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يقع هذا السب عل مصطبة )شفة من الرض( عل اندار الغرب لتل الفخيية .هنا وجد الفريق المريك بقيادة )كلفي ميكيون( عام
 1940م بيت من العص الZشوري الوسVيط تعود ملكيته لحد التجار الكبار ،و Mوجد ف داخل عشة ألواح طينية تؤرخ ف زمن )توكولت
ـ نينورت الول( .ف عام  2001م قام فريق التنقيب السوري ـ اللان بقيادة )عبد السVيح بغدو( و )اليكسVندر بروس( بتفحص النطقة
مرة أخرى و كن من المكن تقدي بعض التصحيحات حول التتابع الستاتيغراف .غي أ vن النتيجة اله لهذه الل الخية ه الكشف عن
.زاوية لبناء أZخر يتد ̂ال جنوب البناء الي Mكشف سابق •ا
̂vان بث البناء الكتشف حديث •ا) ،سي من قبل بروس بلبيت  (2كن الهدف الرئيس لوس التنقيب عام  2006م .علوة عل ذل كن
من الضوري فص مسVتوى الاية لك السويت الثقافية عل الصطبة )التاسة( الت كنت قد اسVتخدمت ف السVنوات الخية كحقول
.زراعية
¡ت •ً ̂ازال الردم من الفرة القدية العائدة لفريت عام  2001م من أجل الكشف عن الزاوية الشملية الغربية للبيت  2و الت كنت قد
Mكشفت ف الاض و من أجل اسVتفادة من القطع الانب كساعد ف سين الستاتيغراف القيق ف الربع  6644ـ  6643الMتاخ و الفتوح
حديث •ا̂v .ان ذل ل يعل فقط البحث عن تكل الدران أسهل ،و ̂انا جلب معه أيض •ا و بشك مفاجئ بعض النتائ الديدة ،ل vن القاطع
الانبية التآZكة بشدة تكشف مناطق ل تكن مرئية ف الاض ،و هكذا vت ف القطع الانب الشق للحفرة القدية الكشف عن جدار ¹لب
سابق كن غي À
موث ًÀق و ينتي ̂ال السوية الخية من البيت  ،2و الوصول ̂ال حد خارج لقب كن Mمنقب بشك جزئ فقط .ل يت
التكن من تديد الواجات و اتاه القيق للجدار ف النطقة الدودة ف الكن الي ن Mظف لنه قد خMرب بسبب بعض النشاطات
التآخرة ،أحد الوانب مقطوع بلقب و الانب الZخر بفرة كبية متلئة بردم متق .من أجل التحقق من السار البعد للجدار سVيكون من
الضوري توسVيع السب بتاه الشق و هذا الشء ل يكن موضوع ف خطة التنقيب للعام  2006م .القب من النوذج العمري السمى
)كيست( و مبن من ¹لب و مو Àجه بتاه شق غرب .هذا الشك البنائ من القب كن مفوظ •ا بشك جيد ف هذا الزء متضمن •ا أيض •ا
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السقف الي كن مصنوع من ¹لب موضوع عل حافته يعطي شك À
معي هندس .ل Mيت العثور ف الوضع عل عظام أو موجودات و طبق •ا
لل يبقي التآري غي واض )يكن أن يتد من عص الديد ̂ال العص البينطي مع تفضيل زهيد يعطى للفتة البارثية  ،عل أساس الشك
).البنائ المثل لنوذج البناء )كيست
تبلغ أبعاد الربع الرئيس لوس  10 × 10 2006مت)متضمنة الواف القاطع الانبية( و قد ¡ت وضعه عل مسافة مت واحد جنوب الربع
القصود الفرة العائدة ̂ال )اليكسVندر بروس ) 6643ـ  .(6644في بعد تت ̂اضافة سب صغي ) 4 × 3مت( ̂ال جنوب  (A)،القدي
السب الرئيس )السمح مت واحد للمقطع الانب ،الربع  (6642 ,6643ليت التعويض عن الوضع الغي مناسب قرب القطع الانب )طبقات
).أقدم Mمخربة ببئ عيق
êأض بلطبقات العليا للمصطبة )التاسة( بسبب بعض النشاطات الزراعية الديثة العهد .أZخر الطبقات الثقافية الت ل يلحقها الضر تعود
للفتة الˆسلمية البكرة .أنا تتضمن حفر نفايت ،بئ من حر مصفوف و حفرة عيقة )ربا بركة( ل تعد ف اسVتخدام ف هذه اليم .فقط
صف واحد من كتل الحار الكبية الربعة الشك و أرضية )كهم مغطيان بطبقة من الرصف الˆسنت( بقي مفوظا من النب الكمل
للمرفق .يتاز ك هذه التفاصيل سويت لرضيات و مرات بلكد تكون مفوظة و أيض •ا طبقة أقدم متسمة بكثي من قرميد الطي الشوي
الكس .العثور عل عدة رؤوس سهام ف هذه الطبقة يشي بقوة ̂ال أ ¡ن التدمي كن نتيجة عل عنيف .الفخار من هذه الطبقة بقسمه
À
الكب غي معروف و ينتظر دراسVته من قبل اختصاص )يكن التنبؤ بآنه هلنسVت أو رومان العهد( .ك الطبقات تيل بتاه الغرب تت
.اندار
وجدت أنقاض البيت  2تت طبقة دمار هلنستية أو رومانية؟ !! الدار الرئيس كم كن متوقع •ا ،يسVتر بتاه النوب ف خط مسVتقي مع
الدار الMكتشف عام  .2001جداران أZخران كن يرتبطان معه بزاوية قائة من النوب .بتاه الغرب كن يوجد عل الرج منطقة مفتوحة
ف ذل الوقت ،كم يتضح من غياب الدران و حشوة طينية سيكة مع عدة مسVتويت لرضيات و مرى معمول من حر À
مسطح .هذا
الرفق الي يقع بلقرب من الدار الرئيس ،هو عل الغلب من أجل تصيف مياه المطار .الدار الشمل من الدران التاخة عبارة عن
جدار فصل .الدار النوب ل يكن التحقق منه لن نقطة التقاطع Mمخربة بسبب البئ الˆسلم البكر و حفرة أساسه .و بلتال يبقى من
.غي الواض ̂اذا ما كن جدار فاصل أZخر أو الزاوية النوبية الشقية للبيت 2
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غي أنه يوجد القليل من الشك بآ vن أبنية معاصة )̂اما البيت  2أو بيت أZخر جديد( تسVتر خلف هذا اضطراب لنه vت العثور ف السب
الصغي ) 4 × 3مت( عل جدار يسي ف نفس الط .عل الرغ من أ vن لون ال ¹لب ييل ̂ال احرار أكث ما هو عليه ف السب الرئيس،
.ف̂ان مسVتوى الساس و اتاه الدار و أحام كتل ال ¹لب متطابق
Mقسم البيت  2من قبل )اليكسVندر بروس( ̂ال مرحلتي و كهم يؤرخا ف العص الZشوري الوسVيط̂v .ان ذل ل يكن تآكيده دون التباس
ف الناطق الفتتحة حديث •ا ،لنه ل وجود لدوات كئنة ف الغرفة الوحيدة الت أمكن تنقيبا تت مسVتوى الرضية ،و حشوتا كنت قد
M .خربت بسبب نشاطات متآخرة .بعض كسات الفخار من النطقة الفتوحة ̂ال الغرب من البيت  2تتضمن تري عص الديد
ما يلفت النظر أنه ل ظهور لنشاطات عرانية بي فتة البيت ) 2أZشوري وسVيط؟!!( و طبقة المار الهلنستية الرومانية؟؟ .تبدو هذه
النطقة عل أنا MاسVتخدمت كدافن كم توح مدفن جرة مضاعف أZشورية حديثة و قب أZخر من ال ¹لب من النوذج العمري العروف ب
)كيست( من النوع العروف سابق •ا من الفرة العائدة لعام ) 2001برث؟( .مدفن مكون من جرتي يقع ف حشوة ̂احدى غرف البيت .2
يتوي الدفن عل هيك عظمي لشخص بلغ مدفون ف جرتي كبيتي ـ الرجلن موضوعتي ف جرة تزين كبية ،و الزء العل من
السم ف حوض اسVتحمم .اتاه كن شمل جنوب و الرأس بتاه الشمل .كم كن يوجد ¹قدران أصغر موضوعي كتقدمة بوار القب .هذه
الوعية ¡ت نقلها ككتل واحدة ̂ال الب التابع لفريت تل حلف ،حيث قاموا تكرما بتميها و قد أفادت الرمة )مون كورولنيك( أ ¡ن هذه
الرار توي عل عظام متقة ،و لكن نظر •ا للوقت الدود كن من غي المكن ̂اجراء تليل أوسع ف هذا الصيف .ليس هناك تقدمة قب
.أخرى مرتبطة من الهيك العظمي
ل يت ف هذه السVنة الوصول ̂ال طبقات أقدم من العص الZشوري الوسVيط و لكن يكن أن تكون متوقعة للتنقيب ف الوس الMقبل .لقد
êأثبت ¡̂ان الطبقات الثقافية القدم عل ا الصطبة )التاسة( قد Mحفظت بشك جيد رغ النشاطات الزراعية الديثة و ̂ان Àا تقدم ̂امكنت
كبية للبحث السVتقبل ف النطقة .طبق •ا لل فآنه من السVتحسن توسVيع مناطق الفر بتاه النوب )الصطبة( ،عل شط أن تتوفر
).الصادر الضورية من وقت و تويل و MمسVتخدمي .و حت بتاه الشق أيض •ا )بتاه النحدر
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الشك  :1الفرة القدية العائدة ̂ال اليكسن بروس بعد تنظيفها من الردم التساقط ،الدار الديد مرئ ف الزاوية̂ ،ال جانبه القب )من نوذج
كيست العمري( البن من اللبب

لشك  :2جدران البيت  2ف السب الرئيس الديد من الشمل .عل اليي
الشوة الطينية "للمنطقة الفتوحة" و ف الزء العلوي للصورة البئ ذو
الدران الاخلية الجرية و العائد للعص الˆسلم البكر
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الشك  :3مدفن مكون من جرتي مع أوعية كتقدمة جنائزية

الشك  :4بئ من العص الˆسلم البكر أثناء عليات تنقيبه ،جدرانه الاخلية مبنية من صفوف من الجر
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Fig. 5: View of the sounding at the end of the 2006 field season.
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