباً  اي إقتراٍح حول هذه القضية في موقِع تلِّ حرمل ، ربما سوف يأتي شخٌص بعدي  



  ٤:::٠جون تايلور: 

يتطلُب  كثيراً ، أليس كذلك ؟نعم ، لكن هذا األمر   

  ٠:::٠ليث حسين: 

 نعم  ، نعم ، وهو كذلك ، إنه كثير . 

  ١:::٠جون تايلور: 

الموجود في إمتداد  ُمَعيَّن  من الجداِر . جرعدد اآل ِبحسابِ  لبِة الط نحتاُج أن  يقوَم أحدُ   

  ٠٠::٠ليث حسين : 

المهمُة صعبٌة جداً ِبالنسبِة لهم .نعم ، نعم، ستكون   

  ٠٢::٠جون تايلور : 

هل ِبإمكانك إعطاءنا نبذةٌ حول بعض هذه الُنصوِص ؟ مانوع األشياء التي تتحدُث عنها هذه الوثائق ؟ ماهي اللغة التي 

 ُكتبت  بها هذه الوثائِق ؟ 

  ٠:::٠ليث حسين : 

ُنفر ايتوفر لدينا من مدينة مكما رأيناها او م سبيل المثال ِ هي اللغة  السومرية ىعلِبالتأكيد ،  كانت  لغة القوائِم الُمعجمية 

 ىل الرياضية مع الطرِق النظرية الُمجردة مثل : المثلثات والمستطيالت بدون اإلشارِة إلأو نيبور. تتعامُل بعض المسائ

عاكسة  ة  آِبمثابِة ِمر انونية واإلداريةِل والُنصوص القالرسائكانت  العكس من ذلك تماماً  ىعلطبيعِة الحياِة اليومية . بينما 

للحياِة اليومية. كما أنها تتعامُل مع اإلقتصاد والقضايا الخاصة وكانت  مكتوبًة باللغِة األكديِة مثل عملية نقل حموالت 

األسئلِة حول  كذلك بعضُ  يوجدُ . والعدد الالزم من الرجال ِ لِبناِء السور الُمستخدمِة في البناِء  وحجم األواني جراآل

َدُث حول أحِد األشخاص و الزيوت وَشحِم الِخنزير.  الِ  ىلهو يحتاُج إكانت  هناك رسالًة مهمة جداً تتح   عدد  من الُعم 

هنا لكن الأعتقد أنه سيكون ُمفيداً   نستطيُع الربطُ   .وهذا ِبالتأكيِد شيء مهم جداً  جرشادوببوم لِصناعِة اآل ىللذهاِب معه إل

باللغِة األكديِة  ا كانت  غاتهلُ   َتل  حرمل لكن غالبيةَ  جر ياتي من الخارج واألختام أيضاً قادمة من خارجِ لنا بسبب أنَّ هذا اآل

 ،وبٌة ِباللغِة السومريِة . كما أننا لدينا قوانين إشنونا وهي مكتوبٌة ِباللغِة األكديِة ولدينا كذلك القوائم المعجمية وهي مكت

بين اللغة السومرية واألكدية . اً خليط العديِد ِمَن العقود اإلدارية والوصوالت التي كانت   ىإل  اإلضافةِ بِ   

٢::٠٤ جون تايلور:   

 ماذا تخبرنا نصوص " تل  حرمل" عن الحياة في العراِق القديِم ؟

٠٤:٠٠ ليث حسين:   



نا من تكوين صورة عن قُمنا ِبفحِص َعي نة  من  مل  وخاصة اإلدارة  الزراعيِة منها وقد تَمكَّ األرشيفاِت اإلدارية من  تل  َحر 

األعماِل  ىإل ِباإلضافِة ،  الحبوبِ  وكذلك والتي كانت  الزراعُة هي المهيمنُة عليها طبيعة المجتمع في تلك الفترِة التأريخيةِ 

أنها كانت  ىعدد  كبير  من المدارِس ونصوص المعاجِم والتي بدورها ُتعَتبُر ُمؤشراً عل ىالِتجاريِة . كما أنها تحتوي عل

البدايِة كان َتلُّ  حرمل هو المركز  دارس ومراكِز التعليم ِ. كما قُلنا فيمملكِة إشنونا بسبب كثرة المالمركز اإلداري لِ 

بسبِب الرسائِل الموجودة هناك ، إذ كان ُعمدةُ تل حرمل  شنونااإلداري لِمملكِة إشنونا وهذا شيء مهم للغايِة ِبالنسبِة إل

يخاطُب ملُك إشنونا ِبصورة  مباشرة  وبدورِه تبادَل َملُِك إشنونا  الرسائَل معه . كان المجتمُع مجتمعاً زراعياً تقريباً ، كان 

أوضحت  مسبقاً عن وجود العديِد من حول الحبوب وعملية توصيلها وطرق إدارتها بالتأكيِد . كما الحديُث يدوُر هناك 

نت  أوُل كلية في العالم ، لكنها ليست  كذلك ليس أنها كا ىإل يشيرُ  إعتقدنا أن بعَض هذه األلواحو ألواح الطيِن المدرسيةِ 

، كما  لوح   ٠٤٤٤ منهنالك اي وجود  لُِكلية  . مازاَل العديُد من هذه األلواِح  غيَر منشور  كما تعرف ، ولدينا  أكثر 

إلمكان قراءتها جميعها لكننا نبذُل مافي اأوضحُت أنَّ كثيراً من هذِه األلواِح مكسورةٌ وقد رأيُت العديَد منها لكن ليس ب

 وسعنا لِفعِل ذلِك .

٠::٠٦جون تايلور:    

تكِسرة يصعب  في بعِض األحيانِ في الواقِع نعم ،  كما أني أُقد  ر الصعوبات كلة ، أليس كذلك ؟ آوالم ت قراءة  هذه األلواح الم 

تعتبُرمملكُة  إشنونا في الوقِت الحالي موقعاً ُمهماً لكن ربما تكون واحدة من المواقِع التي اليعرف   إذن التي تواجهها هناك.

 الناُس عنها الكثير. 

٠٦:٠١ليث حسين:   

ًنقًَّب األمريكيون كما تعرف كما أننا النعرف  الكثير من المعلوماِت عنه.  ىلنعم ، هذا الموقُع ُمهٌم  جداً ِبالنسبِة لمنطقِة َديا

ثاِر وكثير عديَد من اإلكتشافات الرائعة واآلفي العقِد الماضي في تل  أسمر والعديِد من المواقِع القديمة هناك وقد وجدوا ال

لمئاُت من المواقِع المكشوفِة لكن لُِسوِء الحظ  النعرف  ا ىفي منطقِة ديال الرسائل من تل أسمِر. يوجدُ من األلواِح الطينية و

إكتشفنا وجود تعاون ننا أل لكنها كانت مملكة مهمة في ذلك الوقتِ  هذه اللحظةِ  ىالكثير من المعلوماِت حول هذه المواقِع حت

  خر.مع حضارة عيالم بين الحين واآل

٠::٠٤  جون تايلور:  

ُتعرف في وقتنا الحاضِر إيران.هؤالء هم جيرانهم الشرقيون والتي   

٤::٠٤ليث حسين:   

أننا لدينا العديد  ىماأعتقد، ِباإلضافِة إل ىمن مملكة إشنونا عل ىفي تدمير ماتبق نعم ، نعم، وكان الملك حمورابي هو السببُ 

أبوشو . –دوشور وِسين  -وكثير من الُحكام المحليين مثل هامي  أداد -من الملوِك الُمهمين في تلك الفترِة مثل: إبيق  

٠٠:٤٤جون تايلور:   



كتشفةِ سبق حول خ   افيم تَ أوضح ، مازال هناك الكثير من الثغراِت حول  من التنقيباِت السابقةِ  طتك لِنشِر هذه النصوص الم 

طٍة لِعمِل تنقيباٍت جديدٍة ألكتشاِف مواٍٍد جديدٍة لِسِد هذه الثغرات ؟  معرفتنا بِتأريِخ تلك الفترِة . هل لديك أيّة خ 

  :٠٠:٠ليث حسين: 

عملنا إثنين من حمالِت التنقيِب  سألتني عن التنقيباِت الجديدِة ، عندما كنُت في ألمانيا لِغرِض إكمال دراستي للدكتوراه قد

ثار األلماني وقد كان المشروُع مدعوماً آلثاري مشترك  بين جامعة بغداد  ومعهد اآكمشروع   ٠٦٦١وعام  ٠٦٦٤في عام 

لرصِد عمِل إثنين من عمليات امن الزاوية الغربيِة للِمدينِة ، كما قمنا بِ  عِ ثار والتراث . قمنا ِبفحص الموقآلمن مديِر دائرِة ا

هناك  العليا والتي هي من األلِف الثاني قبَل الميالِد وقد وجدناها ىكال الجانبين من سور المدينِة ومستويات المبن ىعل

ومن نفِس الفترِة التأريخيِة  وحاولُت من خالِل عمليات التنقيِب أن أكتشَف عن وضِع الجهة الشرقية من المدينةِ  بالفعِل. هذا

الثاني والثالث والرابِع. كانت  أهم  ىوقد وجدُت أنَّ  هناك إختالفات كبيرة في عملياِت اإلستيطاِن في المدينِة بين المستو

واحٌد من ون اإلداري  والمعبد الرئيسي والتنقيبات الجديدة. ربما يك ىالبنايات في الموقع هو سوُر المدينِة  وَبوا باِتها والمبن

لم يتم  الرسا . أردنا أن ُنثبَت شيئا ما إذ كما تعرف  -إليسنقد تأسست في فترة اإلحتالِل األخيرِة  أو بقية المعابد المعابِد 

تقارير التنقيبات من العهد  ىفقد كان من الصعِب الحصوُل عل طه  باقر ، منذ العهِد القديم ومنذ تنقيبات نشُر كل التقارير 

ولذلك قمُت ِبجمع مايمكن جمعه من هذه التقاريِر حول هذا الموقِع من المتحِف وكان كلُّ شيء  باللغِة العربيِة مع  القديم 

 ىاللغِة اإلنجليزيِة  ثم بعدها إل ىمالحظاِته. قمُت ِبجمعها كلها وترجمة كافة هذه المعلومات المكتوبة منذ العهد القديم إل

هناك وهذا كان ِف واحدًة لكننا النعرف  رقم الُغر لدينا ُخطةً  ت  من الُخطِط هناك . كان ديدِ بسبب وجود الع اللغة األلمانية

 الخريطِة  لكنك التجد  رقمَ  ى، حسناً ،ها أنت تنظُر إل ٠٤٤تقرأ هذا اللوح الطيني والذي ُوِجًد في الغرفِة   صعباً جداً، فقد

الُغرفِة  صعباً جداً في ِبدايِة  مكانِ  ىُغرفِة  وكان العمُل لِلُعثوِر علجد  وصٌف لهذه اللكن أين هي ؟ إذ اليو ٠٤٤الُغرفة 

ِبجمِع كافِة التقاريِر   قمنا بعد ُمضي سنوات  عديدة  من العمِل مع بيتر ميَكلوس في ألمانيا في جامعِة هايدلبرغاألمِر. 

منها شيئاً حقيقياً. أستطيُع أن  أقول وبعد سنواِت من العمل الدؤوِب أنَّ لدينا شيئاً  رير غير المنشورة وحاولنا أن نعملوالتقا

مل أن  َيُتم  نشرها قريباً آ، كما أوضحُت سابقاً أني  جديداً حول الغرف والبيوت ، كما اننا وجدنا سجالت األرشيف هناك

مل .اثار واإلكتشافحول علم اآلكتاب  شكِل  ىعل   ت من َتل  َحر 

٠٠:٠٠ جون تايلور:   

.ِبالفعلِ  مفيداً جداً وجباراً سيكون هذا العمُل   

٠٠:٠٢  ليث حسين:  

هذه اللحظة. كان هذه  ىحت اً نص :٢٠َتمَّ نشر أقل من  ، إذ حالياً  رمل بطيءٌ الفعلي لِنصوِص تل ح أن  النشرَ  أستطيُع القولَ 

. ليست    ٠٦:١رسالًة في عام  ٤:نشرِه  ال  ىالرقم هو أهم هذه النصوص المنشورة  بواسطِة غوتزه ، باإلضافِة إل

في تل حرمل في عام  تنقيباً غير قانوني . كان هناك تنقيباً غير قانوني  ٠:٤ِة أو ئهناك أيُة معلومات  عن مايقارب من م

كانت  قد جامعة يال وقد وجدناها هناك  و ىِبإرساِل النصوص المستخرجِة من الموقِع إل الُمنق بونَم وقد قا ،  ٠٦:٠

نصوِص َتل  حرمل ، كما نشَر أحُد طلبِة غوتزه هذه كذلك نشَر دي جونغ إيليس قليالً من  منشورًة ِبواسطِة سايمونز .

جك بعضاً من هذه النصوص عندما َعِمَل هناك ، بعد ذلك نشَر فان دي . أيضاً بعد ذلك  ثم نشرها العراقيون النصوص 



الدكتوراه لِسليمِان العديَد من هذه النصوِص التي َتمَّ  ورة ، كما تضمنت  رسالةُ نشَر الفؤادي النصوص المدرسية الُمدَّ 

ن ِبالنشِر من أمثاِل  خالد األعظمي ورضا الهاشمي وعبد الكريم عبد هللا وعامر كثيٌر من العراقيي قام هذا وقد نشرها. 

أيضاً لدينا نصوص من َتل  حرمل من   ك وسعد سلمان وأحمد كامل.مطلمنشد سليمان وباسمة جليل  وأحمد مجيد ومنشد 

 هذه النصوص ليس سهالً ، إذ أن   ىعل القرِن الماضي وقد َتمَّ نشُر العديِد منها . كما تعرف فإن العمل من أجل الحصولِ 

فعنَدما تسأل في المتحِف أنك ُتريُد هذه األرقاِم وهذه األلواح الطينية ثم يبحثون عنها وال  غيُر موجوِد كثيراً من الُنصوِص 

الق إغِبسبِب يجدوها، كما أني الأعرف أين هي  وليست  أيضاً موجودةٌ في رفوفها بسبب  الحروب كما تعرف وأيضاً 

وجدنا من خالل   المتحف لِفتراِت طويلة  لذلك محاولة العثور عليها ليست  سهلًة لكننا نبذُل مافي وسعنا من إجل ذلك .

مثل  سجالت أرشيِف خاصِة لكثير  من الحكاِم الُمهمين  لمعلومات المهمة ِ إذ وجدناهذه األلواِح كثيراً من ا ىالعمِل عل

إعطاِء طلبتنا هذه بِ في اإلتجاه الصحيح . قمنا حالياً  ىمل أنها الخطوة األولآا أشرت  و أبوشو كم –دوشور وسين  –هامي 

والماجستير  هفي الدكتورا اِبنشِر بحثيهم وقد قاَم ِكالهما  دراستها إذ لدي إثنين من طلبة الدراساِت العليالِ النصوص 

ومنزل مع األلواح الطينية التي وجدناها من أجِل دراستها في  ة . قمُت ِبإعطاهم غرف َتل  حرملنُصوِص ين بِ والمتعلقَ 

حرمل في المستقبل.  تل  بِ بحوثهم للماجستير والدكتوراه ، وِبدورهم يأملُون أن يُتَم نشُر كافة األلواِح الطينية الخاصِة   

  ٠٤:٠٦جون تايلور: 

ُر وقتك الثمين وانت تقوم بهذا العمل ا ُصبُّ في مصلحِة هذا الحقل ي مدهش والذي هو بالفعلِ لشكراً جزيالً ليث ، أَقد 

. ىالعلمي . شكراً لك مرة أُخر  

  ٠٤:٠٤ليث حسين : 

الرحِب والسعِة . ىعل  

  ٤::٠٤جون تايلور: 

أعجبكم مانقوم بِه أرجو دعمنا عن طريِق منصِة الباتريون ا. إذ سِن إستماعكم لِحلقتنا من حافاِت القصِب الرقيقةِ شكراً لحُ    

ىالشهِر عل فيُجنيهات    بضعَ  م.  هذا ويساعدنا إنفاقكَ   ( patreon.com/wedge pod) والتي هي 

لغاِت  ىهذا التدوين الصوتي ويقربنا من الغرِض الذي  يمكننا من ِخاللِه تقديِم ترجماِت مناسبة  إل ىعل ية العمِل إستمرار  

تقييم  اك معنا في التدوين الصوتي أوترك لناشترإلمثل: أ ىأخر اً عن طريِق وسائل  دعمنا أيض ميمكنك الشرق األوسِط .

ي تونآال  ىمن خمِس نجوم عل  

تويتر  ىعل ناتتابعمُ  أم  مأصدقاِئك ىبنا إل م  أو التوصيةُ من إختيارك  podcatcher أي  ىعل متابعتنا أو    

@wedge_pod   

اإلشتراك ِبنشرتنا اإلخبارية. يمكنكم إيجاُد كافة الروابِط   كممعرفة أخر أخبار التدوين الصوتي ِبإمكان ونتريدُ  موإذا كنتَ   

wedgepod.org موقعنا األلكتروني:    ىعل  



.   مل أن تنضموا إلينا في المرة القادمةآشكراً لكم و

   

 


