خارَكس سباسينو

مدينة اإلسكندر املفقودة في العراق

ادلامعون احلاليون

مقد مة

البارون لورن اثيسن بورمنزيا – من مؤسسة اوغسطس.
املعهد الربيطاين دلراسة العراق ،لندن.
السفارة الربيطانية يف بغداد.
الهيئة العامة لآلاثر والرتاث ،بغداد.
مجموعة  SKAادلولية.

قليل م��ن الاس�ماء يف ال��ت��ارخي القدمي
ميكن أن يثري ص��دى امع��ق م��ن امس
الاسكندر املقدوين ،وذلا مل يكن يف
وسعي الرفض عندما طلبت مين الهيئة
العراقية العامة لآلاثر والرتاث العمل يف
مدينة أسـسـها الاسكندر .واآلن ،بعد
�سنة من ذكل الطلب ،امكلنا املومس
األول من التنقيب يف "الاسكندرية
عىل دجةل" اليت عرفت بعد ذكل ابمس
خاركس �سباسينو .واكن مما ساعدان عىل
َ
رسع��ة الا�ستجابة ك��رم دامعينا ،ويف
مقدمهتم البارون لورن اثيسن بورمنزيا
من مؤسسة اغسطس ،وكذكل السفارة
الربيطانية يف العراق واملعهد الربيطاين
دلراسة العراق.

مع شكر خاص لـ

قيس حسن ر�شيد
ادلكتورحيدر املعموري.
ادلكتور أمحد اكمل.
حقطان العبيد.
ادلكتور عبد األمري محداين.
ادلكتورجان والسرتا.
ادلكتور قيس كبة.
الغالف الامايم:

اخملطط اجليوفزيايىئ ألبنية خاركس �سباسينو.
أالسكندر املقدوين (صورة رمقية من برانمج جييت للمحتوايت املفتوحة).
قطعة فضية بقمية أربع دراخامت من هي�سباو�سينس ،أول حامك خلاركس
(من متحف هارفارد للقى ،هدية من جميس والزيابث فاريل).

يف أوائل آذار  ،2016يف ختام مومس
التنقيب يف بقااي التجمع البابيل يف
تل خيرب ،انتقلنا مبعداتنا من اور اىل
البرصة .وانتقل معنا عن طيب خاطر
اع��ض��اء فريقنا يف ت��ل خيرب :أدراين
مريف ومريي شبرَ تون وفيَ سالتر .وكنا
حمظوظني جدا ابحلصول عىل خدمات

ال�بروف��س��ور ج��ورج فاسبندر وفريقه
اجليوفزياييئ من جامعة ميونيخ .نسجل
شكران هلم ولدلكتور حقطان العبيد مدير
متحف البرصة ،وملنت�سيب الهيئة العامة
لآلاثر والرتاث.
طوال الشهر التايل اكن مقران أربع غرف
منصوبة فوق سطح دائرة رشطة اآلاثر
يف الزبري .كنا نذهب ابل�سيارة لك يوم،
مصحوبني بفريق حامية ،اىل خاركس
�سباسينو (اخليابر حاليا) حيث ال يظهر
اآلن سوى الاسوار العالية احمليطة مبدينة
الاسكندر ،ويه تضم مساحة حنو مخسة
كيلومرتات مربعة.
ان هذه املساحة الكبرية تثري مشالك
مج��ة؛ ففي لك معلية تنقيب يكون
وضط خريطة شامةل للموقع اساسا
ل�كل مع��ل آخ��ر ،ولكن كيف ترمس
خريطة لهذه الرقعة الواسعة وأين تبدأ
التنقيب؟ وهناك سؤال آخر :مك من
اآلاثر ميكن ان يبقى يف خاركس اليت
بنيت يف منطقة معرضة للفيضاانت

طوال التارخي؟ إن املدينة تقع قرب
احلدود العراقية الايرانية ،وقد تركت
معارك احلرب الاخرية آاثره��ا علهيا،
وبعض اجزاهئا مغطى مبنشآت عسكرية
ال ت���زال ق��امئ��ة .ابالض��اف��ة اىل ك��ون
عوامل التعرية والانشطة الزراعية
والرسقات متثل هتديدات اخرى .وذلا
اكن أول هدف لنا هو وضع خريطة
جيوفزيايئية مفصةل للتأكد من مساحة
ومعق اآلاثر املوجودة.
نقدم يف ه��ذا التقرير النتاجئ األولية
لعملنا ،حيث فاقت النتاجئ لك توقعاتنا.
أظهرت اخلرائط اجليوفزيايئية ان حمالت
اكمةل من املدينة تمكن حتت السطح
تنتظر الكشف عهنا وان هناك ابنية
عامة كبرية ،كام دلت بعض اللقى اليت
عرثان علهيا عىل ثراء وأمهية خاركس.
إن التحدي الاكرب اذلي يواهجنا اآلن
هوتأمني املوارد الاكفية الجراء تنقيب
اكم���ل وحب���وث ش��ام�لة ت��ل��ي��ق مبدينة
الاسكندر العظمية.

مد ينة عا ملية
لو ختيلت اننا رسان يف شوارع وموائن ابن جيعل مدينته اجلديدة مركزا جتاراي
خاركس �سباسينو يف أي وقت خالل همام قد بدأ يتحقق.
القرنني الاول�ين بعد ميالد امل�سيح
ل��ف��وج��ئ��ن��ا حب��ش��د ه��ائ��ل م��ن ال��ن��اس مرت املدينة يف بداايهتا مبراحل مل يكن
وال��ب��ض��ائ��ع -جت��ار ي��أت��ون بسفهنم من م�ستقبلها فهيا ليبرش ابخلري ،حيث مل
س��اح��ل ك��ج��ارات يف الهند عارضني يكن السلوقيون ،خلفاء الاسكندر،
العطور وال�به��ارات والعاج والاجح��ار ي��ع��ط��ون امل��دي��ن��ة ا�س��ب��ق��ي��ة يف قامئة
�شبه المثينة؛ جتار من برتا يعرضون اهدافهم .وقد أعيد بناء املدينة يف
البخور ومصغ املري ،سوريون قادمون منتصف القرن الثاين امليالدي بعد
بقوافل امجل��ال م��ن ت��دم��ر؛ وفرثيون فيضان شديد خ��رب معظم مبانهيا،
يطلبون بضائع تليق ببالط ملكهم وغ�ي�ر امس��ه��ا اىل أن��ط��اك��ي��ة .مث ج��اء
أرسا�سيد .وقد تساوم عىل حرير من فيضان آخر وأعيد البناء مرة أخرى.
الصني ،وقطن من الهند ،ودارس�ين ومل تبدأ املدينة ابالزدهار الا بعد أن
م��ن امل�لاي��و ،وت��دف��ع ال�ثم��ن بنقود مت قام متنفذ قوي يدعى هي�سباو�سينَس
سكها يف خاركس .وبعيدا عن حافة ابن�تزاع حق ا�ستقالل من احلكومة
امل��ي��اه ق��د ت��زور أح��ي��اء للم�سيحيني السلوقية الضعيفة ،وأعاد بناء املدينة
أو الهيود ،أو متر عىل بيوت أغنياء اليت مسيت ابمسه "خا ركس �سباسينو"
قادمني من تدمر ،أو تعجب بقصور وص���ار ،م��ع زوج��ت��ه ث�لا�س��ي��ا ،أول
الاث��رايء احملليني .ورمبا التقيت باكن ملكني ململكة خاراسني .ا عمتدت قوة
ينك مبعوث امرباطور الصني اذلي اململكة عىل التجارة والقوة البحرية،
اكن يف ط �ري��ق��ه اىل روم����ا ول��ك��ن��ه م��ع اس��ط��ول يتحمك مب��ي��اه اخل��ل��ي��ج و
ا�ستقر يف خاركس اليت اكنت يف مقة عامصة ت�سيطر ع�لى ملتقى الطرق
ازدهارها ،عندما اكن حمل الاسكندر التجا رية يف العامل القدمي.

جمد دفني
ا�سمترت املدينة ابالزدهار حىت عندما
وقعت حتت سلطة جرياهنا األق��وايء
اجلدد ،الارساسني حاكم فرثيا .فقد
ا�سمتر ملوك خاراسني عىل ا لمتتع بقدر
من الا�ستقالل اذلايت يتغري حسب
عالقهتم مع فرثيا وحسب عالقة فرثيا
م��ع روم���ا .ويف ع��ام  112للميالد
أخطأ م�لك خ��اراس�ين ابلتحالف مع
روما عندما قدم الامرباطور تروجان
للغزو ،فأمضرها هل حاكم الارساسني
مث قاموا ابعادة ال�سيطرة عىل خاراسني
بعد وف���اة ت��روج��ان .ومل تكن هناية
الفرثني عام  224للميالد يه سبب
اهنيار خاراسني ،لكن السبب احلقيقي
هو الطمى اذلي ترسب يف الهنر وجعهل
غري صاحل للمالحة اىل اخلليج ،ففقدت
املدينة رشاين حياهتا الوحيد وجهرها
ساكهنا ،وتولت الفيضاانت املتعاقبة
دفهنا حتت الغرين والرتاب.

ال ت���زال ع��ظ��م��ة خ��ا رك��س م��دف�ون��ة
اآلن ،ولكن املسح األويل واخلندق
الا� ستكشايف اذلي حفرانه يبرشان
ب���رؤاي م��ش��وق��ة ع��ن امل���ايض ال�ثري
للمدينة .اكن��ت معظم النقود اليت
عرثان علهيا قرب السطح اتلفة بسبب
ال��ظ��روف اجل��وي��ة وال��ت��ع�ري��ة؛ ولكن
مت د راس��ة قطعتني اقل تلفا ،حتمل
اح��داه�ما ال �راس احلليق للسلوقيني
اذلي����ن خ��ل��ف��وا الاس��ك��ن��در وحت��م��ل
الاخ���رى ص���ورة حل��امك غ��ط��ي رأس��ه
ووهجه بشعر أجعد ،رمبا اكن من فرتة
زمنية الحقة .اكن خلا ركس دار سك
النقود اخلاص هبا ،وذلا فسن� ستطيع
رؤية وجوه مللوك حمليني آخرين.
تظهر دالئل عظمة املدينة وثراهئا من
بعض ما عرثان عليه من قطع الوعية
زجاجية رقيقة ،وفص قريص الشلك
من الزمرد بلون برتقايل تشوبه بقع
ضبابية بيضاء ،ومن القطع الكبرية
من الاجحار املنقوشة واجزاء األمعدة
ال�ت�ي ظ��ه��رت اىل ال��س��ط��ح بفعل

نقود من السطح من خاركس مع خرزة  29ممل
معود مع عالمة البناء

العمليات احلربية األخرية .وقد عرثان
ع�لى مكعب كبري م��ن ال��زج��اج قطع
وحفر بفن وهمارة ،رمبا اكن قطعة من
موزايك متألق.

وج��دان مكيات كبرية من الفخارايت،
عىل السطح أو يف بعض حفرايتنا،
بعضها بشلك ملبوسات أنيقة ذات
صناعة دقيقة وس��ط��ح م��زج��ج؛ وقد
حت��ول الزتجيج مع الوقت اىل اصفر
أو أبيض ،ولكنه رمبا اكن يف البداية
أخرض براقا� .سبق أن وجد املنقبون
يف جنوب ال��ع �راق مثل ه��ذه القطع
املزججة ،ورمبا اكن مصدرها لكها من
خاركس �سباسينو ،واترخيها لكها يعود
اىل ما بني القرن األول قبل امليالد اىل
القرن الاول بعده.

خا ركس من اجلو
ويف خ��ن��دق الا� س��ت��ك��ش��اف اذلي
ح��ف��رانه يف ط���رف امل��دي��ن��ة ،أاثر
د هشتنا اكتشافنا لنحو اثين عرش
م��ن األوع��ي��ة ال��ك��ب�يرة غ�ير حمطمة.
اكن��ت �سبعة م��ن األوع��ي��ة الكبرية
مصفوفة يف خط واحد عىل اجلدار
اجلنويب لساقية متثل ح��دود قطاع
السكن .اكن ط��ول لك وع��اء اكرث
من م�تر ،وجبوانب م� ستقمية متاما؛
وال نعمل ألي غرض اكنت ت�ستعمل
ويه مقلوبة ولها فتحة من الاسفل.
ذه��ب تفكريان اىل اهن��ا رمب��ا اكنت
ت�ستعمل لتفريغ ال��س��وائ��ل ،ولكن
امل��وض��وع ال ي �زال حم�يرا .اكن هناك
ج���رار اخ���رى مطلية م��ن ادلاخ��ل
ابل��ق��ار ،رمب��ا اكن��ت ت�ستعمل حلفظ
السوائل اك لنبيذ وغريه .اكنت بعض
اخلنادق مملوءة ابلفخار ا ملتكرس أو
بعظام ال��ض��أن واخل���راف ،مم��ا يدل
عىل ان الساكن اكنوا يتغذون جيدا.

صف من اجلرار عىل حافة اخلندق

وعاء مزجج  25مس؛ وعاء ذو ثالثة أرجل  14مس

ال تزال الاسوار املبنية من الطابوق
والطني ح��ول خا ركس ماثةل للعيان
اب رتفاع يصل اىل ا ربعة أمتار ،ويه
الشئ الوحيد اذلي ميكن مشاهدته
يف سهل منبسط عىل مد البرص .ان
اجلزء الوحيد اذلي ال زال حمافظا عىل
لك ارتفاعه هو السور الشامىل ،بطول
 2,4كيلومرت .ال ت �زال بعض اج�زاء
السورين ال�شريق وال��غ��رىب ظاهرة،
ولكن السور اجلنويب ياكد ال يبني.
ميثل احلد اجلنويب للمدينة قاع قدمي
لعطفة من هنر اكرون ،وهو ما اكن
يسمى هنر يواليوس يف التارخي القدمي.
متتد مباين املدينة مضن هذه احلدود
عىل ما يزيد عن مخسة كيلومرتات
م �رب��ع��ة ،واكن وض���ع خ�ري��ط��ة لهذه
املساحة خطوة أوىل رضو ري��ة جدا
لفهم خمطط املدينة .ولكن ما يه اكفأ
الطرق الجن��از ذكل؟ اكن حلنا هو
ا�ستعامل طائرة روبوتية حتمل اكمريا
لتصوير املدينة ،مث انشاء جمسم رمقي
ميثل املساحة لكها .وهجنا الطائرة

صورة من اجلو وخريطة رمقية جلزء من الاسوار

للطريان عىل ا رتفاع مائة مرت فوق
املدينة لكها ملسح املساحة بصور
تغطي لك مهنا  %80م��ن مساحة
ال��ص��ورة ال�تي �سبقهتا مما ينتج عنه
دقة كبرية.

مت التقاط مخسة آالف ص��ورة يقوم
اآلن ال�برانم��ج اذلي حتمهل الطائرة
اب�ستخداهما لعمل من��وذج رمقي جمسم
اكمل مع خريطة مفصةل ملوقع املدينة
واملنطقة احمليطة هبا.

خا ركس حتت سطح الارض
قام الروبوت الطائر برمس خريطة
املدينة عىل السطح ،ولكننا حنتاج
أن ن��ع��رف م��ا ه��و م��وج��ود حتت
األرض .جلئنا اىل اإلستشعار عن
بُعد واخرتان هجا زا للرنني املغناطييس
ي��ع��م��ل ابل���س�ي�زي���وم .وأمه ف��وائ��د
الاستشعار عن بعد ان��ه ال يؤذي
اللقى األثرية ولكنه ،إذا جنح ،يدلنا
عىل األماكن اليت يؤدي ا لتنقيب فهيا
إىل أفضل ا لنتاجئ؛ وهو أفضل بكثري
من اختيار ماكن للتنقيب مبين عىل
احلدس فقط.
ي��ع�تم��د اجل���ه���از ع�ل�ى ق��ي��اس اجمل���ال
املغناطييس ل�لآاثر امل��دف�ون��ة ،فميزي
مثال بني جدار مبين ابلطابوق وبني
ال���راكم اذلي ح���وهل .وخ�ل�ال شهر
آذار ج��اه��د ال�بروف��ي��س��ور ج��ورج
فاسبندر وفريقه ،عىل سطح خا ركس
امل�شبع ابمللح ،متجولني عرب مربعات
طول ضلع لك مهنا  40مرتا وحاملني
 17كيلوغراما من املعدات ،وغطوا
 90,000مرت مربع يف مثانية أايم .اكن

Building 1

بسهوةل قطاعات املدينة وأبنيهتا واحضة يف اخلريطة املغناطي�سية .ضلع املربع  40مس
مارتني كروبر وهجاز السزييوم يف خاركس .اجلهاز مصمم حبيث ميكن تفكيكه ونقهل بسهوةل

هذا القسم قرب عطفة يف قاع الهنر
القدمي كام صورته األمقار الصناعية،
وق��د اخ�ت�رانه ألن��ه اكن اق��ل تلواث
ببقااي املعارك األخرية .أن هذا أمر
همم حيث ان املعادن ،من اطالقات
أو شظااي ،تشوه اجملال املغناطييس.
اكنت ا لنتاجئ مدهشة .يف هناية اليوم
األول جتمع ال�كل ح��ول ال��ـ "ميين
ابص" حيث أخذ األ�ستاذ فاسبندر
يعرض ا لنتاجئ عىل شاشة كومبيوتره،
وأط��ل��ق امجل��ي��ع ص��ي��ح��ات ادله��ش��ة

والفرح عندما ظهرت صور واحضة
لقطاعات كبرية من مدينة مبنية عىل
الطراز ا لهيلين�سىت ا لتقليدي ،ولكن
حبجم أكرب مما اكن معروفا يف العامل
القدمي حىت ذكل الوقت .اكنت ابعاد
لك قطاع  156 x 85مرتا ،أي اكرب
من قطاعات "سلوقية عىل دجةل"
(150 x 71م) والاس��ك��ن��د ري��ة يف
مرص (100 x 50م) .ورمب��ا اكنت
بعض الابنية الكبرية ،اليت ظهرت
يف ال��ص��ور واكن��ت ملزتمة ابخملطط
العام ،قد بنيت يف اوقات الحقة،

Building 2

Old riverbed

حيث الحظنا ان ماكهنا قد نظف
من ا لبناايت السابقة قبل بناهئا.
ويف اجل��ن��وب ظ��ه��ر ان ال�نه��ر قد
خ��رب مبجراه بعض أبنية املدينة،
ومتكنا من اثبات ذكل ابجراء حفرة
ا� ستكشافية يف ق��اع الهنر القدمي.
دلت الرت�سبات ا لطينية اليت كشفت
ع�نه��ا احل��ف��رة ع�لى آاثر ف��ي��ض��ان�ين
كبريين عىل األقل ،مما يذكر ابملعركة
امل� سمترة بني مواطين خا ركس ومياه
الاهنر اجملاورة.

ا لتنقيب يف خا ركس
دلت اخلرائط املغناطي�سية عىل وجود
مبان خضمة حتت األرض ،ولكنا ال زلنا
حباجة اىل اثبات ذكل اب�ستخراج لقى
أثرية وكشف األبنية.

فريق العمل للمرشوع
املدير املشارك
ادلكتورة جني مون
الا�ستاذ ستيوارت اكمبل املدير املشارك
ادلكتور روبرت كيليك املدير املشارك
مدير متحف البرصة م ع ا ت
		
حقطان العبيد
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Mudbrick wall
3028

3023

ق��رران اج�راء احلفر يف ثالث مناطق
هممة :عىل حافيت بنايتني (البناية 1و2
يف اخلريطة) ،وعرب احد اخلطوط اليت
تفصل بني قطاعات املدينة.
أظهر اخلندقان احملفوران عىل حافىت
ا لبناية وجود حيطان خضمة يف املاكن
اذلي دل��ت عليه اخل�ري��ط��ة ،ولكن
بامنذج خمتلفة.

3027

الا�ستاذ جورج فاسبندر مدير فريق اجليوفزيايء
جيوفزياييئ
		
مارتن كروبر
ادلكتورة �سميون مُهل جيوفزياييئ

3026

Mudbrick wall
3025

3024

آاثري م ع ا ت
		
أمحد عبدهللا
آاثري م ع ا ت
		
عبد الرزاق اكظم
ادلكتورة مريي شربسون آاثرية
آاثرية
فيَ سالت		

Baked brick rubble
wall 3021

3020

2m

0m

البناية  :2صورة جوية ،صورة جيوفزيايئية ،وخمطط احلفر

البناية  1مربعة الشلك ،بضلع  45مرتا،
مع ساحة وسطية مبلطة ابلطابوق الطيين
وجدران من الطابوق املفخور.

من الغرف عىل جوانهبا الثالثة ،مع
مدخل يف اجلدار الشاميل الرشيق.

وجدان اجلرار الكبرية املقلوبة واملصفوفة
جبنب بعضها ،ويه مغطاة بطني جامد.

يف ا ل��ب��ن��اي��ة  2اكن���ت اجل����دران من
ال��ط��اب��وق ال��ط��ي�ني ،ول��ك��ن الساحة
الوسطية مبلطة ابلطابوق املفخور.
ه��ن��اك ح��ول ال��س��اح��ة ص��ف واح��د

ظ��ه��ر ان اخل��ط��وط ال�تي تفصل بني
قطاعات املدينة عبارة عن ساقية حماطة
حبائطني متوازيني عىل جانبهيا؛ وهنا،
ع�لى اجل��ان��ب اجل��ن��ويب م��ن الساقية،

معقنا اخلندق اىل حنو مرتين ونصف
حتت السطح ،ومع ذكل ا�سمترينا عىل
العثور عىل لقى أثرية ،مما ي��دل عىل
وجود آاثرمعيقة ال تزال تنتظر اكتشافها.

info@charaxspasinou.org
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