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إكتشاف أساليب الحياة في الشرق األدنى القديم

الحلقةََاألولىََ:ليثَحسينََ:مَوَقَعََتَلََحَرَملَالواقعَفيَقلبََمملكةََإشنوناَالقديمةََ:نسخةَ
آثارية
جون تايلور ٣::٠ :
ب الرقيق ِة  .يقوم في هذا التدوين الصوتي مجموعةٌ من الخبراء
ت القص ِ
مرحباً  ،وأهال وسهالَ بكم في هذه الحلق ِة من حافا ِ
ب الحيا ِة في الشرق األدنى القديم  .أسمي جون
عرض
قصص جديد ٍة ومهم ٍة عن أسالي ِ
من كافة أرجاء العالم بِالمشارك ِة بِ
ٍ
ِ
توضيح خطط عملهم حول هذا الموضوع بِالطريق ِة التي
ث مع األصدقا ِء والزمال ِء ,اطلب منهم
َ
وسأقوم في ك ِّل حلق ٍة بالتَح ُّد ِ
يمكننا فهمها جميعا ً  .في هذه الحلقة سيكون ضيفي واحداً من الذين يملكون خزينا ً هائالً من الخبر ِة والذي َسيحدِّثنا عن
والمعروف بِت ِل َحرْ مل  .ي َسلِّط هذا العمل الضو َء على فتر ٍة رائع ٍة من
العراق
عمل ِه في أح ِد المواقِع المهم ِة الواقعة في وس ِط
ِ
ِ
التأريخ ماقبل  ٠٤٤٤سنة .
ِ
جون تايلور ٤:٠٤ :
ْ
ْ
ق تحتَ دول ٍة واحد ٍة والمسيطرة
إنهارت اإلمبراطورية التي
فيما يقرب من  ٠٤٤٤سنة قبل الميالد
كانت تجمع العرا َ
ُ
حيث نشأت في القرن الثامن
الحطام عِ َّد َة مماليك صغيرة ،
المناطق المجاورة له  .إنبث َقت من َرما ِد هذا
على كاف ِة
ِ
ِ
ً
َّس رجل ُ دولة بارز إسمه حمورابي وهو الملك المشهور
عشر قبل الميالد () ٠٤٤٤
سلطة جديد َة وهي دولة :بابل  .أس َ
ً
إمبراطورية جديد ًة و َم َهد الطريقَ لما ُن ُ
طلق عليه العهد البابلي القديم  .كما أننا نستخد ُم هذا
القانون
وضع شريع ِة
ِب
ِ
ِ
المُصطل ُح أحيانا ً لِإلشار ِة إلى تلك الفتر ِة ِبأكملِها من سقوطِ اإلمبراطوري ِة اإلولى إلى فترة ِ سقوطِ اإلمبراطورية الجديدة
.
جون تايلور ٠:٠٠ :
دار الصِ را ُع بين ال َممالِك من أجل
تنافست هذه اإلمبراطوريات العظيمة فيما بينها خالل مايقرب المائتين عام  ،حيث َ
ب ً
شد ِة الصراع بين هذه الممالكِ المتنافس ِة خاصة مدينتي إيسن والرسا الواقعتين
بسطِ السيطر ِة على اآلخر .هذا وبسب ِ
أثناء هذه الفتر ِة بذلت
العراق سُميت هذه الفترة الزمنية من التأريخ ِبإسم تلك الفتر ِة  .عند األتجاه شماالً وفي
ب
في جنو ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
َ
مركزها مدينة إشنونا جُهدها لِبسطِ نفوذها السياسي والثقافي في كافة أرجاء المنطق ِة  .هذا وقد كان َت ُّل َحر َمل
قوية
مملكة
الواقع النمل ُ
هو المركز الرئيسي في مملك ِة إشنونا هذه  .في
ك المعرف َة الكافي َة حول مملكة إشنونا كما نعرفُ عن الممالكِ
ِ
مل ذو أهمية بالغة .
الجنوبية األمر الذي يجع ُل هذا الموقع المعروف ِب َتل َحر ِ

جون تايلور٠:٤٠ :
واآلن هيأوا ِألنفسكم كوبا ً من الشاي وخذوا راحتكم ودعونا ُن َرحبُ ِبضَيفِ اليوم .
جون تايلور٠:٠٢ :
ب الرقيق ِة وشكراً جزيالً ِبإنضما ِم ُكم إلينا .
ت القص ِ
ت حافا ِ
مرحبا ً  ،وأهالً وسهالً ِبكم في حلقة من حلقا ِ
ليث حسين ٠:٠٤ :
المواقع المُهم ِة من العه ِد البابلي القديم  ،شكراً
ث عن هذا
مرحبا ً  ،أو ُّد ال َت َقدُّم بالشكر لك جون على إتاح ِة الفرصة لي لِل َت َح ُّد ِ
ِ
جزيالً لك مرة أُخرى .
جون تايلور٠::٤ :
أنه لَمِن دواعي سروري أن نستضيفك هنا  .هل من المُمكن أن ُتخبرنا لو سمحت ؟ َمن أنتَ ؟ وماذا َتع َمل ؟
ليث حسين ٠::٤ :
إسمي هو ليث مجيد حُسين  ،حاصل على شهادة الكتوراه في علم اآلثار والكتابات المسمارية  .حاليا ً أشغل منصب أُستاذ
مساعد دكتور في َجامِع ِة َبغداد .
جون تايلور٠::٤ :
الناس الذين
ُشوقا ً  ،لكن على الرغم من أهميت ِه هذه فأني أعتق ُد أنَّ
َ
حقا ً إنَّ الموقعً الذي كنت تعم ُل عليه كان مهما ً وم ِ
الممكن أن ُتعَّرفنا عن َتل َحرمل لو سمحت
الموقع لذا هل من
يعيشون خارج العراق ليس لديهم أدنى فكرة عن ماهي ِة هذا
ِ
ِ
اح ُته ؟ متى َت َّم َتنقِي َبه ؟
؟ أين يقع ؟ كم هي َم َس َ
ليث حسين ::٤٢ :
الحجم حوالي  ٠،١هكتاراً
المواقع اآلثاري ِة الواقع ِة في ًمنطق ِة دَيالى لكنه موق ٌع صغي ُر
يُعتب ُر َت ُّل َحر َمل واحداً من أهم
ِ
ِ
ت الحاضر في ضاحي ِة من ضواحي بغداد
وحوالي أربعة أمتار فوق منطقة السهل الرسوبي  ،ويق ُع هذا الموق ُع في الوق ِ
موقع َت ُّل حرمل يحتوي على حِصن عسكري ومركز إداري  .بدأت التنقيبا ُ
ت في هذا
وهي منطقة بغداد الجديدة  .يبدو أنَّ
َ
الموقع من ِق َب ِل الجانب العراقي في عام  :٤٩١وإستمرت ِبدورها حتى عام َ . ٠٦٢:ج َرت أولى التنقيبات في هذا
ِ
ب أكثر
الموقع بقيادة طه باقر ومحمد علي مُصطفى وتحتَ إشراف سيتون لويد  .إكتشفوا خالل موسمين فقط من التنقي ِ
ِ
َ
القيام
خالل
من نصف هذه المستوطنات ووجدوا حوالي  ٠:٤٤لوح طيني  .ت َّم إنها ُء العمل الرئيسي لهذا التنقيب من
ِ
ِ
مسح مستوى المبنى الثاني والثالث مع إجراء َمسح لمستوطن ِة من فترة إيسن_ الرسا التأريخية  .هذا وقد َت َّم تحدي ُد ع َّد ِة
ِب ِ
للنار
ِلشؤون اإلدارية  .هذا و ُتظه ُر بقايا الطبقة العلوية الثانية بعض اآلثار
منازل خاصة وثمانية معابد وبناية كبيرة ل
ِ
ِ
والدمار ربما يعو ُد تأري ُخها لِفتر ِة الحروب التي حدثت بين مملكة إشنونا والحكام العيالميين والملك حمورابي َملِ ُ
بابل .
ك ِ
ِ
ب
كان طه باقر واحداً من
بابل وقد كان عالِ َم آثار ومُؤلف وكات ِ
عام  ٠٦٠٠في مدين ِة ِ
أعظم المُنقبين  .وُ لِ َد طه باقر في ِ
ِ

سابق لِلمتحفِ الوطني العِراقي  .هذا ويعتب ُر طه باقر من أبرز اآلثاريين العراقيين .
مسماريات ولغوي ومُؤرخ وأمين
ِ
كانت أبرز األعمال التي َخلدت ذكره هي ترجم ُته لِع َّد ِة أعمال من اللغة األكدية إلى الِلغ ِة العربية مثل ملحمة جلجامش
المواقع البابلية والسومرية القديم ِة أثناء عمليات التنقيب التي
وشريعة القانون األكدي ،باإلضاف ِة إلى إكتشاف ِه العدي ِد من
ِ
قام بها  .أما ماي ُخصُّ التسمية القديم ِة لِ َتل حرمل فقد كان ي ُ
النصوص
ُطلق عليه ِبشادوب بوم  ،هذا وتـُزودنا كثيراً من
ِ
أصل هذه التسمي ِة  .بعضهم قال أ َّنه بيل غشير وهو اإلله المحلي لِمنطق ِة
الموجودة في َتل َحرمل ِبالمعلُومات ِ حول
ِ
شادوببوم  ،أو أنه يُقرأ هكذا لو َكال شا دوب بو أُم أو شا دوب بي إم .
جون تايلور ::٠٠ :
إذن هذا هو " إله شادوب بوم " أليس كذلك ؟
ليث حسين ::٠٠ :
ٌ
مشتقة من الكلمة السومرية شادوببا
نعم  ،لكننا ليس لدينا أيُ تفسير لهذا المعنى حتى يومنا هذا  .بعضهم ف َّسرها على أنها
تفسير َها غي ُر صحيح .
األلواح الطينية لكنَّ
والتي تعني وعا ُء
َ
ِ
جون تايلور٢:٤٤ :
بالفعل إيجا ُد بعض من اإلكتشافات المذهلة هناك  ،أليس كذلك ؟
إذن َت َّم
ِ
ليث حُسين ٢:٤٠ :
طين التراكوتا  ،وقد وجدناهما عند المدخل الرئيسي
نعم  ،إكتشفنا لوحين طيني َين ألسدين مشهورين جداً مصنوعين من
ِ
ً
للمعب ِد  .في البداي ِة قالوا أنها كانت ُت َمث ُل اآللهة في معبدي نيسابا و هايا لكنه غير صحيح بسبب أنهم وجدوا ألواحا ً
طينية
سخ كان كل شيء مكتوب فيها هو هايا ونيسابا أو نيسابا وهايا .
لِمعاجم وبيانات لِ ُن ِ
جون تايلور٢::٤ :
سخ هذه هي عبارة عن مُالحظات خطية ي ُت ُّم وضعها أحيانا ً عند نهاي ِة نصوص الكتب لذلك ليس من الغريب
إن بيانات ال ُن ِ
إستحضار إله َة الكتابة نيسابا وزو ِجها هايا .
أن يقو َم ُكتابُ هذه الفتر ِة ِب
ِ
ليث حُسين ٢:٠٠ :
نعم.
ليث حسين٢:٠: :
قال طه باقر م ُتسائالً ايضا ً  :هل هذا معبد هايا ونيسابا ؟ كال ،إ َّنه ليس معبد هايا ونيسابا بل هو معبد بيل غشير وهو إله
الموقع مثل  :شماش
شادوب بوم المحلي  .كما أننا لدينا العدي ُد من اآلله ِة هناك بسبب وجود العدي ِد من المعابد في ذلك
ِ
مدخل
وأرانيتم  .هذا وقد قيل أنَّ معبدها الرئيسي كان معبد بيل غشير ،باإلضاف ِة إلى أننا وجدنا إثنين من األُسو ِد عند
ِ

المعب ِد ووجدنا إثنين آخرين في داخل ِه أيضا ً وقد كانا ِبمثابة حارسين لِلمعب ِد  .كان األسدان محفوظين داخ َل المتحفِ لكن
لسو ِء الحظ ت َّم تدميرهما خالل الحرب .
جون تايلور٤::٤ :
على ما أتذكره أنَّ القائمين على المتحفِ يعملون على إستعادة هذين األسدين ؟
ليث حسين ٤::: :
السابق وأعتق ُد أ َّن ُه قد َت َّم إعادةُ بنا ِئها
نعم  ،إنهم يعملون على ذلك أو أنهم قادرين على إعاد ِة بناء هذه األُسود إلى وضعِها
ِ
حاليا ً .
جون تايلور٤:٠٠ :
هذه أخبا ٌر جيدةٌ .
جون تايلور٤:٠٤ :
أن تخبرنا كم كان عد ُد النصوص
لقد كنت تعمل على دراس ِة النصوص ِالموجود ِة في
الموقع ِبشكل خاص  ،هل ِبإمكانك َ
ِ
التي وُ ِجدت تقريبا ً ؟ وماهو نوعها ؟
ليث حسين ٤::٠:
غير
موقع َتل حرمل على مايقربُ من  :٤٤٤لوح طيني من كاف ِة
َت َّم العُثو ُر في
األنواع  .مازالت أغلبي ُة هذه ال ُنصوص َ
ِ
ِ
منشور ِة أو أنها َت َّم دراستها ضمن إطروحات جامعية غير منشورة مِن قِبل بعض ِ الباحثين العراقيين ومن بين هذه
النصوص المنشور ِة حتى يومنا هذا ٠٤:رسالة و :٠:نصا ً
البحوث هي تس ُع أطاريح ماجستير ودكتوراه  .بلغَ عد ُد
ِ
قانونيا ً وإداريا ً و لوحين من الطين لِقوانين إشنونا وقائمتين للتأريخ و ٠:نصا ً أدبيا ً وإثنين من ملحم ِة جلجامش وإثنين من
القوائم المعجمية و ٠٦من النصوص الرياضي ِة و ٠٤٤من النصوص المدرسية المُدَور ِة .
القوائم الجغرافي ِة و ٢من
ِ
ِ
ُ
درست خاللها
تض َّم َنت إطروح ُة الدكتوراه الخاصة بي على دراسة المبنى الرئيسي والمبنى اإلداري وبناية السراي وقد
ُ
عمل طبعة جديدة لجميع النصوص المجموع ِة من َتل َحرمل ووضعتها جميعا ً في
صوص  ،كما أني
أنواع ال ُن
ُكل
ِ
قمت ِب ِ
ِ
نشر هذه النصوص جميعها
فهرس واحد  .قد إستغرق مني العم ُل على هذا الفهرس عد َة سنوات
بالطبع لكني آم ُل أن يت ُم َ
ِ
المستقبل إلني أقوم حاليا ً ِبإعطا ِئها ل ُ
ُ
أوضحت مُسبقا ً أ َّنه َت َّم نش ُر حوالي  ٢٤٤أو أكثر رُبما من هذه
ِطالبي  .هذا وقد
في
ِ
ُ
موقع َتل َحرمل لِطالبي الحاليين في
إعطاء ألواح طينية من
قمت ِب
غير منشور لذلك
وص لكن مازال البقي ُة منها َ
ِ
النص ِ
ِ
العاجل ِ .بالتأكي ِد ليس لدى الباحثين نس ٌخ أو نماذ ُج
ب
مرحلة الماجستير والدكتوراه لِدراستها وآمل أن ي ُتم نشرُها في القري ِ
ِ
شكل كتب .
من هذه األطاريح لكننا نأمل أن يتم جمعها ونشرها في المستقبل ِعلى
ِ
جون تايلور٦::٤ :
ُنشر جميع ُنصوص َتل حرمل ِبهذا الشكل تقريبا ً ؟
يبدو هذا األمر ممتازاً  ،كم ستستغرقَ عملية ِ

ليث حسين ٠٤:٤: :
ٌ
ُ
عملية طويلة األم ِد لكني آمل أنها سوف تنتهي قريبا ً إلنني
ت إذ أنها كما تعرف
أعتق ُد أنها سوف
تستغرق عِ َّد َة سنوا ِ
ض ًم ُكل األلواح الطينية المسمارية حوالي  :٤٤٤لوح
نشرها في المستقبل في ألمانيا في فهرس َي ُّ
أحاو ُل أن أقو َم ِب ِ
ً
ُ
ُ
ب
قضيت
مايتعلق بها من معلومات عن ُكل لوح طيني والتي
مسماري ِ ،باإلضاف ِة إلى
سنوات في جمعها من الكت ِ
باللغتين اإلنجليزية واأللمانية ،
اإلداري ِة والمجالت الدورية ومجالت التنقيب المنشورة ِباللغ ِة العربي ِة وسأقو ُم ِبترجمتها
ِ
ُ
النشر قريبا ً  .سيكون موع ُد النشر في نهاي ِة هذه السن ِة
جمع المعلومات الخاص ِة ِب ُكل لوح طيني و َستكون قي َد
كما
ِ
قمت ِب ِ
لمشروع الفهرس هذا وإطروحتي في الدكتوراه حول َتل حرمل ونص من مبنى السراي اإلداري ونص حول بعض
ِ
إنتاج مجموعة
اإلكتشافات اآلثارية أيضا ً  .نأم ُل أن يكون هناك كتب أخرى من هذه السلسلة  ،كما أننا نحاو ُل العم َل على
ِ
موقع َتل َحرمل.
تركيزها حو َل المواد المستخدم ِة في
جديدة ُتدعى َتل حرمل واحد وإثنان وثالثة والتي سيكون محو ُر
ِ
ِ

جون تايلور ٠٠:٠٠ :
سيكون هذا البحث مصدراً مهما ً  ،أشرت إلى أنه سيكون متاحا ً بِاللغ ِة األلماني ِة  ،هل سيكون متاحا ً بِاللغ ِة العربي ِة أيضاً ؟
ليث حسين ٠٠:٠: :
ِسوء الحظِ التوجد ُن ٌ
سخة باللغ ِة العربية إال إني آمل أنه سوف تكون هناك واحدة فأنا أريد ذلك لكنها تحتاج إلى عمل
ل ِ
كثير .سيكونُ هذا العمل باللغ ِة األلمانية لكني آمل أيضا ً أنه سيكون متوفراً باللغ ِة العربية ألني كما تعرف أحاول أن أنتج
جمع كاف ِة هذه
كتابا ً ضخما ً في المستقبل عندما يكون لدينا م ًُتس ٌع من الوق ِ
ت  ،كذلك آمل أن يكون عملنا أفضل عندما نقو ُم ِب ِ
أغلب هذه النصوص َتمَّت دراس ُتها في العهود القديم ِة التي لم يكن متوفراً
وإصدار طبعة جديدة منها بسبب أنَّ
النصوص
َ
ِ
فيها أ َّية مصادر وكتب  .كانت أشه ُر المقاالت التي ُنشرت عن َت ِل َحرمل هو ماكتبه غوتزه في عام  ، ٠٦:١إذ قام
ً
والعمل
صوص
رسالة من هذا الموقع  .هذا ونحتا ُج إلى إعاد ِة كتاب ِة هذه ال ُن
ِبإصدار منشور مُثير لِإلهتمام مُكونا ً من :٤
ِ
ِ
مل مع محتوياتها والتي سوف تكون حسب
جميع هذه
على تأليفِ فهرس ضخم من
ِ
النصوص المأخوذة من َتل َحر ِ
ِ
إعتِقادي مصدراً جيداً ومفيداً .
جون تايلور٠٠:٠٢ :
يشي ُر الدكتو ُر ليث في الجزء التالي إلى عِ َّد ِة ُنصوص والتي هي معروفة لدى المُخ َتصَّين ومن بين هذه ال ُنصوص ما
ت تدريب  ،كم إحتوت على قوائم لِعد ِد اليُحصى من
ب
"النصوص المُعجمي ِة "  .إحتوت هذه النصوص على أدوا ِ
يُسمى ِ
ِ
ت لِمُختلفِ أنواع الحيوانات والقطع األثرية والناس واألماكن  ،فإذا كنتَ تعتق ُد أن هذه النصوص هي عبارة عن
الكلما ِ
النسخ
قواميس قديمة فأنت على صواب  .هذا وأشار الدكتو ُر ليث أيضا ً إلى قوانين إشنونا التي َت َم التعرُّ فُ عليها من خالل
ِ
قوانين حمورابي الشهيرة لكنها أقد ُم منها.
موقع َتل َحرمل و تشب ُه هذه القوانين في تنظيمِها إلى َحد ما
التي وُ جدت في
َ
ِ
جون تايلور٠٠::: :

ِلحصول على فهم أفضل لطبيع ِة أو إستخدام هذه
ت إستخدا ُم المفهوم اآلثاري ل
هل من الممكن من خالل هذه التنقيبا ِ
ِ
النصوص ؟
ِ
ليث حسين٠::٤٠ :
نعم ،أعتق ُد أنه ممكن ذلك بسبب أننا لدينا العديد من األمثلة هناك كالقوائم المعجمية وأين َت َّم العثورُ عليها ؟ واأللواح
المدرسية ال ُمدَورة وأين َت َّم الع ُُثو ُر عليها ؟ حسنا  ،ربما تقول أنه قد كانت مدرسة صغيرة هنا او شيء ما مثل معهد
تعليمي هناك ألننا قد عثرنا على الكثير من ألواح المعاجم الطينية هناك  .سيكون لدي مشروع في ألمانيا في جامعة َينا
بالطبع ُنس ٌخ جديدةٌ مع
موقع َتل حرمل التي لم يتم نشرها حتى اآلن وهي
نشر أكثر من  ٠:لَوحا ً مُعجميا ً من
وسأقو ُم ِب ِ
ِ
ِ
قراءات جديدة  .كما أني آمل أن يتم نشرها قريبا ً  ،نستطيع ُ أن نقول أنه ربما أن ما وجدناه في المعبد أو ماوجدناه في
المنازل هو يعو ُد إلى أمور تعليمية أو ربما ال .كان من أهم أألشياء التي ت َّم أيجادها في المنزل هي " ختم الطين" .
جون تايلور٠٠:٠٤ :
ٌ
عالمات صغيرةٌ
ٌ
الطين .
مصنوعة من
هذه
ِ
ليث حسين ٠٠:٠: :
نعم ,تتحد ُ
ب فه ُم األختام لكنني نشر ُتها في واحدة من
ت عن
أنتاج اآلجر وكان من الصع ِ
َّث كثي ٌر من هذه العالما ِ
ِ
ُ
المواقع .
تتحدث عن إنتاج اآلجر أو عن طريقة نقله من وإلى
المقاالت في مجل ِة كاسكال في إيطاليا  ،إذ
ِ
جون تايلور٠٠::٤ :
ما الغرض الذي َت َّم إستخدا ُم هذا اآلجر إلجل ِه ؟
ليث حسين٠٠:٠٤ :
سور هناك وعملت ربطاً بين هذه
حاولت أن أضع ربطا ً بين بناية السور والذي هو سور تل حرمل الضخم ألنه محاط بِ ٍ
الكمية الكبيرة من اآلجر الذي َت َّم جل ُبه إلى المدين ِة وقد ُ
ِبناء
السور المُحيطِ
قلت في هذه المقال ِة أنه ربما إس ُتخد َم هذا اآلجر ل ِ
ِ
الموقع .
ِب
ِ
جون تايلور٠::٤٢ :
كم عدد اآلجرالموجود في ذلك السور ِ من هذا القبيل ؟
ليث حسين٠::٤٦ :
الموضوع لكن األم َر م َعقَّ ٌد جداً ،كما أنني أعتقد أنه ليس
ت حول هذا
حاو َل العديد من العلما ِء على ما أظن تقدي َم إقتراحا ٍ
ِ
سهالً بسبب أنهم أشاروا إلى هذا التعقي ِد في مقال ٍة أو مقالتين  .تح َّد َ
وضع
ث العلماء عن هذا الموضوع لكنه ليس من السهل
ِ
موقع ت ِّل حرمل  ،ربما سوف يأتي شخصٌ بعدي يستطيع أن يج َد جوابا ً لِهذه المعضلة.
إقتراح حول هذه القضية في
اي
ٍ
ِ

جون تايلور:٤:٠: :
نعم  ،لكن هذا األمر يتطلبُ كثيراً  ،أليس كذلك ؟
ليث حسين٠:::٠ :
نعم  ،نعم  ،وهو كذلك  ،إنه كثير .
جون تايلور٠:::١ :
الجدار .
ب عدد اآلجر الموجود في إمتداد ُم َعيَّن من
نحتا ُج أن يقو َم أح ُد الطلب ِة ِبحسا ِ
ِ
ليث حسين ٠::٠٠ :
ٌ
صعبة جداً ِبالنسب ِة لهم .
نعم  ،نعم ،ستكون المهم ُة
جون تايلور ٠::٠٢ :
ُ
تتحدث عنها هذه الوثائق ؟ ماهي اللغة التي
صوص ؟ مانوع األشياء التي
هل ِبإمكانك إعطاءنا نبذةٌ حول بعض هذه ال ُن
ِ
الوثائق ؟
ُكتبت بها هذه
ِ
ليث حسين ٠:::٠ :
القوائم المُعجمية على سبيل المثال ِ هي اللغة السومرية كما رأيناها او ممايتوفر لدينا من مدينة ُنفر
ِبالتأكيد  ،كانت لغة
ِ
الطرق النظرية المُجردة مثل  :المثلثات والمستطيالت بدون اإلشار ِة إلى
أو نيبور .تتعام ُل بعض المسائل الرياضية مع
ِ
طبيع ِة الحيا ِة اليومية  .بينما على العكس من ذلك تماما ً كانت الرسائ ِل وال ُنصوص القانونية واإلدارية ِبمثاب ِة مِرآة عاكسة
ً
مكتوبة باللغ ِة األكدي ِة مثل عملية نقل حموالت
للحيا ِة اليومية .كما أنها تتعام ُل مع اإلقتصاد والقضايا الخاصة وكانت
اآلجر وحجم األواني المُستخدم ِة في البنا ِء والعدد الالزم من الرجال ِ لِبنا ِء السور .يوج ُد كذلك بعضُ األسئل ِة حول
ً
رسالة مهمة جداً تتحد ُ
ال
حم الخِنزير .كانت هناك
َث حول أح ِد األشخاص وهو يحتا ُج إلى عدد من العُم ِ
الزيوت و َش ِ
ُ
الربط هنا لكن الأعتقد أنه سيكون مُفيداً
ب معه إلى شادوببوم لِصناع ِة اآلجر وهذا ِبالتأكي ِد شيء مهم جداً .نستطي ُع
للذها ِ
خارج َتل حرمل لكن غالبي َة ل ُغاتها كانت باللغ ِة األكدي ِة
لنا بسبب أنَّ هذا اآلجر ياتي من الخارج واألختام أيضا ً قادمة من
ِ
مكتوبة ِباللغ ِة األكدي ِة ولدينا كذلك القوائم المعجمية وهي مكت ٌ
ٌ
وبة ِباللغ ِة السومري ِة ،
 .كما أننا لدينا قوانين إشنونا وهي
ِباإلضاف ِة إلى العدي ِد م َِن العقود اإلدارية والوصوالت التي كانت خليطا ً بين اللغة السومرية واألكدية .
جون تايلور٠٤::٢ :
القديم ؟
العراق
ماذا تخبرنا نصوص " تل حرمل" عن الحياة في
ِ
ِ
ليث حسين٠٤:٠٠ :

ت اإلدارية من تل َحرمل وخاصة اإلدارة الزراعي ِة منها وقد ت َم َّكنا من تكوين صورة عن
فحص َعينة من األرشيفا ِ
قُمنا ِب ِ
األعمال
ب ِ ،باإلضاف ِة إلى
طبيعة المجتمع في تلك الفتر ِة التأريخي ِة والتي كانت الزراع ُة هي المهيمن ُة عليها وكذلك الحبو ِ
ِ
المعاجم والتي بدورها ُتع َتبرُ مُؤشراً على أنها كانت
المدارس ونصوص
التِجاري ِة  .كما أنها تحتوي على عدد كبير من
ِ
ِ
ومراكز التعليم ِ .كما قُلنا في البداي ِة كان َت ُّل حرمل هو المركز
المركز اإلداري لِمملك ِة إشنونا بسبب كثرة المدارس
ِ
الرسائل الموجودة هناك  ،إذ كان عُمدةُ تل حرمل
ب
اإلداري لِمملك ِة إشنونا وهذا شيء مهم للغاي ِة ِبالنسب ِة إلشنونا بسب ِ
ِ
ك إشنونا ِبصورة مباشرة وبدور ِه تباد َل َملِ ُ
يخاطبُ مل ُ
ك إشنونا الرسائ َل معه  .كان المجتم ُع مجتمعا ً زراعيا ً تقريبا ً  ،كان
ُ
الحديث يدو ُر هناك حول الحبوب وعملية توصيلها وطرق إدارتها بالتأكي ِد  .كما أوضحت مسبقا ً عن وجود العدي ِد من
بعض هذه األلواح يشي ُر إلى أنها كانت أو ُل كلية في العالم  ،لكنها ليست كذلك ليس
الطين المدرسي ِة وإعتقدنا أن
ألواح
َ
ِ
غير منشور كما تعرف  ،ولدينا أكثر من  ٠٤٤٤لوح  ،كما
األلواح
هنالك اي وجود لِ ُكلية  .مازا َل العدي ُد من هذه
َ
ِ
ُ
ُ
رأيت العدي َد منها لكن ليس باإلمكان قراءتها جميعها لكننا نبذ ُل مافي
األلواح مكسورةٌ وقد
أوضحت أنَّ كثيراً من هذ ِه
ِ
ِفعل ذلكِ .
وسعنا ل ِ
جون تايلور٠٦::٠ :
بعض األحيا ِن قراءة هذه األلواح المتك ِسرة والمتآكلة  ،أليس كذلك ؟ كما أني أُقد ر الصعوبات
الواقع يصعب في
نعم  ،في
ِ
ِ
المواقع التي اليعرف
ت الحالي موقعا ً مُهما ً لكن ربما تكون واحدة من
التي تواجهها هناك .إذن تعتبرُمملك ُة إشنونا في الوق ِ
ِ
الناسُ عنها الكثير.
ليث حسين٠٦:٠١ :
ت عنهً .ن َّقبً األمريكيون كما تعرف
نعم  ،هذا الموق ُع مُه ٌم جداً ِبالنسب ِة لمنطق ِة دَيالى كما أننا النعرف الكثير من المعلوما ِ
ثار وكثير
في العق ِد الماضي في تل أسمر والعدي ِد من
المواقع القديمة هناك وقد وجدوا العديدَ من اإلكتشافات الرائعة واآل ِ
ِ
ُ
ُوء الحظ النعرف
لمئات من
أسمر .يوج ُد في منطق ِة ديالى ا
األلواح الطينية والرسائل من تل
من
المواقع المكشوف ِة لكن ِلس ِ
ِ
ِ
ِ
ت ألننا إكتشفنا وجود تعاون
ت حول هذه
المواقع حتى هذه اللحظ ِة لكنها كانت مملكة مهمة في ذلك الوق ِ
الكثير من المعلوما ِ
ِ
مع حضارة عيالم بين الحين واآلخر.
جون تايلور٠٤::٠ :
الحاضر إيران.
هؤالء هم جيرانهم الشرقيون والتي ُتعرف في وقتنا
ِ
ليث حسين٠٤::٤ :
نعم  ،نعم ،وكان الملك حمورابي هو السببُ في تدمير ماتبقى من مملكة إشنونا على ماأعتقدِ ،باإلضاف ِة إلى أننا لدينا العديد
من الملوكِ المُهمين في تلك الفتر ِة مثل :إبيق -أداد وكثير من الحُكام المحليين مثل هامي -دوشور وسِ ين – أبوشو .
جون تايلور٠٠:٤٤ :

ت حول
ت السابق ِة  ،مازال هناك الكثير من الثغرا ِ
نشر هذه النصوص المكتشف ِة من التنقيبا ِ
أوضحتَ فيما سبق حول خطتك لِ ِ
ألكتشاف مواٍ ٍد جديد ٍة لِس ِد هذه الثغرات ؟
ت جديد ٍة
عمل تنقيبا ٍ
ِ
تأريخ تلك الفتر ِة  .هل لديك أيّة خط ٍة لِ ِ
معرفتنا بِ
ِ
ليث حسين٠٠:٠: :
ُ
ب
ت الجديد ِة  ،عندما
ت التنقي ِ
ِغرض إكمال دراستي للدكتوراه قد عملنا إثنين من حمال ِ
سألتني عن التنقيبا ِ
كنت في ألمانيا ل ِ
في عام  ٠٦٦٤وعام  ٠٦٦١كمشروع آثاري مشترك بين جامعة بغداد ومعهد اآلثار األلماني وقد كان المشرو ُع مدعوما ً
عمل إثنين من عمليات الرص ِد
من
مدير دائر ِة اآلثار والتراث  .قمنا ِبفحص الموق ِع من الزاوية الغربي ِة للِمدين ِة  ،كما قمنا ِب ِ
ِ
على كال الجانبين من سور المدين ِة ومستويات المبنى العليا والتي هي من األلفِ الثاني قب َل الميال ِد وقد وجدناها هناك
ُ
نفس الفتر ِة التأريخي ِة
أكتشف عن
ب أن
وحاولت من
بالفعل .هذا
خالل عمليات التنقي ِ
َ
ِ
ِ
وضع الجهة الشرقية من المدين ِة ومن ِ
ِ
ُ
والرابع .كانت أهم
اإلستيطان في المدين ِة بين المستوى الثاني والثالث
ت
وقد
وجدت أنَّ هناك إختالفات كبيرة في عمليا ِ
ِ
ِ
البنايات في الموقع هو سو ُر المدين ِة و َبواباتِها والمبنى اإلداري والمعبد الرئيسي والتنقيبات الجديدة .ربما يكون واح ٌد من
اإلحتالل األخير ِة إليسن -الرسا  .أردنا أن ُنثبتَ شيئا ما إذ كما تعرف لم يتم
المعاب ِد أو بقية المعابد قد تأسست في فترة
ِ
ب الحصو ُل على تقارير التنقيبات من العهد
نش ُر كل التقارير منذ العه ِد القديم ومنذ تنقيبات طه باقر  ،فقد كان من الصع ِ
ُ
الموقع من المتحفِ وكان ك ُّل شيء باللغ ِة العربي ِة مع
التقارير حول هذا
قمت ِبجمع مايمكن جمعه من هذه
القديم ولذلك
ِ
ِ
ُ
قمت ِبجمعها كلها وترجمة كافة هذه المعلومات المكتوبة منذ العهد القديم إلى اللغ ِة اإلنجليزي ِة ثم بعدها إلى
مالحظاتِه.
اللغة األلمانية بسبب وجود العدي ِد من ال ُخططِ هناك  .كانت لدينا ُخ ً
طة واحد ًة لكننا النعرف رقم ال ُغرفِ هناك وهذا كان
صعبا ً جداً ،فقد تقرأ هذا اللوح الطيني والذي وُ ِج ًد في الغرف ِة  ، ٠٤٤حسنا ً ،ها أنت تنظ ُر إلى الخريط ِة لكنك التجد رق َم
مكان ال ُغرف ِة صعبا ً جداً في ِبداي ِة
ُثور على
ِ
ال ُغرفة  ٠٤٤لكن أين هي ؟ إذ اليوجد وصفٌ لهذه ال ُغرف ِة وكان العم ُل لِلع ِ
التقارير
جمع كاف ِة
األمر .قمنا بعد مُضي سنوات عديدة من
ِ
ِ
ِ
العمل مع بيتر مي َكلوس في ألمانيا في جامع ِة هايدلبرغ ِب ِ
ب أنَّ لدينا شيئا ً
ت من العمل الدؤو ِ
والتقارير غير المنشورة وحاولنا أن نعمل منها شيئا ً حقيقياً .أستطي ُع أن أقول وبعد سنوا ِ
أوضحت سابقا ً أني آمل أن َي ُتم نشرها قريبا ً
ُ
جديداً حول الغرف والبيوت  ،كما اننا وجدنا سجالت األرشيف هناك  ،كما
شكل كتاب حول علم اآلثار واإلكتشافات من َتل َحرمل .
على
ِ
جون تايلور٠٠:٠٠ :
الفعل.
سيكون هذا العم ُل مفيداً جداً وجباراً ِب ِ
ليث حسين٠٠:٠٢ :
ِنصوص تل حرمل بطي ٌء حاليا ً  ،إذ َت َّم نشر أقل من  ٢٠:نصا ً حتى هذه اللحظة .كان هذه
النشر الفعلي ل
أستطي ُع القو َل أن
َ
ِ
ً
رسالة في عام  . ٠٦:١ليست
الرقم هو أهم هذه النصوص المنشورة بواسط ِة غوتزه  ،باإلضاف ِة إلى نشر ِه ال :٤
هناك أي ُة معلومات عن مايقارب من مئ ِة أو  ٠:٤تنقيبا ً غير قانوني  .كان هناك تنقيبا ً غير قانوني في تل حرمل في عام
الموقع إلى جامعة يال وقد وجدناها هناك وقد كانت
إرسال النصوص المستخرج ِة من
 ، ٠٦:٠وقد قا َم المُنقبون ِب
ِ
ِ
نشر أح ُد طلب ِة غوتزه هذه
نشر دي جونغ إيليس قليالً من
نصوص َتل حرمل  ،كما َ
منشور ًة ِبواسط ِة سايمونز  .كذلك َ
ِ
نشر فان ديجك بعضا ً من هذه النصوص عندما َع ِم َل هناك  ،بعد ذلك
النصوص ثم نشرها العراقيون بعد ذلك  .أيضا ً َ

النصوص التي َت َّم
نشر الفؤادي النصوص المدرسية ال ُم َّدورة  ،كما تضمنت رسال ُة الدكتوراه لِسليماِن العديدَ من هذه
َ
ِ
أمثال خالد األعظمي ورضا الهاشمي وعبد الكريم عبد هللا وعامر
النشر من
نشرها .هذا وقد قام كثي ٌر من العراقيين ِب
ِ
ِ
سليمان وباسمة جليل وأحمد مجيد ومنشد منشد مطلك وسعد سلمان وأحمد كامل .أيضا ً لدينا نصوص من َتل حرمل من
الحصول على هذه النصوص ليس سهالً  ،إذ أن
القرن الماضي وقد َت َّم نش ُر العدي ِد منها  .كما تعرف فإن العمل من أجل
ِ
ِ
األرقام وهذه األلواح الطينية ثم يبحثون عنها وال
صوص غي ُر موجو ِد فعندَما تسأل في المتحفِ أنك ُتري ُد هذه
كثيراً من ال ُن
ِ
ِ
ب إغالق
يجدوها ،كما أني الأعرف أين هي وليست أيضا ً موجودةٌ في رفوفها بسبب الحروب كما تعرف وأيضا ً ِبسب ِ
ً
سهلة لكننا نبذ ُل مافي وسعنا من إجل ذلك  .وجدنا من خالل
ت طويلة لذلك محاولة العثور عليها ليست
المتحف لِفترا ِ
الحكام المُهمين مثل
األلواح كثيراً من المعلومات المهمة ِ إذ وجدنا سجالت أرشيفِ خاص ِة لكثير من
العمل على هذه
ِ
ِ
ِ
إعطاء طلبتنا هذه
هامي – دوشور وسين – أبوشو كما أشرت و آمل أنها الخطوة األولى في اإلتجاه الصحيح  .قمنا حاليا ً ِب
ِ
نشر بحثيهما في الدكتوراه والماجستير
النصوص لِدراستها إذ لدي إثنين من طلبة الدراسا ِ
ت العليا وقد قا َم كِالهما ِب ِ
ُ
أجل دراستها في
ُوص َتل حرمل .
والمتعل َقين ِبنص ِ
قمت ِبإعطاهم غرفة ومنزل مع األلواح الطينية التي وجدناها من ِ
األلواح الطينية الخاص ِة ِبتل حرمل في المستقبل.
وبدورهم يأملُون أن ي ُت َم نش ُر كافة
بحوثهم للماجستير والدكتوراه ِ ،
ِ
جون تايلور٠٤:٠٦ :
بالفعل يصُبُّ في مصلح ِة هذا الحقل
شكراً جزيالً ليث  ،أ َقد ُر وقتك الثمين وانت تقوم بهذا العمل المدهش والذي هو
ِ
العلمي  .شكراً لك مرة أُخرى .
ليث حسين ٠٤:٠٤ :
ب والسع ِة .
على الرح ِ
جون تايلور٠٤::٤ :
طريق منص ِة الباتريون
ب الرقيق ِة  .إذا أعجبكم مانقوم ب ِه أرجو دعمنا عن
ت القص ِ
سن إستماعكم لِحلقتنا من حافا ِ
ِ
شكراً ل ُح ِ
الشهر على
بضع جُنيهات في
والتي هي ) . ( patreon.com/wedge podهذا ويساعدنا إنفاق َكم
َ
ِ
ت
الغرض الذي يمكننا من خِالل ِه
العمل على هذا التدوين الصوتي ويقربنا من
إستمرارية
ت مناسبة إلى لغا ِ
تقديم ترجما ِ
ِ
ِ
ِ
طريق وسائل أخرى مثل :أإلشتراك معنا في التدوين الصوتي أوترك لنا تقييم
الشرق األوسطِ  .يمكنكم دعمنا أيضا ً عن
ِ
خمس نجوم على ال آي تون
من
ِ
أو متابعتنا على أي  podcatcherمن إختياركم أو التوصي ُة بنا إلى أصدقائِكم أم ُمتابعتنا على تويتر
@wedge_pod
وإذا كن َتم تري ُدون معرفة أخر أخبار التدوين الصوتي ِبإمكانكم اإلشتراك ِبنشرتنا اإلخبارية .يمكنكم إيجا ُد كافة الروابطِ
على موقعنا األلكترونيwedgepod.org :

شكراً لكم وآمل أن تنضموا إلينا في المرة القادمة .

