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بداية ظهور املدن

تقدم املكتشفات اجلديدة يف سوريا 
الرافدين  بالد  بأن  مقنعًا  برهانًا 
سباق  يف  اجلنوبية  نافست  الشمالية 

بناء املدن- ولفتت انتباه األعداء.

أمام حفرية مليئة ببقايا اجلرذان، 
بقايا  سوريا  يف  اآلثاريون  اكتشف 
مواجهة  يف  قتلوا  الشبان  لعشرات 
حامسة منذ حوالي 6000 عام- كما 
حيتفل  الذي  الربهان  يف  احلال  هو 
عقبى  ثور  حلم  على  املنتصرون  فيه 
الباحثون  توقع  وقد  ما.  كارثة 
العثور على مزيد من الضحايا يف السنة 
القادمة عندما يتابع العمل يف تنقيب 
نزاع  ضمن  نادرة  نافذة  يقدم  موقع 

عنيف يف فرتة مهمة من التاريخ. 

"املفاجأة"  االكتشاف  هذا  حدث 
يف موقع قديم يسمى تل براك، الذي 
أهم  أحد  بأنه  اآلن  الباحثون  يعتقد 
ارتفاع  يبلغ  العامل.  يف  املبكرة  املدن 
احلدود  قرب  ويقع  40م،  التل  هذا 
العراقية يف الشمال الشرقي من سوريا، 
ألكثر  متواصل  وبشكل  تنقيبه  مت 
فقط  اآلن  توضح  وقد  عامًا،   30 من 
مساحته املفاجئة وتركيبه املعقد يف 

هذا الوقت املبكر. مت نشر حلقيت حبث 
حالة  تفسران  األمر  هذا  خبصوص 
انتشار املركز املدني يف األلف الرابعة 
للمستوطنات  منافسًا  امليالد  قبل 
املعاصرة له يف بالد الرافدين اجلنوبية، 
املدنية  والدة  مركز  اعتربت  اليت 

األوىل.

على  املدافن،  حفر  أوىل  كشفت 
)نصف  جمنونة  لتل  الشرقي  الطرف 
كيلو مرت إىل الشمال من التل الرئيس 
يف براك(، عظام ألربعة وثالثني شابًا يف 
منتصف العمر، وقد مت تنقيب قسم 
أوغستا  وذكرت  فقط.  منها  صغري 
 ،Augusta McMahon ماكماهون
اآلثارية الربيطانية: "يوجد املئات ومن 
اآلالف". وقد ظهرت  أن جند  احملتمل 
عالمات أذى واضحة على مججمتني 
على األقل، مما ميكن أن يكون سبب 
األرجل  عظام  غياب  ويشري  الوفاة. 
واأليدي إىل أنها تركت لتتحلل قبل 
اجلماجم  معظم  أن  حبقيقة  الدفن، 
ظهرت ملفوفة عندما مت وضع اجلسد 
احلفرة. كان هناك جمموعة  داخل 
العظمية،  اهلياكل  فوق  الفخار  من 
وعلى األغلب أوعية تستخدم للتخزين 

واألكل، وعظام بقر- وهذا دليل على 
وليمة كبرية. 

ويوجد حفرة ثانية للدفن أبعادها 
التل  منحدر  على  مرتًا،  عشر  اثين 
ووجد  الفرتة.  لنفس  وتعود  الصغري، 
أغلبها من  28 جثة-  األقل  فيها على 
جمموعات  تضمنت  وقد  الشباب. 
تكون  أن  ميكن  الطويلة  العظام  من 
باليد. وكما يف  إىل هناك  قد محلت 
جمموعة  أيضًا  يوجد  األوىل،  احلفرة 
الوقت  يف  البقر،  وعظام  الفخار  من 
األصابع  عظام  فيه  تتواجد  مل  الذي 

واألرجل واأليدي.

التل،  من  اآلخر  الطرف  على 
طبقة  عن  ثالثة  منطقة  كشفت 
مرت.  من  ألكثر  الرماد  من  كثيفة 
عظميًا  هيكاًل   13 تضمنت  وقد 
لشباب أعمارهم بني 20 إىل 45 سنة 
وقد  األجساد  هذه  تظهر  وطفلني. 
أخرى  ومرة  بعناية.  لرتتاح  وضعت 
ُتَلمح األعمار وقت الوفاة إىل أن الوفاة 
عنيفة،  ضربات  عن  نامجة  كانت 
متأخر؛  عصر  من  أتى  الفخار  لكن 
الكربوني  التحليل  نتائج  تظهر  ومل 

جرميـة يف بالد الرافدين؟
أندرو لولري

ترمجة: آ. هالة مصطفى
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بعد، وتقول مكماهون أنه مت تنقيب 
املناطق الثالثة بشكل جزئي.

املوقع  إن  ماكماهون  ذكرت 
املواجهة  عن  واضحًا  برهانًا  حيتوي 
إذا كان  لكنها مل توضح ما  العنيفة. 
يدافعون  أو  يهامجون  املنتصرون 
الوليمة  كانت  إذا  ما  أو  براك،  عن 

مبناسبة النصر أو اهلزمية. 

 ،Jean Oates مخنت جون أوتس
موقع  حادثة  أن  الفخار،  فحص  بعد 

خالل  محوكار  يف  حامسة  معركة 
الفرتة نفسها لدى تدمري براك، مبا يف 
املقالعية،  املقذوفات  من  مئات  ذلك 
اآلثاريون ما  أنه مل يتفق  بالرغم من 
إذا كانت مقذوفات فعلية أو كانت 
املاضي،  املوسم  يف  آخر.  الستخدام 
اكتشف منقبو محوكار ستة قبور 
من  وذكور  إلناث  الفرتة  نفس  من 
وجود  يالحظ  ومل  األعمار،  خمتلف 
ووجدوا  عليها.  واضحة  آثار عنف  أي 
متوضعة  مقالعية  مقذوفة  أيضًا 
أن  إضايف  وبرهان  جصي،  جدار  يف 

كانت  الصغرية  الكرات 
وهذا  حربية،  مقذوفات 
مدير  مساعد  يقوله  ما 
ريتشل  كليمنس  البعثة 
من   Clemens Reichel

جامعة شيكاغو.

يبدو  املعركة،  وبعد 
حمتلني  عاشوا  املقيمني  أن 
مؤقتني، وليس لوقت طويل 
املناطق  فخار  ظهور  من 
اجلنوبية، متامًا كما يف تل 
براك. وتقول كل من أوتس 
هو  التحول  هذا  أن  وريتشل 
توقف احلضارة  عالمة على 
بالد  يف  املستقلة  املدنية 

الرافدين الشمالية.

كارتر  إليزابيت  تذكر 

حفرية حيث موقع احلرب. ينقب عاملون موقع دفن يعود تارخيه إىل 6000 سنة يقع جبوار 
تل جمنونة الواقع يف اخللف.

Elizabeth Carter من جامعة 
"يوجد  أجنلوس:  لوس  كاليفورنيا، 
عدة أمثلة عن املدافن يف ما قبل التاريخ 
وأكثر  القديم".  العربي  املشرق  يف 
يف   1977 عام  يف  وجد  إثارة  املدافن 
Domuztepe يف  منطقة دوموز تبه 
وسط تركيا، وقد احتوى على بقايا 
خرفان  عظام  مع  شخصًا   40 حوالي 
من  تارخيها  يعود  ماشية  و  وماعز 
5700 إىل بداية 5600ق.م. والضحايا، 
من اإلناث والذكور، رتبوا من األطفال 
إىل الشباب؛ وأظهرت أكثر اجلماجم 
عالمات كسور، وبعضها كسر بآلة 

مججمة وعظام مدفن خمتلط يف موقع 
جمنونة ميكن أن حيتوي على هياكل 

عظمية مل تكتشف بعد.

3800ق. حوالي  حصلت  جمنونة 
على  بقي  براك  أن  يبدو  وتقول  م. 
املواجهة  بعد  تغيري  أي  حالته بدون 
وبعد  بقرنني.  ذلك  بعد  دمر  وقد 
بالد  من  التأثري  ظهر  احلادثة،  هذه 
سيطر  حيث  اجلنوبية  الرافدين 
الفخار اجلنوبي على السجل األثري، 

يف بداية 3400ق.م.

املوقع  يف  نفسه  الشيء  حصل 
اكتشف  فقد  محوكار.  القريب 
جامعة  ومن  سوريا  من  آثاريون 
شيكاغو يف إلينويز حديثًا دلياًل عن 

حادة. وأظهرت العظام البشرية أيضًا 
عالمات حلروق". 

الغازي  غويلريمو  اآلثاري  يذكر 
من  موقع   :Guillermo Algaze
بداية األلف الثالثة قبل امليالد يسمى 
 Titris Höyük هويوك  تيرتيس 
حيتوي  تركيا،  جنوب  وسط  يف 
على 19 مججمة أغلبهم من الشباب، 
ورضوض  جروح  على  برهان  مع 
لكن  قوية،  مناوشة غري  نامجة عن 
بعناية  اجلماجم  هذه  تنظيم  مت 
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الشكل.  بيضوي  حوض  يف  فائقة 
 Glenn يضيف اآلثاري غلني شفارتز
من  نصوص  وصفت   :Schwartz
األلف الثالث املبكر قبل امليالد من بالد 
حيتوي  مشابهة؛  مشاهد  الرافدين 
على  التذكاري  احلجري  العمود 
على  تذكاريًا  نقشًا  وحيمل  نسور 
سومري  ملك  يتباهى  املثال  سبيل 
األعداء فوق بعضها  وهو يضع جثث 
املوتى  رؤوس  حيملون  نسورًا  ويصور 
فكرة  بها. ومت تصوير  احتفظوا  اليت 
بعد  بوليمة  حيتفلون  منتصرين 
يعود  نقش  يف  أيضًا  وجدت  معركة 

لنفس الفرتة. 

مركزًا  براك  تل  موقع  كان 
قبل  مزدهرة  جتارية  ومستوطنة 
العمل  وأثناء  جمنونة.  حادثة  وبعد 
عميقة،  حفرية  يف  الرئيس  التل  يف 
النقاب  وأصدقائها  أوتس  كشفت 
حديثًا عن أن الناس احملليني استوردوا 
مئات  تبعد  مناطق  من  اخلام  املواد 
الكيلومرتات وبادلوها مبنتجات كانت 
جمموعة  قبل  أو  قرنني  منذ  تصنع 
املدافن هذه. يعتقد الباحثون أن مثل 
هذه املدينة ميكن أن تكون قد لفتت 

املغريين  من  احلاسدة  العيون  نظر 
والغازين. وبالرغم من نقص تفاصيل 
القتل  عملية  أو  املعركة  معلومات 
الباحثة  اكتشاف  يقدم  الوحشي، 
أوتس نظرة خاطفة عن نفس الفرتة 
العربي  املشرق  يتحّول  أن  قبل  متامًا 
القديم إىل املدني�ة. اكتشف املنقبون 
عدة غرف مرتابطة يعود تارخيها إىل 
بداية 3900ق.م وحتتوي على الكثري 
تستخدم  اليت  األوبسيديان،  مادة  من 

بتقطيع األدوات ويتم احلصول عليها 
من بالد األناضول البعيدة- إضافة إىل 
وحجر  املرمر،  الكريم،  اليشب  حجر 
احلية "السربنتني" وأحجار الديوريت 
ووجد  اخلرز.  صنع  يف  تستخدم  اليت 
القار  مادة  من  وافر  مقدار  أيضًا 
اللزجة اليت يؤتى بها من  املادة  اخلام- 
أم  ومادة  الشرقية-  الرافدين  بالد 
الآللئ- ِعرق اللؤلؤ مرصعة باحملارات 
حلياكة  استخدمت  ومغازل  احمللية. 
املوقع،  سطح  على  منتشرة  الصوف 
فخارية  حصية   50 من  وجمموعة 
مقذوفات  إما  كرة(-  شكل  )على 
مقالعية حربية أو جمموعات ألختام 
ذات ملكية خاصة- متوضعة يف زاوية 
حاوياتها  اختفت  وقد  واحدة،  غرفة 
الضعيفة منذ زمن. تقول أوتس: "إن 
هذه الصناعات ليست صناعة منزلية 
جدًا".  كبرية  مؤسسة  صناعة  وإمنا 
عن  برهان  أي  يوجد  "ال  وتضيف: 
الصناعة األساسية اليت تستخدم املادة 
يف  آخر"  مكان  أي  يف  املستوردة  اخلام 

نفس أو قبل هذه الفرتة.

عبارة  غرابة  املكتشفات  وأكثر 
من  صنع  قاعدة  له  كأس  عن 

كأس للشرب. كأس حجري فريد 
من نوعه وجد يف التل الرئيس من 

موقع براك.

اخلريطة- توضح املواقع احلديثة والقدمية
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مادة  من  وطاسة  األبيض  املرمر 
األوبسيديان األسود ملتصقني سوية 
مبادة من القار. ويبدو أن الشفة العليا 
على  األيام  من  يوم  يف  احتوت  قد 
تكون  أن  احملتمل  من  أخرى،  مادة 
من الذهب، وقد أزيلت حبكم القدم. 
مثل  شيئًا  نر  مل   " ريتشل:  ويقول 
أنه  أوتس  قبل".وتضيف  من  هذا 
فإن  مصقول،  غري  فخار  باكتشاف 
-يصور  خامت  مع  هذا  الشرب  وعاء 
أسدًا مت اصطياده بشبكة- يعترب رمز 
ودليل على احلياة امَلَلكية الكالسيكية 
ويفرتض  القديم،  العربي  املشرق  يف 
اجتماعية  حياة  ذي  جمتمع  وجود 
يف  املتأخر  اخلامس  األلف  يف  جيدة 

براك.

مبكر،  مبنى  اكتشاف  أيضًا  ومت 
األلف  بداية  حوالي  إىل  تارخيه  يعود 
أعدادًا  يتضمن  امليالد،  قبل  الرابعة 
تنانري  الرحى،  أحجار  من  كبرية 
بازلتية،  هاون  مدقات  كبرية، 
من  وأدوات  بعناية  حنتها  مت  وأحجار 
مادة  ومن  صوانية  وأنصال  العظم، 

الآللئ  أم  من  وأحجار  األوبسيديان، 
ومغازل فخارية. واكتشف  مرصعة، 
على  الفخار  بكسر  مرصوف  طريق 
اجملمع  من  الغربي  الطرف  طول 
للمدينة.  الشمالية  البوابة  إىل  ويتجه 
يبقى جزء من املبنى ومدخل شارعه 
مطمورين حتت التل املرتفع. وتضيف 
رائعة  استمرارية  اللقى  تظهر  أوتس: 
منطقة  يف  للصناعة  عادية  وغري 
واحدة على مدى فرتة زمنية طويلة 

يف هذه الفرتة.

براك  يف  النشاطات  تقتصر  مل 
كشف  فقد  الرئيس.  التل  على 
احمليطة  للمناطق  الدقيق  الفحص 
إىل   4200 من  تؤرخ  مستوطنة  عن 
امليالد، متتد على  قبل   3900 بداية 
أكرب  حبجم  هكتار،   55 مساحة 
ذلك  يف  أخرى  مستوطنة  أي  من 
الوقت. خالل النصف األول من بداية 
براك  حجم  كان  الرابعة،  األلف 
كثافة  وكانت  بضعفني  أكثر 
فقط  وظهرت  أيضًا.  تتزايد  سكانه 
يف  أوروك-   - هي  واحدة  منطقة 

من  أكرب  اجلنوبية  الرافدين  بالد 
منطقة  عن  وخالفًا  احلجم.  هذا 
السكان  كثافة  كانت  فقد  براك 
بشكل  الوسط  يف  ترتكز  أوروك  يف 
كان  املبكر  براك  أن  ويبدو  رئيس. 
من  متعددة  جمموعات  من  يتألف 
بينها منطقة  املناطق اجملاورة تربط 
جيسون  اآلثاري  ويقول  مفتوحة. 
Jason Ur من جامعة هارفارد:  أور 
ُيظهر  أن  املشتت  النموذج  ميكن هلذا 
تسلسل  ذي  اجتماعي  نظام  وجود 
تارخيي هرمي أقل مما هو بني سكان 

اجلنوب.

فريد  موقع  "أنه  الغازي:  ويقول 
ويضيف  اإلطالق".  على  ورائع 
بالد  أن  اآلن  واضحًا  "يبدو  شفارتز: 
املكان  ليست  الشمالية  الرافدين 
اخللفي املعزول، كما اعتاد الناس أن 
يعتقدوا". ويستمر الباحثون بالعمل 
يف الشمال من أجل الكشف عن املزيد 
اندجمت  وكيف  املعطيات  من 
يف  املدنية  املراكز  أوىل  وتكونت 

الشمال.  
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