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.بفتح الربع  8545ا&ل جنوب و الربع  8446ا&ل غرب الربع  ،8546الي )أنشأ) عام  (B) 2006ف عام  2007ت توسيع السب
ا <&ن الهدف الوحيد للحفريت ف الربع  8545كن ا&ظهار بقاي الهياك العظمية البشية العائدة لموعة من ا )لفراد و الت كنت قد اكتشفت
ف الربع  8546العام السابق .العظام كنت متوضعة مباشة تت السطح و كنت ف معظمها مز )أة و ف حال سيئة .بعض اللقى الت كنت
مرافقة لها مثل )أزرار قيص و مسكوكت ذهبية و ناسية عثنية متأ)خرة ،تدل عل )أن الثث iد hفنت ف بداية القرن العشين .ا )لدل
التارييية تشي علوة عل ذل ا&ل )أن هؤلء ا )لشخاص كنوا من ا )لرمن الين لقوا حتفهم ف ر )أس العي ف عام  1915و  .1916الؤرخ
تبي
ريوند كيفوركيان يشي ا&ل )أن مي )أرمن كن يقع ف واقع ا )لمر عل تل الفخيية .من تليل العظام الي يقوم به بحثون ال&نثوبولوجيا <
ا&ن معظم ا )لفراد ماتوا من ا )لمراض ،و لا فن التل جد •ا )أن الهياك العظمية الت وجدت فقط ف الزء الغرب من التل تثل مقبة الي.
القبور متدة عب الربعات  8546و  ،8446حيث عدة هياك عظمية كنت قد اكتشفت ف بداية حل التنقيب و الت عل مايبدو كنت
متوضعة ف مكن ما عل التل .تركز الور الرئيس للبحث ف الربع  8446عل اس ترار العمل عل البقاي العمرية من العص ال&سلم
الباكر و العص الرومان – البينطي الت كشفت سابق iا ف الربع ) .8546أعل طبقة ا&سلمية ف الربع  8446احتوت بشك رئيس عل
)أنقاض لبناء و فار عباس و )أيوب يوي عل فار الرقة ا )لخض الصقول .بعد &ازال ا )لنقاض اتضح )أ <ن البناء البينطي الكبي ف الربع
 8546.يتد ف الواقع بتاه الغرب ا&ل الربع 8446
ا&ن جدار ضم من الجر يقطع الربع من الشمل ا&ل النوب) .أنه يتطابق مع الدار ف )أقص الغرب و الي iكشف عنه العام الاض ف
مربع ماور .واجة الدار الغربية كنت مكسية بطبقة سيكة من الي يدل عل وجود غرف رطبة او حمم ف هذا الزء التعرف ا&ليه
حديث •ا من البناء .هذه اللحظة تتطابق مع حقيقة )أن حمم و بئ كن قد اكتشفا ا&ل شق الدار ف عام  .2006عدة سويت من
ا )لرضيات و جدران منشأËت بتقنيات متلفة من البناء مع الدران الجرية الضخمة تدل عل ا )لقل ا&ل مرحلتي متلفتي من البناء .ا &Éن
تأ)ري البناء ف القرن الامس و السادس اليلدي يؤكده وجود قطع نقدية و مصابيح زيتية تظهر تصوير مسيحي و كسات فارية لقدور
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.مزينة برسوم عل النط السين ،.لقى )أخرى ممة وجدت مثل زخارف جصية و )أوعية زجاجية
مرحل )أبكر من السكن ف هذا الكن )أصبحت واضة نو ناية الوس عندما نقبنا جدران من اللب )أو )أساسات تظهر بتاهات متلفة
تت )أرضية البناء البينطي .ف الزاوية الشملية الغربية من الربع  8446تبدو الدران iمشكة مراب صغي .ا&ن تأ)ريها مازال غي مؤكد و
لكن من التوقع )أنا تنتي ا&ل التاكيب العمرية الرومانية الت ت التعرف ا&ليا )أيض •ا ف الربع  8546الاور .ا&ن استخدام هذه النطقة بعد فتة
استيطان البينطي يiوثق من خلل حفرة عيقة تغور ف )أرضيات الغرفة الغربية و تظهر أËثر للط و كسوة عل جدرانا .الفرة كنت ملؤة
بتبة سوداء و حبوب مروقة و قد تكون استخدمت كصومعة .علوة عل ذل ت اكتشاف حفرتي كنتا لغرض الفن ف )أساسات جدار
الجر اليي .وقياس •ا مع مدافن كشفت ف الربع  8546عام  2006فأ)نا يكن )أن تؤرخ )أيض •ا ف العص ال&سلم البكر
كنت اس ترار بلعمل ف الربع  ،8546حيث كنت بقاي بيت من العص الËشوري الوسيط قد ) (Bالغاية الرئيسية للتنقيب ف السب
ç .أظهرت ف عام 2006
بد )أت جدران اللب لهذا البناء بلظهور عل عق  3,40م تت السطح الارج الديث العهد .طبقات التبة )أعله تتكون من ترسبات
تراكت عل ا )لرج خلل التخل الطويل عن النطقة بي العصين الËشوري و الرومان .ف الطبقات العليا ت توثيق مراحل متلفة من
تراكيب )أبنية رومانية متأ)خرة و بينطية و )أسلمية بكرة .با )أن ستاتيغرافيا هذه التاكيب البنائية كنت قد اتضحت منذ عام  ، 2006فأ)ننا
كنا قادرين عل &ازال ا )لجزاء التبقية بسعة ف بداية الوس و الكشف عن 70مت مربع من سوية بناء أËشوري وسيط )أثناء التنقيب .علوة
عل ذل كن من اللمكن توضيح التتابع الستاتيغراف للبقاي العمرية من العص الËشوري الوسيط و بقاي معمرية بكرة ف الربع .8546
)أسفر عن )أدل عل طبقة من العص اليتان ف النطقة النوبية الغربية من الربع  .8546هنا ظهرت )أرضية مع جدار من اللب ) (Bالسب
يتد تت قواعد الدران الËشورية الوسيطة .ا&ن العدد الكبي لكسات الفخار الينان الشتلمة )أيضا عل زبدي ذات حافة حراء منلقة و
كؤوس ذات قواعد مرتفعة ،الكتشفة من الطبقة فوق ا )لرضية ،كن بشك ملحوظ )أعل بلنظر ا&ل الكسات الفخارية من الفتة الËشورية
.الوسيطة من نفس الطبقة التسبة .بذل يتوقع )أن ا )لرضية نفسها تنتي لطبقة بناء من الفتة اليتانية
فوق تل اللقى ت كشف )أرضية و جدار من اللب و الت تثل )أول مرحل بناء من الفتة الËشورية الوسيطة بلنظر ا&ل الفخار الرافق لها.
.كم iكشفت غرفة )أخرى ا&ل الشق و الدار الاور لها بiن بشك منفصل قبال الدار الشق للغرفة السابقة
ملمح معمرية ملفتة للنتباه كنت مغروسة بي هذين الدارين :قوس حري ،مدع بقنطرة من اللب ،حفرة دائرية .الفرة توي عل الكثي
من الهملت من الفتة الرومانية مثل كسات مصابيح زيتية و )أوان طبخ و قارورة مفوظة بشك جيد و )أجزاء من قطع معدنية .من الثي
2

21.05.2011

للهتم )أن نلحظ هنا )لي عق تقطع التاكيب العمرية الرومانية طبقات استيطان من العص الËشوري الوسيط .الوضع الستاتيغراف
.يؤكد هنا مرة )أخرى )أن لوجود ملحوظ لطبقات استيطانية بي العص الËشوري الوسيط و العص الرومان التأ)خر
مرحل بناء ثنية من العص الËشوري الوسيط تبينت من خلل سوية )لرضية ظاهرة ف الزء الشمل من زاوية الربع ) ،8546أنا تقع
حوال نصف مت )أعل من ا )لرضية العائدة لفتة )أبكر من مرحل البناء من العص الËشوري الوسيط وتتجه بعكس جدار ضم من اللب ف
الزء الشمل من الربع .الدار يتاز كمل الربع من الشق ا&ل الغرب و كن مدم فقط ف الوسط برفق رومان يتكون من صفي
متوازيي من ا )لحار يتجهان من الشمل ا&ل النوب .نفس الدار كن ل حفرة )أساس ا&ل النوب ما يدل عل )أن الدار يقطع الدار
الشق لرحل البناء ا )لول من العص الËشوري الوسيط

مدافن أ)رمنية ف الربع Fig. 1: 8446
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.غرفة رطبة ف الزء الغرب من البن البينطي ،الربع Fig. 2: 8446

مراب رومان ف الربع Fig. 3: 8446
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شك ثلث ا )لبعاد للقطاع )Fig. 4: .(by artefacts-berlin) (B

تشييد رومان مقوس يقطع الدران من العص الËشوري الوسيط ف الربع Fig. 5: 8546
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