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                                                                                   القديم األدنىأساليب الحياة في الشرق  إكتشاف  

العاشرةَ:َليشياَرومانو رَ:َن سخةٌََالحلقةَ  ضارة َس وم  ثاريةٌَآ :َالموتَومراسيمَالدفنَفيَح    

٣١:٠:   ايلورت ونج  

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

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

طط عملهم حول هذا الموضوع بِالطريقِة التي  مالِء ,اطلب  منهم توضيَح خ  ِث مع األصدقاِء والز  وأقوم   في ك لِّ حلقٍة بالتَحدُّ

 يمكننا فهمها جميعاً .

  ٣١٠٠جون تايلور: 

 ىالموت والضرائب".  نحاول اليوم أْن ُنسلِّط الضوء عل ىفي الحياة  سو يقوُل المثُل القديم  " ليس هناك شيء ُمؤكد 

ثارية المصنوعِة من الطيِن وفي بعض آلا ِدراسِة المواد ىالقديم . إعتدنا عل ىالزوايا المظلمة من الشرق األدن ىإحد

المواِد العضوية وهذا يشمل ُ العظاُم  أيضاً ، لذا األحيان من الحجر أو المعدن . ُتعتبُر تربُة العراِق مكاناً غير ُمالئٍم لِحفِظ 

دراسِة ُرفات  ىقضينا بعض  الوقت نسبياً ُنحاوُل التركيُز فيه عل ىومن باِب المقارنِة مع الحضاراِت القديمِة األُخر

                                  القديم وطريقِة َتعاُمِل اإلحياِء معها.                                    ىفي الشرق األدن ىالموت

١٣١:جون تايلور١    

ثاريٌة ومُتخصصٌة في ِدراسة فترِة األلف الثالث قبل الميالِد والتي تعني ِببساطِة الفترة آضيفتنا لهذه الحلقِة هي عالمٌة 

لحظات األخيرة في حياة  ال ىالسومرية . أجرْت ضيفُتنا  بعض التنقيباِت في جنوِب الِعراق إذ َسلَط عملُها الضوَء عل

بعض ُسّكان بلدٍة سومرّيٍة نموذجية إذ كانْت األسئلُة تدور حوَل كيَف وأين َتمَّ دفُن السومريين ؟ ِبماذا َتمَّ دفُنُهم ؟ وماذا 

عن الحقيقِة الثابتة التي  يجب علينا جميعاً قبولها ؟ . ىيخبرنا هذا الشيء عن ُمعتقداِت هؤالء الناِس القُدام  

             ١١١:تايلور١    جون

ُب ِبَضيِفتي لهذا اليوم .آلوا ن هيأوا أِلنفسكم  كوباً من الشاي وخْذوا راحتكم ودعونا ُنَرحِّ  

  ١:١:جون تايلور١ 

 مرحباً ، وأهالً وسهالً ِبك في هذه الحلقِة من حافات القصب الرقيقِة وشكراً إلنضماِمِك إلينا .

٠١٣٠ليشيا رومانو١    

جون . إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا معك في هذه الحلقِة.مرحباً   

٠١٣٢جون تايلور١    



 هل من الممكن أن تخبرينا لو سمحِت ؟ َمْن أنِت ؟ ماذا تعملين ؟

٠١:٠ليشيا رومانو١     

ُز إختصاصي عل آثاريةٌ أنا ليشيا رومانو ، عالمُة  القديم   ىالشرق األدن آثار ىوباحثٌة في جامعِة  ساِبَينزا في روما . ُيركِّ

 وِبالتحديِد  في بالد مابين النهرين ضمن فترِة األلفية الثالثة قبل الميالد .  

:٠١٠جون تايلور١    

ستشاركيننا اليوم ِبِبعِض نتائِج عملِك في موقع ُيطلق عليه أبو طبيرة ، هل ِبإمكانِك إعطائنا ُنبذة تعريفية عن هذا الموقِع لو 
 سمحِت؟

٠١٠١نو١   ليشيا روما  

هيكتاراً . كان هذا  ١٠يَقع  موقِع  أبو طبيرة في جنوب مدينة الناصريِة الواقعِة في جنوِب العراق ، وتبلغ  مساحة  هذا الموقِع 

ها إاالموقع  عب تَوِسطة الحجِم يعود  تأريخ  األلِف الثالِث قبل الميالد مع إرتباطها بِالجزِء األخير من  ىلرةً عن مدينِة سومريٍة م 

ها بدايِة األلِف الثاني قبل الميالد .  بدأنا الحفَر في موقِع أبو  ىلإ نموذج حياِة اإلستيطان والتي من المفترِض أْن يعود تأريخ 
تنقيِب في هذا الموقِع  لِسوِء الحظ ، لكن التي لم نستطْع فيها الذهاب لل ىلكن هذه هي السنة األول ٠٣:٠طبيرِة منذ سنة 

ثقٍة ِباننا سنباشر العمل ُمَجدداً في العراق في موسم الخريف القادم إْن شاَء هللا .  ىعل ِبالتأكيِد نحنُ   

  ٠١:١جون تايلور١   

علٍم ُمسبقاً  ىالتنقيب ؟ هْل ُكنِت عل هنالك العديُد من المواقِع في الِعراق ، لماذا َتمَّ إختياُر موقع ابو طبيرة ِبالتحديِد إلجراء ِ
إختياِر الموقِع ؟ سببُ ِبوجوِد مدافِن  في هذا الموقِع ؟ وهل كان هذا هو   

٠١٠٢ليشيا رومانو :    

اإلعتبارات هي  المصلحة العلمية ، إذ كان إهتمامنا   ىموقِع أبو طبيرة ِوفقاً  لِعدِة إعتبارات . كانْت أول اإلختيار  على وقعَ 

توسِّطِة الحجِم في مدينِة أ ور التأريخية. إضافةٌ إل  ىمشترك مع جامعة ستوني بروك في تنقيِب مْنطقة إستيطاٍن صغيرِة وم 
  ٠٣:٠ناسب  . كذلك كنا في عاِم ذلك كنا نبحث  َعْن َموقٍِع من األلِف الثالِث قبل الميالد لذا كان أبو طبيرة هو الموقع   الم

إختياِر موقٍع بِالق رِب  ىنبحث  عن موقٍع قريٍب من مدينِة الناصريِة بِسبِب وجوِد بعِض المشاكل اللوجستية التي أجبرتنا عل

دِن الكبيرِة .   ىمن إحد الم   

١١:٣ليشيا رومانو:    

ذلك كانْت األلفية  الثالة قبل الِميالِد والسيما نِهاية هذه األلفية واحدةً من  الفتراِت التي تميَّزْت بِحدوِث الكثيِر  ىإضافةً إل  

همِة عل الصعيِد السياسي  واإلجتماعي وكذلك تغييراٍت من الناحيِة المناخيِة . ي عتبر  موقِع  أبو طبيرة أحِد  ىمن التغييرات الم 

رت بطِة بِالس الالِت الحاكمِة  بِشكٍل أساسي . هذا وقد َشِهدْت حركة  اإلستيطاِن والناِس الذين عاشوا في هذا الموقِع المواقِع الم 

هّمِة للغايِة  وماصاحبها من تغييراٍت في هيئِة النِظاِم اإلداري في بالِد مابين النهرين ، إذ تَحوَل هذا النِظامِ   من هذه الفترِة الم 

نظمٍة قائمِة  الواقعِة تحَت ُحكم سرجون األكدي  لذلك يمكُن أْن يكون  ىاإلمبراطوريِة األول ىالدولة المدنيِة  إل ىعلم 

ط ناسب  لِفهِم مد موقُع ابو طبيرة وِبحجمِه الُمتَوسِّ طرِق حياتهِم  ىالناِس وعل ىتأثيِر هذه التغييرات عل ىهذا هو المكان الم 

ياسية هي الوحيدة فحسْب بل كان هناك في نهايِة االلفيِة الثالثِة قبل الميالد حدٌث مناخيٌّ اليوميِة . لم تكن هذه التغييرات الس

منطقِة سهل  ىكيلوسنة )فترة الجفاف القاحلة في عصِر الهولوسين( والتي أثًرْت عل 2.4أيضاً والذي ي طلق عليه حدث  

َتَوِسُط الحجم َكموِقِع أبو طبيرة اليبدو َكعاصمٍة وال قريٍة صغيرٍة  بالِد مابين الَنْهَرين .هذا وإنَّ هذا الموقع اإلستيطاني المُ 

أقِل  ىالنجاة من هذه الصعوبات والتواصُل فيما بينهم لِفترٍة معينٍة عل ىوهذا يعني ِبشكٍل واِضٍح أنَّ الناَس كانوا قادرين عل

ذه الفترِة اإلنتقاليِة  التي هي نهاية األلفية الثالثة قبل الميالد تقديٍر. كان هذا هو السبُب وراَء إهتماِمنا الشديِد  ِبدراسِة ِبدِء ه

 وبدايِة األلفية الثانية .                                                                                                  

١:٠:ليشيا ُرومانو ١     



دنا موقَع أب همة  ي الواقعِ ف رةطبي وزوَّ عندما قررنا التنقيَب في هذا الموقِع  ىل.  كانْت َمهمتنا األ وبِالكثيِر من المعلومات الم 

هي تحليل  الصور الفضائيِة للبحِث عن شواهٍد عن وجود بناياٍت فيه  وبالفعِل تَمكَّنا من تحديِد بعٍض منها وخاصة في الجزء 

من البيوِت هناك ولذا قرررنا البدء بِالتنقيِب في هذا الموقِع . كانْت  زيارت نا الجنوبي من بلدِة أبو طبيرة ،  إذ وجدنا العديَد 

األقداِم إلستكشاِف الموقِع وما حوله  إذ كان من الممكِن ُرؤيُة بعض القُبور الُمنجرفِة  ىلِموقِع ابو طبيرة مشياً عل ىاألول

لتوابيِت وكذلك األواني البرونزية التي كانت ربما تعود سبيل المثاِل بعض القطِع من ا ىفوق سطِح الُتربِة . وجدنا عل

القبور الموجودة هناك . ىأهليتها  إل  

  ٠١:٣ جون تايلور١

في حضارة سومر القديمة ؟ هل كانوا ُيدفنون قرب منازل عوائلهم أم  َتمَّ وضُعهم في أماكٍن  ىأين كان َيُتمُّ دفُن الموت
؟ خاصٍة في داخِل المدينِة أو خاِرِجها  

٢١٣٣ليشيا رومانو١    

لماء  ا عاً كبيراً في الطقوِس الجنائزية . كانْت آلوجَد ع  ثاِر في بالِد مابين الَنْهَرين خاصة خالل األلفية الثالثة قبل الِميالِد تَنوُّ

قط في المكان هذه الطقوس هي دفُن الناِس في كٍل من المقاِبِر وتحت أرصفِة الُبيوِت ، لكن وجدنا إختالفاًت ليس ف ىلأُو

سبيِل الِمثاِل قبوراً في ُحفٍر بسيطٍة  ىالذي ُيدفن فيه الناس بل أيضاً في الطريقِة التي َيُتمُّ فيها دفن هؤالِء الناِس . َوجدنا عل

جر أو آلأو فقط  ُحفٍر في التربِة أو أناٍس مدفونين في داخِل التوابيِت أو أُناٍس َتمَّ عزلهم في ُحَجٍر خاصٍة مصنوعِة من ا

.  جٍر طيني آ  

  ٢١١٠جون تايلور١   

َثراِء الشخِص ؟ أو كانْت هناك بعض الدالالت  ىمد ىلهل إنها كانْت م حددةً بِناءاً ع لماذا توجد مثل هذه اإلختالفات ؟
 الدينية لهذه الطقوِس ؟

٢١:١ليشيا رومانو١    

ائزيِة قيَد الُمناقشِة لكن يعتقُد العديُد من الُعلماِء أنه ربما الزاَل السبُب خلَف وجوِد مثل هذه اإلختالفات في الُطقوِس الجن
 تكون هذه الطقوس مرتبطًة ِبوجوِد العديِد من المعتقداِت الُمختلفِة والنماذِج اإلجتماعية المختلفة داخل الُمجتمِع السومري . 

٨::٩ جون تايلور :    

من نوٍع ما ؟هل تمَّ دفن   الناِس  بِشكٍل مفرٍد أم في مجموعاٍت   

١١٠١:  ليشيا رومانو  

وجدنا في بالد مابين النهرين كال النوعين ، إذ وجدنا قبورا فردية وقبورا ِضمَن مجاميع وهذا يعني أن طريقَة دفُن الناِس 

هي أننا وجدنا نوعين ُمختلفين من القبوِر ،  ىكانْت بصورٍة فرديٍة  أو ضمن مجاميٍع .هذا وأُريُد إضافة معلومًة أخر

أحدهما هو القبوُر الفرديُة والتي كانْت أألكثر شيوعاً في تلك الفترِة ، إذ وجدْت في ُكلٍّ من المقابِر وتحَت أرصفِة المنازِل 

دةُ والتي يجُب تقسيمها إل كان َيُتمُّ فيها دفُن  ىمجموعتين كبيرتين ١ المجموعة األُول ى. أما النوع الثاني فهي القبوُر الُمَتعدِّ

سبيِل الِمثاِل قبر بوابي أو  ىهذه المجموعِة بعض األدلِة من مقبرة أور الملكية ، فعل ىالناِس معاً في نفِس اللحظِة وتعوُد إل

ها عزل الجسد الرئيسي والذي هو هنا جسد قبر بوابي الغني كما ُيطلق عليه والذي ُيمثل حالًة نموذجيًة لِمقابِر لم يتم في

  الملكة بوابي فحسْب بل َتمَّ كذلك وضُع جميَع أجساد الخدِم  معاً في داخل القبور وفي نفِس اللحظِة.     

:::٨جون تايلور:     

فترِة  ؟شيوعها في تلك ال ىماهي الظروف التي تَمَّ فيها دفن   كثيراً من الناِس معاً بِهذه الطريقِة  ؟ ومامد  

  ١١١::  رومانو: ليشيا 



سبيِل الِمثاِل حالة  ىفعل النوع الثاني من مجموعة القبور الُمتعددة هي التي َيُتمُّ إضافة الجثث إليها  مع مرور الوقت ،

القبور الُمتعددة المدفونة تحت أرصفة المنازِل . َتخيَّل هنا أن بعض الناِس أدركوا وهم  يعيشون في داخِل منزٍل وجوَد  

خٌر من أفراد العائلة بعد بضع سنواٍت أو ِبضِع شهوٍر آقبٍر إلحِد أفراد العائلِة  تحت رصيِف منزلهم ، ثم مات فرٌد  

إعادِة فتِح القبر من جديٍد لدفن هذا الميت ، كما أنهم يقومون أحياناً ِبنقِل  ُجثِة الميت أألول من موضعها  ىلفُيجبرون ع

ثار الذين نقبوا في علماء اآل ىاألصلي  ووضِع  ُجثة الميت الجديدِة مكانها . تعتبُر هذه الحالة فريدًة من نوعها ُومهمًة  لد

لكن في نفس الوقت ُممتعٍة  للغاية إذ أصبح ِباإلمكاِن تمييز هذه العالمات الُمختلفة  من هذا الَموقِع لكونها قاسية جدا 

 الجثث وهي في داخِل مواِضعها الموجدودة ضمن هذه المقابِر الُمتعددِة.       

::٠١:جون تايلور:     

سبيِل الِمثاِل ماهو الفرُق بين   ىِفن ؟ علثاٍر كيف ِبإمكانك معرفة وجوِد عالقة وثيقة الصلة بين المباني والمداآَكعالمِة  
 البناية التي َتمَّ تشييدها فوق الَمْدَفِن والبناية التي َتمَّ وضع المدافِن تحتها ؟ 

٠١:٠:ليشيا رومانو ١       

بالد مابين  ليس من السهولِة بِمكاٍن التمييز  بين مدفًٍن محفوٍر في مقبرٍة وَمْدفٍَن محفوٍر تحت رصيِف المنِزٍل خاصٍة في

سبيِل المثاِل عندما نجد قبراً تحت  ىالنهرين حيث  ت وجد  تعريةٌ سطحيةٌ في الموقِع والتي اليمكننا تحديدها بإّي طريقٍة .عل

خٍر آ كلْت حالياً  لذلك يجب علينا َجْمُع العديِد من األّدلِة إلثباِت ذلك . وفي مثاٍل آبنايٍة قد ت ىسطِح الُتربِة فإنه ربما يعوُد إل

أنه عند الشروِع ِبحفِر الحاجز لم تكْن  ىإذا فصَل أحُد الَمداِفن تركيَب ِبناٍء سابٍق فإنَّ هذا التركيب قد يكوُن ُمؤشراً عل

وجوِد إهماٍل لهذه المنطقِة  ىثاراً علآبعد ذلك إذا كان لدينا  ىجدراُن  هذا التركيب األساسي  مرئيٍة ِبشكٍل واضٍح ، ثمَّ نر

سبيِل المثاِل إذا لم نجْد أي  ىالسعي وراء دراسِة البنايات الموجودِة في المكاِن . عل ىفإنَّه ليس لدينا ُمؤشراًت علوبالتالي 

ياً ُحَفٍر لِتصريِف المياِه  التي تفصُل بين الطبقات األرضيِة  فهذا ربما يكون ُمؤشراً ِبأنَّ المكاَن والمنطقَة كانْت ُمهملًة تلقائ

دامها َكمقبرٍة بعد ذلك .  كان وجوُد ُحَفَر تصريِف المياه مهمًة جداً في داخِل المنازِل إلنها تسمُح للمياِه ومياِه ثم أُعيَد إستخ

أنَّ ُكلَّ تربِة بالِد مابين النهرين هي  ىسطح الُتربِة . كان َتصُورنا قائماً عل ىاألمطاِر ِبالَتَدفُِق ِبسهولٍة بدون بقائها عل

ٍد .   مصنوعٌة من الطينِ  تماماً وِبهذا َفإنَّ الطيَن اليسمْح بتصريِف المياِه ِبشكٍل َجيِّ  

  ١١:٠:جون تايلور١  

َعيٍَّن ؟ هةً  بِإتجاٍه م   هل كانْت المدافِن  م وجَّ

١٣٣::ليشيا رومانو:    

. أوالً، عند تحديِد وجوِد   الَتزاُل مسألُة وجوَد نموذٍج  حول طريقة  إتجاِه المقابر في بالِد مابين النهرين موِضَع ِنقاشٍ 

 نموذٍج ما في القبوِر من المهِم حينئٍذ تقريِر ماهو الجزء األكثر أهميًة من الجسِد في مفهوِم ثقافٍة ُمعينٍة . أعتقُد أنَّ الرأسَ 

رغم من عدم وجوِد ال ىتحديِد إتجاه  القبوِر عل ىبالنسبِة للثقافِة السومريِة  هو الجزُء األكثُر أهمية ربما في مساعدتنا عل

أحكاٍم معروفٍة في تحديِد إتجاه القبور من ِقبِل السومريين  ، كما إني أعترف  وهذا  رأيي الشخصي أنَّ هذه القبوُر كانْت 

جميُع  األغلِب بإتجاِه الغرِب ، وبالفعِل  وجدنا الكثيَر من القبوِر في موقِع أبو طبيرِة ُمًتِخذًة هذا اإلتجاِه . كانتْ  ىُموَجهًة عل

ِجًة ِبإتجاِه األُفِق الغربي  وقد قمُت ِبعمِل َمسٍح لِمدافٍن أخر ضمن سياقاٍت معينٍة . وجدنا   ىهذه القبور بما فيها الرأس ِ ُمتَّ

 من المداِفن في األلف الثالث قبل الميالِد كانْت ُمتَّجهًة مع الرأِس ِبإتجاِه األفق الغربي  %٢٣خالل هذا المسِح أنَّ  حوالي  

الجنوب الغربي  ِبإتجاِه األُفِق  ىإل ، هذا يعني أنَّه كان إتجاهُ  مداِفَن قليلًة جداً مع مافيها من الرأِس من الشمال الغربي  

الشرقي . لذلك ليس لدينا كما رأينا من خالل األمثلِة قاعدًة فريدًة من نوعها فيما يتعلُق ِبطريقِة  دفِن الناِس  أو المكان 

ُنُهم فيه خالل األلف الثالِث قبل الميالِد  في باِل مابين النهرين . الذي تمَّ دف  

  جون تايلور:  ٤:٦١:

هماً إل من ىماذا كان المغز   هذا الحِد لماذا لم يكْن النموذج  أكثَر إتساقاً ؟  ىالجانب الغربي إذن ؟ وإذا كان م 

٠١:٠:ليشيا رومانو ١    



ِه القبور نحو  الجهة الغربية ؟ مالذي يحدُث في األُفِق يكمُن السؤاُل هنا عن ماهو الُعنصِر  ُل حلقَة وصٍل  لتَوجُّ الذي ُيَمثِّ

ه الغربي الذي ِباإلمكاِن ربطه  ِبالمداِفِن  والطقوِس الجنائزيِة والعالم الُسفلي ؟   إَن األُفَق الغربي هو األُفق ُالذي تغرُب في

األرجِح . ُيعتبُر إلُه الشمس شماش  ىرَتِبطاً ِبغروب الشمس أو القمر علالشمس والقمر والنجوم  وبالتالي قد يكون مُ 

أواإلله أُوتو  في  األساطيِر السومرية إلهاً له بعض الجوانب الكاثونية التي تربطه ِبالعالَِم الُسفلي ، لذلك أعتقُد أنَّ الشمَس 

ُد موضِع القبور وإتجاهها . كما ُيَغيُِّر غروُب  الشمِس وكذلك مايقابله من غروِب لِلقمِر مواضعهما  في األُفِق هي التي ُتَحدِّ

ُر وجوَد  تباُيٍن كبيٍر في مواضِع القُبوِر عل إمتداِد األُفِق الغربي ، لكن  ىوخاصة في األُفِق الغربي خالل العاِم وهذا قْد ُيَبرِّ

َد فرضية وسنحاول العمل عل ي السنواِت القادمِة .دراستها ِبشكٍل أوسٍع  ف ىهذه مازالْت ُمجرَّ  

  ١١:١:جون تايلور١    

 ماذا يأخذ الناس معهم في داخِل القبِر ؟ 

١١٠٠:ليشيا رومانو١    

أساِس نسبِة ثراِء  ىمع ُمِعداتهم في بالد مابين النهرين . كانْت كمَيُة وجودةُ الُمِعدات ِ مختلفًة عل ىَتمَّ دفُن أغلب الموت

بعِض األواني الفُخاريِة .  ىِن ِبشكٍل واضٍح ،  إذ كان أبسُط هذه القبور واحداً ُمحتوياً  علالناس المدفونين أو طريقة الدف

دِة ُطرٍق ، إذ كانت تحتوي بوضوٍح عل رًة ِبعِّ مواٍد غذائيٍة  وبعض المشروبات التي ربما  ىكانْت هذه األواني الفخارية ُمفّسً

العالم الُسفلي أو َكُمؤٍن لِلحياِة في العالَِم الُسفلي أو كما قلنا ربما  ىمن عالَِم األحياِء إل  ىكانْت مفيدًة لهم في رحلِة الموت

سًة من أواني الشرِب في داخِل القبِر  لِهِة العالَِم الُسفليتكون قرابيناً آِل  . هذا وقد وجدنا في بعض ِ الحاالِت مجموعًة ُمَتَكدِّ

.  قامِة َمأُدبٍة جنائزيةِ إ ىِبأنها دليٌل عل والتي فسرناها  

                                                                                                       ١١٠١:ليشيا رومانو ١   

داِت الفخارية عل ىإحتوْت بعُض القبوِر ِباإلضافِة إل بعٍض األدواِت التي كانْت ُمستخدمًة خالل حياة هذا الميت  ىهذه الُمعِّ

ثاِر سبيِل الِمثاِل  وجدنا في موقِع أبو طبيرة قبر إمرأٍة  ومعها بعض األدوات الحجريِة . قمنا بعد ذلك ِبتحليِل اآِل  ى، فعل

طحِن وخاصة طحِن الحبوِب  ونشاطات هذه األدوات الحجريِة  وإكتشفنا أنه َتمَّ إستخداُم هذه األدواِت لِل ىالموجودِة عل

أنَّ هذه األدوات كانْت ُمسْتخدمًة  في أداِء بعض النشاطاِت المنزليِة من ِقبِل هذه الَمرأِة   ى، وهذا يشيُر إل  ىالعمل األُخر

ات الغنيِة اي ىخالل فترة حياتها. ربما ُيحالفك الحظ أحياناً فتقوُم ِبتنقيِب قبٍر يحتوي عل سبيِل الِمثاِل  ىضاً ، فعلبعض الُمعدَّ

نستطيُع إيجاُد بعض المجوهراِت وبعض أدوات التزيين للفساتيِن العائدِة للميِت وكذلك نجُد بعض األواني الحجريِة 

ات التي ُوِجدْت هي تلك التي كانْت داخَل القبور الملكية في مدينِة أوِر , أذ وجدنا  الًت آواألختاِم . كان من أروِع الُمعدَّ

عًة  وبعض المجوهرات الغنية التي كانْت ُتَزيُِّن جسَد  ليس  صاحب القبر الرئيسي فحسْب  بل موس يقيًة وصناديًق ُمَرصَّ

أجساَد الخدِم أيضاً .  وجدنا كما هو الحال في قبِر بوابي عرباًت حربيًة مع المنجنيق وكذلك نماذَج قوارٍب ، كما وجدنا 

                                                                                                      تنوعاً هائالً في المعداِت .     

       ٢:::٠جون تايلور: 

هل زار األحياء  القبر ؟ آخرة ؟ ماذا حدث بعد ذلك ؟ هل كانْت هناك   

٠:١:٢ليشيا رومانو:    

ْن الحياة  في العالم الس فلي  ظلٍم مع الكثير من الغباِر والناس يتجولون لم تَك  نَع العالم الس فلي كمكاٍن م  للسومريين لطيفةً ، إذ ص 

راٍة ويرتدون ريشاً كالطيوِر وكان هذا النوع من  المصير مشتركاً ليس  لد ى عامة الناِس فحسْب بل  يشمل  الملك فيه ع 

لعالِم الس فلي هو مايقدِّمه  األحياء   من قرابيٍن ، لذلك كانْت هذه الطقوس . كان الحلُّ الوحيد لهذه الحياِة القاسيِة في ا أيضاً 

همةً جداً بِالنسبِة للِسومريين . كما لدينا شواهداً عل رتبطةٌ بِالناِس م  تكرِاِر هذه الطقوِس بعد الدفِن ، هذا وقْد وجدنا   ىالم 

قمِة  القبور التي اُكُتِشفْت  فيها القرابين .   ىفي أعل هذا النوِع من المعلوماِت  ليس في النصوِص  فحسْب بل أيضاً   

٠٠١٠١ليشيا رومانو١      



ذلك بعض الشواهِد الناتجِة  من التنقيبات األخيرِة  والتي تثبت  أن َّ السومريين لم يقدموا القرابيَن لموتاهم  لدينا باإلضافِة إلى

ثاَر التالعب بالهيكِل العظمي وهذا يعني آسبيِل المثاِل  ىفحسْب بل قاموا بِأداِء بعض الطقوس الثانوية ايضاً . وجدنا عل

ميِة بعد مرحلة الدفِن األولية ، كما وجدنا أنه قْد تمَّ تجميُع  العظاِم ونقلها من مكانها أنه َتمَّ إكتشاُف هذه الهياكل العظ

       األصلي .                                                                                                                     

                                                                                                            ٠٠١:١ليشيا رومانو ١  

هذه الشواهِد عن التالعب بالهيكل العظمي العديَد  من القبور التي كانت خالية من الُجمجمة ، هذا  ىوجدنا باإلضافة إل

ثاِر ، إال انَّه يوجُد إحتماٌل في كثيٍر من ار عمليات النهب لآِلويُتمُّ  في بعِض الحاالِت  تفسيُر هكذا شواهد  ضمن إط

خر ٍ من  التالعِب بالهيكل العظمي هنا  والتي تكون فيها الجمجمة معزولٌة و آالحاالِت  وهو أننا نبحُث عن نوٍع 

بدون الجمجمة بينما  كانتْ تحت الرصيف  قبوراً  المثال في موقِع ابو طبيرة موضوعةٌ في قْبٍر آخٍر . وجدنا على سبيل

ثير  لإلهتماِم هو أننا وجدنا أنَّ الرصيًف الذي فوق القبِر   خٍر ،آوجدنا هذه الجمجمة في حفرة في مكان  كما كان الشيء الم 

فِر الصغيرِة  كان قيد   اإلستخداِم أثناء عملية الدفن وعملية إعادة فتح القبِر . هذا وغالباً ماوجدنا في موقِع أبو طبيرِة بعض الح 

ى الجمجمة فقط مع بعض األواني الف خارية المدفونة معها.  ربما يبدو هذا النوع من الطقوس الثانوية جداً  التي تحتوي عل

مارسات قد تَمَّ توثيقها في كثيِر من الثقافات ، وعملية التالعب بالهيكل الع ظمي للموتى غريباً  وغيَر مألوِف إال أنَّ هذه الم 

ِص في جنوِب إيطاليا وحتى ثث ال فعلى سبيِل المثال في إيطاليا وباألخَّ هنِة موضوعةً في أنواٍع كالقرن التاسع عشر كانْت ج 

َرِف ي طلق عليه ثث   بِاإليطاليِة ) اخاصٍة من الغ  كوالتوريا( والتي يكون معناها  قريباً  لكلمِة "غ رف المصفاِة" إذ ت ترك  الج 

ها في  مكان دفنها النهائي  لذلك  مشابٍه كهذا خالل  ءمن الممكن اإلعتقاد  بِحدوِث  شيهناك من إجل تجفيفها ومن ثَمَّ وْضع 

                                                                                الفترة السومرية .

  ٠١١:١جون تايلور١  

ثاٍر كيف تتعاملين مع طريقة التنقيِب عن المدافن ؟ ماهي المعايير األخالقية والقانونية واالعملية ؟ آكعالِمِة   

٠:١٣٢ليشيا رومانو١     

للغاية ، إذ أنها تعتبر   أوال وقبل كل شيء مضيعةً إنَّ عملية  التنقيب عن المدافِن هي من وجهة نظر االكثيرين مهمةٌ صعبة  

توثيق  كل شيء نجده في   سبيل المثالِ  ىمن أجل تنقيب مدفٍن واحٍد , إذ يجب عل قلاأل ىللوقِت . نقضي غالباً يومين عل

هذا المدفِن خالل عملية التنقيب  بالصور والرسوِم  وكذلك يجْب تسجيل  كل وعاء في موقعِه . هذا ونقوم  أيضاَ بعمليِة 

  أو بعض الشواهد الحيوية ىالبذور والمصنوعات اليدوية األُخر ىغربلة محتوياِت  الوعاِء من أجل العثور مثالً عل

ذلك  ىالوعاِء ، كما ي ت مُّ أخذ  عيناٍت من محتويات هذا الوعاِء  أِلغراِض التحليل الكيميائي . عالوة عل الموجودِة داخل

تعتبُر عمليُة التنقيِب عن الهيكل العظمي صعبًة جداً إذ نقوُم ِبإستخداِم أدواٍت رقيقٍة جداً بحيث الُتسّبب ضرراً للعظاِم ، كما 

. إنَّ عمليةَ  ُمنفصٍل ُثمَّ يُتمُّ تحليله في الُمختبِر بواسطِة أحد علمائنا الُمخَتِصين بِعلِم اإلنسانِ يُتمُّ جمُع كلَّ عظٍم في كيِس 

همةٌ جداً إلنها تساهم  بِإعطائنا كثيراً من المعلوماِت حول طريقة حياة السومريين القدماء ، عل سبيل  ىتحليِل العظاِم م 

لٍة عل العظاِم  حول األمراض وعلم األمراض القديمة مثل الخلل في النظاِم الغذائي أو تلف  ىالمثاِل ِبإمكاننا أيجاُد  أدِّ

العظاِم  نتيجة الضغوطات الجسدية كتأديِة األعماِل الشاقِة التي قام بها الشخص الميت خالل حياته . أما مايخصُّ وجهة 

يين وعادة مايُتمُّ تخزيُن العظاِم في متحِف الناصريِة أو الُمساعدة من زمالئنا العراق ىالنظر القانونية واإلخالقية فإننا نتلق

ًيُتُم دفنها في موقِع محدد من مكاِن العمل الحقلي وذلك بعد دراستها وأخذ عيِّناٍت منها لألغراِض الُمختبريِة .               

  

  ٠٢١٠١جون تايلور١    

 كيف يمكننا متابعة عملِك ؟

 

  :٠٢١٠ليشيا رومانو : 
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  ٠٢١:١جون تايلور١ 

 شكراً جزيًل لكِ 

٠١١٣٣ليشيا رومانو١    

 شكرا جزيالً .  كان من دواعي سروري  حقاً  التواجد  معك هنا , شكرا لك ُمجدداً .

:٠١١٣جون تايلور ١    

ُم بالُشكِر إلأّودُّ أيضاً  ُر جهوَدهم ودعمهم الذي ُيحدُث فارقا كبيرا في هذا  ىأْن أتقدَّ ُرعاِة البرنامج الرسميين والذين أُقدِّ
المجال وهم  تايلور ُرسل وإنريك جيمينيز وحيدرالركابي ويانا ماتوزاك ونانسي هايكوك وجي سي  ورون راتينبورغ  

دعمنا عبر منصة  ىحافات القصِب الرقيقِة ، إذا أعجبكم عملنا فُيرج  ىإل وإليسا روسبيرغر . شكرا جزيالً إلستماعكم
 الباتريون والتي هي ١  

ى. هذا ويساعدنا إنفاقَكم بضَع ُجنيهاٍت  في الشهِر عل   ( patreon.com/wedge pod)  

لغاِت  ىهذا التدوين الصوتي ويقربنا من الغرِض الذي  يمكننا من ِخاللِه تقديِم ترجماِت مناسبٍة إل ىعل إستمرارية العمِل   
مثل١ اإلشتراك معنا في التدوين الصوتي أو ترك لنا   ىالشرق األوسِط  .  يمكنكم دعمنا أيضاً عن طريِق وسائٍل أخر

ي تونآال  ىتقييم من خمِس نجوم عل  

تويتر  ىعل أصدقاِئكم  أو ُمتابعتنا ىصية بنا إلمن إختياركم  أو التو  podcatcher أي  ىأو متابعتنا عل   

@wedge_pod   

وإذا كنَتم تريدوُن معرفة أخر أخبار التدوين الصوتي ِبإمكانكم اإلشتراك ِبنشرتنا اإلخبارية. يمكنكم إيجاُد كافة الروابِط    
wedgepod.org موقعنا األلكتروني:    ىعل  

.   مل أن تنضموا إلينا في المرة القادمةآلكم وشكراً 

 


