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عل )تراسة( عل السفح الغرب من تل الفخيية .هذه النطقة ت حفرها منذ  2006و مازالت تقدم الفرصة ا 1لفضل لراسة ) (Cيقع السب
السويت الCشورية الوس@يطة ف تل الفخيية1 .أدى العمل ف عام  2006اYل الكشف جزئيا عن جدران مفوظة بشك جيد من بيت ضم
من العص الCشوري الوس@يط ،و بسبب الوضع الستاتيغراق لهذه النطقة فأ1نه يقع مباشة تت سطح ا 1لرض .ف هذا الوس ت توس@يع
الفريت عل مربعات واقعة اYل شمل و شق و جنوب  . 6643/6644النتيجة ا 1لولية للحفر كنت الكشف عن 1أجزاء كبية من سوية
و قد س@بق 1أن 1أظهر من قبل الفريق ا 1لمريك ) Iمعمرية من العص الCشوري الوس@يط ،تضم عل ا 1لقل ثلثة منازل منفصل ) 1أحدها البناء
اYل الشق من الربع  6643/6644ت فتح منطقة مساحتا  12×4م .هذه الفرة تقطع  (OPI 79).بYدارة) ميك اYيون ( ف عام 1940
السفح الغرب للتل .بعد Yازال طبقة من الياه السطحية ت الكشف عن طبقة من ا 1لحار اليية التأCكة ،متل 1أنا عائدة للبناء من الفتة
الYسلمية البكرة .تل تغطي بقاي متأCكة بشك كبي لدار عريض من اللب 1أو شفة .تنوران للفخار تقريبا مس@تطيل الشك عل الافة
الغربية مغروسان ف اللب .ف ا 1لسفل كنت ملؤة بأ1نقاض متقة من سقف التنور .ه توح تأ1ريها ف العص الرومان التأ1خر .عل ما
.يبدو 1أن التناني و تراكيب اللب معاصة
السوية تت التناني و مصطبة اللب ف النطقة الدروسة 1أظهرت عدة قبور من اللب متل 1أنا رومانية – برثية – عل ا 1لقل طبقا لنط
عمرتا الت لها ما يناظرها ف أCشور و دورا 1أوربوس و تل الش@يخ حد و غيها من الواقع ف شمل سوري .حت الCن 1أثنان من هذه الدافن
كن قد ت تسجيلها من قبل 1أ .بوس ،و مدفن أCخر كن قد نقب جزئيا عام  .2006ف عام  2007ت 1أظهار 1أربعة قبور لب 1أخرى اYل النور،
كها كنت موجة اYما شمل جنوب 1أو شق غرب1 .أحد هذه الدافن يتوي ثلثة 1أفراد يبدو 1أنا دفنت تباعا با 1أن الهياك ا 1لقدم كنت
معزول جزئيا ،مايشي اYل 1أمكنية 1أن الدفن السابق كن مشار اYليه عل نو ما عل السطح 1أو معروف لى قاطن الكن .ف ا 1لغلب ل
تكتشف 1أغراض جنائزية مرافقة ما عدا بضعة خرزات صغية من حر الينع .ملحظة 1أخرى داعية للهتم نوعا ما ه 1أن العديد من حفر
القبور تتوي ك منا عل طقم من ا 1لوان الفخارية :جرة كبية و ك1س بقاعدة عل شك حلمة و مغطاة بطاسة .تل ا 1لوان كنت موضوعة
اYل جدار الفرة و ك هذه الرار تظهر أCثر لسوائل كنت داخلها )يري تليلها حاليا( .اYن اس@تخدام كؤوس ذات قاعدة عل شك حلمة
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ا لنطية للعص الCشوري ف هذه القبور الرومانية – البارثية يدعو نوعا ما للهشة و غي معروف و يكن 1أن نأ1مل ف مزيد من التحقيق ف
.الواس القادمة
ف السوية الCشورية الوس@يطة كن من المكن اكتشاف 1أجزاء كبية من البناء رق  2اYل الشق من الربع  .6643/6644ف هذه الطريقة ت
تي حدود الغرفة الغربية الت كشفت جزئيا عام  2006و علوة عل ذل ثبت 1أن البن عل مرحلتي ،ا 1لخية كنت تغيي للبنية الاخلية
للمنل عن طريق تصغي مساحة الغرفة الغربية و اYضافة الزيد من الدران .مر صغي متاخ اYل الشق .بعض الفخار الCشوري الوس@يط
الفوظ بشك جيد عث عليه ف حشوة هذه الغرف .الطط العمري يرى ف البناء رق  1و البناء رق 1 2أنه يتوي عل 1أن ل بعض
.الطابقات ف الشق ا 1لدن القدي و س@يكون الهدف ا 1لول للبحث الواسع النطاق عل )التاسة( ف الواس القبل
ف النوب اس@ترت ا 1لباث ف سب صغي مضيفة مبن أCخر اYل واجة النازل التاخة لنطقة مفتوحة عل الغرب .هذا البن سيشار اYليه
بلبناء رق  .3هذا البيت يتي قبل ك شء من خلل درجة تزيد او تقل من احرار الطي الصنوع منه اللب .ف القابل فأ1نه ف البن رق
 2لون الادة رمادي .جداره الشمل يتاخ مباشة الدار النوب للبناء رق  .2و ف حي 1أنه كن يعتقد سابقا 1أن الائط الغرب الي وجد
ف سب صغي كن ت فتحه عام  2006هو اس@ترارا للجدار الغرب للمبن رق  2ف الربع 1 ،6644أصبح واضا الCن 1أنه ينتي لبن منفصل
.لوحده .هذا ارتباك سببه بئ اYسلم يشوش المر بي البنيي  2و 3
1أبعد بتاه الشمل ت Yا نشاء الربع  6745و مساحته  10× 10م .هذه ه النطقة الت اختارها فريق التنقيب ا 1لمريك  1940و مرة 1أخرى
من قبل فريق التنقيب السوري – ا 1للان عام  .2001لقد كن الهذف الرئيس للعمل ف هذه النطقة Yازال ا 1لنقاض من البن رق ،1
لتوثيق حال حفظها و البدء ف الفر ف السويت ا 1لقدم منا تتا لتوضيح التتابع الستاتيغراف ف هذه النطقة من التل ،فضل عن بث
.طابع السويت تت استيطان الCشوري الوس@يط
البناء رق  1معروف ب 1لرش@يف الصغي الي وجد ف 1أحد الغرف الغربية1 .أحتوى عل عشة 1ألواح تؤرخ ف عص توكولت – نينورت ا 1لول
) 1208 – 1244قبل اليلد( .ل يكشف عن مطط البناء مع بقية الدران و كذل رصيف الص ف الفناء الركزي ف مال الربع 6745
و كذل بعض ا 1لجزاء الغي منقبة بعد من البن بتاه الشق1 .أنا تشك جزء من الفناء و 1أسفرت عن طبقة سيكة من التاكمت من
العص الCشوري الوس@يط تتوي عل بعض  40طبعة 1لختام و 1أربعة 1أجزاء من ا 1للواح الطينية و جزء واحد من غطاء طين .و مع ذل
ثة مشكة كن قد تعرف اYليا سابقا ) 1أ .بوس ( في يتعلق بلكن القيق ل 1لرش@يف الكتشف عام  1940تبقى بدون حل .الوثئق
ا 1لمريكية ترجعها اYل ا 1لرضية رق  2من فتة سكن البناء رق  2هكذا يعود تري البن1 ) .أ.بوس( يرى 1أن ا 1لرضية  2و علوة عل ذل
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ا 1لرش@يف لبد 1أن تكون 1أقدم من البناء رق  2با 1أن ا 1لرضية تس@تر تت جدران البناء .هذه مشكة عامة تتعلق بسويت ا 1لرضيات
الددة للبناء من قبل ا 1لمريكيي :عل ا 1لقل تل ا 1لقدم تقع تت 1أساسات الدران و تسي جزئيا تتا .عل الرغ من دقة اللحظات
1أثناء الفريت عام  2007فأ1ن هذه الشكة ل يكن حلها تاما 1لن البناء الفور للمرة الثالثة يقلل تقريبا 1أمكنية اكتساب 1أفكر جديدة ف
التتابع الستاتيغراف ف الزء العروف من البناء .غي 1أن تقيققات 1أوسع ف الزء الشق الغي معروف من البناء يكن 1أن تعطينا 1أفكر
جديدة ف متلف مراحل استيطان .مقارنة ل 1للواح الطينية الكتشفة الت مازال يب 1أن تقر 1أ بدقة ،يكن 1أن تساعد ف فهم 1أفضل
.ل 1لرش@يف و تضعه ف س@ياقه
مرحل ثلثة من اس@تخدام يكن ملحظتا ف جيع البان  :3 ،2 ،1بعدة مرحل قصية من الهجر و انيار فأ1ن عدن مدافن ذات
الرتتي حفرت ف 1أرضيات البان1 .أمكن العثور عليا بشك رئيس ف زواي الغرف مايشي اYل 1أن الدران كنت ما تزال قائة .ثلثة منا
حفرت ف زواي الغرفة  4و الغرفة  1من البناء  1و 1أثنان من الدافن ذات الرتي وجدت ف البنائيي  2و  .3كها تؤرخ عل ا 1لرج حت
الCن اYل غاية ناية العص الCشوري الوس@يط1 .أحد الدافن اس@تثنائ نظرا ل 1لغراض النائزية فيه الت تتكون من موعة غنية جدا من اللقى
الصغية تش@تل عل 1أكث من مئة خرزة من ا 1لحار ش@به الكرية ،دزينة من ا 1لقراط الهبية1 ،أساور برونزية ،قلدات عل شك حيوان.
عظام الشخص الدفون ف هذا القب تدل عل 1أنا تعود اYل طفل رضيع .وعاء عل شك زبدية من نط الCشوري الوس@يط وضع عل قة
الناية النوبية لفرة القب ف ركن مفصول عن الفرة بكتل من اللب قائة عل حافتا .ف حشوة الفرة وجدت 1أطراف ليوانت متة
).الاعز و الغن( ما يشي اYل الفن ضن س@ياق طقس

البناء 3

مرحل استيطان
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البناء 1

البناء 2
اYعادة اس@تخدام كقبة للمدافن ذات الرتي
مرحل قصية من هر الكن و انياره
ا 1لرضية 1
اYعادة بناء و مرحل ثنية من استيطان
1لرضية 2
الرحل ا 1لول من استيطان
ا 1لرضية العليا 1أسفل سطح الفناء الرصوف مع مرفق للنار و تنور
ا 1لرضية السفل تت سطح الفناء الرصوف

21.05.2011

نط متلف من الفن وجد 1أسفل 1أحد جدران البناء الCشوري الوس@يط  .1هو مدفن مغطى بثلثة كتل من اللب .جسد التوف شوه بشدة
بضبة عل الر 1أس1 ،أصابة 1أخرى مثل بقطع الساق السفل الين .هذان التشوهان يب 1أن تكون قد حدثت 1أثناء الياة با 1أن العظام تظهر
.التصاقات .التوضع الستاتيغراف للقب يدل عل 1أن الدفن 1أقدم من ذاك العائد للبناء ال Cشري الوس@يط رق 1
ف الربع  6745مس@تويت استيطان تت البناء الCشوري الديث يكن بثا .عل ا 1لقل سطحان خارجيان متلن مع مرفق مثن الشك
.للنار و تنور تشي اYل منطقة مكشوفة قبل البناء رق 1
ف السوية السابقة كشفت جدران ضمة من اللب تشي بلتأ1كيد اYل نوع من بناء ضم1 .أثنان من الدران الوجة شق غرب تتأ1لف من
خسة ،عل التوال ثلثة و نصف من صفوف كتل اللب .ه مفصول بصف صغي من 1أجزاء من كتل اللب مشية لبنائي متلفي 1أو عل
.ا 1لقل 1أثني من المعات البنائية متاخة لبعضها البعض .شمل جنوب تسي جدران متثل العرض تدد زواي ثلث غرف حت الCن
حشوة هذه الغرف تتوي عل فار أCشوري وس@يط من النط القياس فضل عن كسات فار ميتانية من نوع ا 1لحر الصقول اYضافة اYل
كسة واحدة من فار نوزي .هذا الليط الزعوم من الفخار من فتات متلفة ليس من الس@تغرب 1لن مثل هذه الادة التطفل يكن العثور
عليا تقريبا ك مكن .لكن بلYضافة اYل هذا يكن تكون نتيجة للء متعمد للغرف من 1أجل تسوية النطقة 1لغرض البناء .ل 1لسف ل يت
التوصل اYل قاعدة الدران مايعن نقص ف الادة الوجودة ف الوقع من 1أجل 1أعطاء تري دقيق لهذا البناء .و مع ذل فأ1ن 1أهية هذا البناء
.مشدد عليا من خلل جدرانه الضخمة الفوظة لرتفاع يزيد عل  1,5مت
مزيد من التحقيقات ف هذه النطقة تدف اYل تديد التاري القيق لهذا المع البنائ و طابعه
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.السويت الCشورية الوس@يطة  (C)،الشك  :1نظرة كية عل السب

الشك  :2تنور للفخار متوضع ف تراكيب من اللب
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.لشك  :3موعة من الفخاريت الواردة ضن بعض الدافن الرومانية – البارثية

.الشك  :4البناء الCشوري الوس@يط  2و البناء  3اYل النوب
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.لشك  :5بقاي من البناء رق  1من العص الCشوري الوس@يط بعد تنظيف تأCك السطح الي ملء الفرة بي عاميي  1940و 2001

الشك ) :(6شك ثلث ا 1لبعاد للقطاع ).(by artefacts-berlin.de) (C
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.الشك  :7الدفون تت جدران العص الCشوري الوس@يط مع تشوهات شديدة
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