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2016 لعام  املدراء  تقرير 
عامل  عن  كثرية  اجيابية  اخبار  هناك 
زال  ال  ال�سنة.  هذه  العراق  يف  اآلاثر 
يف  ابآلاثر  أحلق  اذلي  الرضر  مدى 
الكثري  هناك  ولكن  واحض،  غري  الشامل 
مبادرات  فهناك  به.  الاحتفال  ميكن  مما 
تراث  يف  البحث  ال�ستئناف  مزتايدة 
أعلنت  حزيران  ويف  القدمي.  العراق 
يف  والرايضة  والثقافة  الاعالم  وزارة 
محلاية  مبالغ  رصد  عن  الربيطانية  احلكومة 
األو�ط،  الرشق  يف  احلضاري  الرتاث 
واخصائيني  آاثريني  جذب  �ي�اعد  مما 
احلقيل  العمل  يف  للمشاركة  جدد 

اكن   2012 يف  املرشوع  بدأان  أن  ومنذ 
العراق، وخاصة  ان جنوب  نوحض  أن  مهنا 
وبيامن  للعمل.  آمن  قار، ماكن  حمافظة ذي 
يف  ال�ابيزنا  جامعة  من  زمالؤان  ي�سمتر 
بعودة  رحبنا  طبرية،  أبو  يف  بعملهم  روما 
يورك  نيو  يف  بروك  �ستوين  جامعة  فريق 
مجمع  يف  التنقيب  وي�سمتر  أور.  منطقة  إىل 
مدائن لكش من قبل فريق فرنيس ) كجزء 
من مرشوع املتحف الربيطاين( يف جر�و، 
ال  جامعة  من  آخر  فريق  قبل  من  وأيضا 
نيجني. وجفأة صار عىل زمالئنا  �ابيزنا يف 

العامة  للهيئة  النارصية  العراقيني يف مكتب 
فرق  طلبات  يلبوا  أن  والرتاث  لآلاثر 
تنقيب دولية متعددة، وقد قاموا هبذه املهمة 
عىل أح�ن وجه بصربمه وأدهبم املعهودين.

املكتشفة  البابلية  الرمسية  البناية  ت�سمتر 
اإلفصاح عن أرسارها،  يف تل خيرب عىل 
بدأان  وملا  دهشتنا.  يثري  مبا  دوما  وتفاجئنا 
وهو  مهنا،  األكرب  اجلزء  اب�ستكشاف 
اجلزء الشاميل، وجدان �ل�ةل من الاقبية 
مل جند لها تف�ريا. ورمغ اننا حبثنا موضوع 
ال  فاننا  زمالئنا  من  عدد  مع  األقبية  هذه 
لها. مقنع  تف�ري  اجياد  عن  عاجزين  نزال 

اليت  امل�امرية  الكتاابت  اكنت  وطبعا 
دلتنا  حيث  اكتشافاتنا،  أمه  وجدانها 
قبل   1500 حنو   ( البناية  اترخي  عىل 
من  يقرب  ما  وجدان  وقد  امليالد(. 
نعرف  وبدأان  اآلن،  حىت  رقمية   200
يف  ويعيشون  مكون  يحُ الناس  اكن  كيف 
نعرف  نكن  مل  ما  وهو  املنطقة،  تكل 
و�عنا  وقد  الان.  حىت  �سئي  أي  عنه 
وغرفة  الرحبة  عن  لنكشف  احلفر  نطاق 
اجناز  تقدم  واملطاخب.  الرئي�ة  الا�ستقبال 

نتوقع  الشاميل حبيث رصان  اجلناح  خمطط 
يف  باكملها  البناية  عن  الكشف  ننجز  أن 
الباحثني  �يشغل  مما  القادمة،  ال�سنة 
امل�ستقبل. يف  طويل  لوقت  أرسارها  عن 

إىل  العراقيني  الزمالء  من  عدد  انظم  وقد 
وإختصاصيني،  آاثريني  من  املؤلف  فريقنا 
اكن  حيث  املتطوعني،  بأول  رحبنا  كام 
بيكر  فرانك  ال�سيد  الربيطاين  ال�فري 
ال�سيد  كذكل  وزاران  الزائرين.  أول 
يك  اس  مؤ��ة  من  دوالكس  مايك 
موظفوه  �اعدان  اذلي  ادلولية،  أي 
اللوج�تية. مشالكنا  من  كثري  حل  يف 

افتتاح  حفل  يف  ضيوفا  املدراء  اكن 
و�اركوا  ايلول،  �هر  يف  البرصة  متحف 
اليت نظمها  الباحثني  أيضا يف ور�ة معل 
وجاء  العراق.  دلرا�ة  الربيطاين  املعهد 
عن  اليون�كو  اعالن  بعد  فورا  لك ذكل 
وأريدو  أور  القدمية  العراقية  املدن  إدراج 
وأورك عىل قامئهتا للمواقع الرتاثية العاملية، 
مضن  األهوار  إدراج  اىل  ابإلضافة 
إجيابيا  تطورا  �لك  مما  العاملي،  الرتاث 
العرايق. الرتايث  املشهد  يف  به  مرحبا 

اوغ�طس مؤ��ة  اتي�ن-بورنمييزسا يف  لورن  البارون  
الرشق الادنىاملعهد  لتنقيبات  ويرنايت  أفريي  رصيد جريارد 

العراق دلرا�ة  الربيطاين  املعهد 
بغداد يف  الربيطانية  ال�فارة 

بغداد والرتاث،  لآلاثر  العامة  الهيئة 
كريينتك

SKA ادلولية   اجملموعة 
 

: لـ  خاص  شكر  مع 
ر�سيد قيس ح�ن  ال�سيد 

املعموري. ادلكتورحيدر 
أمحد اكمل. ادلكتور 

األمري محداين. عبد  ادلكتور 
أمري دويش ال�سيد 

كبة. األ�ستاذ  قيس  

احلاليون الداعمون 

لتل خيرب الروبوتية  ابلطائرة  الغالف الامايم: صورة 
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Eastern external wall

Courtyard wall 1122

البناية  وظيفة  ان  املؤكد  من  يكون 
حيث  الوقت،  هذا  يف  تبدلت  قد 
وا�ستعملت  الرمسية  صفهتا  فقدت 
فرتة  اكنت  ورمبا  ال�كن.  ألغراض 
عىل  ال�اكن  أجربت  قد  ا�ستقرار  عدم 
الضخمة  األ�وار  داخل  اىل  الانتقال 
بب�اطة،  رمبا،  أو  ابلبناية،  احمليطة 
املرتوك. املاكن  أ�ستغالل  ا�ت�هلوا 

قبية ال ا
اجلناح  آخريف  مدهشا  أمرا  وجدان 
�ستة  من  صف  العام:  هذا  اجلنويب 
اليت  املاكتب  أرض  حتت  متوازية  أقبية 
اكن  امل�امرية.  الرقاميت  حتوي  اكنت 
ليكفي  رمبا  مس،   80 مهنا  لك  عرض 
أي  الحتوي  ولكهنا  قربا،  تكون  أن 
آخر.  �يئا  طولها  واكن  عظام  أو  بقااي 

الرشيق  اخلارىج  اجلدار  من  متتد  اكنت 
مرتا،   12 حنو  الرحبة،  منتصف  اىل 
هناية  لها  جند  مل  حيث  أكرث  متتد  وقد 
ماكتب  أصبح  ما  ان  ويبدو  اآلن.  حىت 
حتته  م�ستطيال  طويال  ماكان  اوال  اكن 
مبلئه  بعدئذ  ا�ستغل  املاكن  وان  أقبية، 
مث  جديدة،  أرضية  وضع  مث  ابلرتاب 
صغرية. غرف  اىل  لتق�سميه  جدران  بناء 

بفتحات يف الا�فل  الرحبة  بين جدار 
حتته. األقبية  مبرور  لت�مح 

ي�ستغرق  �اقا  األقبية معال  وحفر  الطابوق  ترتيب  اكن 
الفريق. كبريا من وقت  جزءا 

ال�ستة  لألقبية  األعىل(  اىل  الرشىق  )الشامل  خمطط وصورة جوية 
الرمسية. البناية  أرض  حتت 
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الرسمية البناية 
الشمالي  اجلناح 

الكبريةعىل  الرمسية  البناية  منظر  يطغي 
عن  عبارة  ويه  خيرب.  تل  مدينة  مشهد 
وخمزن  حمض،  إداري  مبىن  من  مجمع 
بعد  رضيبة.  ودائرة  للحبوب  مركزي 
إىل  كبري  جناح  إضافة  مت  البناء  إكامل 
قدم  الف  حنو  ا�ستكشاف  مت  الشامل. 
 ،2016 عام  اجلناح  هذا  من  مربع 
اجلناح  وخبالف  مدهشة.  النتاجئ  واكنت 
اجلناح  اكن  واملنتظم،  املن�ق  اجلنويب 
عشوائية.  بصورة  خمططا  الشاميل 
أو  غرفتني  من  صغرية  وحدات  وجدان 
ماكن  أي  يف  بصعوبة  حمشورة  ثالثة 
املمر  عىل  احملافظة  مع  ولكن  متيرس، 
خالل  الرئيس  املدخل  من  املار  الطويل 
إضافات  هناك  اكن  اجلنويب.  اجلناح 
املمر  جانيب  عىل  خاصة  بناء  وإعادة 
هناك  اكن  كام  اجلناحني،  بني  الواصل 
وم�ستلزمات  الافران  من  عدد  ايضا 
املاكن  ان  بد  ال  الاخرى.  الطه�ي 
حينه. يف  مرتب  وغري  عشوائيا  اكن 

خاطئا.  يكون  قد  الانطباع  هذا  إن 
أعىل  عىل  جيلس  الشاميل  اجلناح  ان 

النبش  اكن  ورمبا  املوقع،  يف  نقطة 
عن  كشف  قد  معلناه  اذلي  ال�طحي 
أن  ميكن  اذلي  البناء،  من  طور  آخر 
وقد  اجلنويب.  اجلزء  من  زال  قد  يكون 

بوضوح  الصورة  هذه  تظهر 
اجلنويب. للجناح  املنظم  الن�ق 

مقو�ة  بفتحات  الرحبة  جدار  بين 
األقبية. مبرور  لت�مح  حتته 
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سيالند ملوك  سلطة  حتت  احلياة 
وحما�سيب  كتبة  نتخيل  أن  ال�هل  من 
اجلناح  رحبة  يف  خيربجال�ني  تل 
ألواح  عىل  اببرمه  عاكفني  اجلنويب، 
ليمكلوا  مرسعني  الطري،  الطني  من 
ألواح  الشمس  جتفف  أن  قبل  الكتابة 
الواثئق  من  مجموعتنا  منت  لقد  الطني. 
حىت  اإلداري  اجملمع  يف  وجدانها  اليت 
 200 حنو  اىل  اآلن  العدد  وصل 
للقراءة،  قابةل  لكها  تكن  مل  طبعا  قطعة. 
احلفظ  وخبرييت  منقبينا  خربة  ولكن 
يشسبه  مبا  احياان،  متكهنم  واللغات 
املتحجرة  الشظااي  حتويل  من  املعجزة، 
للقراءة. قابةل  رقاميت  اىل  التالفة  �سبه 

من  املزيد  ال�سنة  هذه  هناك  اكن 
مكيات  توثق  اليت  األنبوبية«  »احل�اابت 
من  امل�ستحقة.  وامثاهنا  امل�لمة  احلبوب 
م�دد،  غري  احل�اب  يبقى  أن  النادر 
در�سناها  اليت  الرقاميت  يف  األفل  عىل 
ان  تؤكد  لكها  تاكد  والىت  اآلن،  حىت 
الوصوالت  هناك  مث  احل�اب »حصيح«. 
صغرية  ألواح  عىل  مكتوبة  ادلاخلية، 
�نمترتات،  بضعة  طولها  يتجاوز  ال 
لرت:   20+ مثال:  علهيا  كتب  وقوامئ 

مااي�و،  +لرت:  راهب؛   أدين-نينورات، 
 20 منادي؛  ق�سمت،  لرت:   40 اكتب؛ 
لرت:آيه-  60 طباخ؛  ايب-ال-اييل،  لرت: 
لكها  الالواح  هذه  ان  جنار؛  ايلياكم، 
واحلرف  التجارة  عن  معلومات  تعطينا 
مث  خيرب.  تل  حول  متارس  اكنت  اليت 
من  واحدة  الر�ائل؛  بعض  هناك 
ااتان- الاكتب  اىل  ايلياكم  آيه  امل�مى 

معاجلته  طريقة  عن  فهيا  يشكو  اييل 
أخرى  ر�اةل  وهناك  احملمكة.  يف  دلعوى 
جمهول  مر�ل  من  ولكن  العنوان  لنفس 
اىل  عاد  احملافظ  ان  فهيا  يقول  الامس 
مهنا  يبق  ومل  احلبوب  وأخذ  املدينة 
كآمر  أيضا  اييل  ااتان  امس  ويظهر  �يئا. 
�لمت  صغرية  رقاميت  عىل  ابلرصف 

الرمسية،  ادلائرة  يف  م�ستحقهيا  اىل 
أو  احلبوب  من  مكيات  بدلها  لي�ستلموا 
البناية  ان  يبدو  علهيا.  كتب  كام  الفضة 
ابلنشاط. يعج  مزدحام  ماكان  اكنت 

اآلاثر.  لعامل  جدا  مفيدة  الفخار  قطع  ان 
املكرسة  الصغرية  الفخارايت  وتكرث 
ال�اكنية  التجمعات  لك  وحول  يف 
الطراز  اختالف  وب�بب  العراق،  يف 
العصور  عرب  امل�ستعمةل  والا�اليب 
حتديد  عىل  الفخارية  القطع  هذه  ت�اعد 
فيه،  توجد  اذلي  ال�اكين  التجمع  اترخي 
امل�كونة  اخملتلفة  امل�ستوايت  اترخي  أو 
يمت  مل  القرون.  عرب  بعض  فوق  بعضها 
من  �كين  جتمع  عن  التنقيب  قبال 

لوح م�امري يوي ر�اةل 
حول قضية يف احملمكة. مل 

الاكتب  كام اكن  النتيجة  تكن 
4,5 مس( يأمل. )طول 
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وظيفة  فان  البناء  اترخي  فهمنا  لو  وحىت 
ال  تصمميها  إن  جمهوةل.  تبقى  الاقبية 
طابوق  حيث  للخزن،  ا�ستعاملها  يالمئ 
يبقى  مما  أكرب  م�احة  يأخذ  اجلدران 
ياكد  ال  عرضها  وان  للخزن،  متاحا 
اىل  للزحف  كطريق  اب�ستعاملها  ي�مح 
تؤدي  اهنا  وجدان  لو  حىت  آخر،  ماكن 
هو  األويل  افرتاضنا  إن  ما.  ماكن  اىل 
حتت  نظام  من  جزءا  تكون  قد  اهنا 
حيث  احلبوب،  خمازن  لهتوية  األرض 
جدا،  همم  أمر  جافة  احلبوب  حفظ  ان 
القوارض  مينعان  واجلص  الطابوق  ان  كام 
احلبوب. اىل  النفوذ  من  والهوام 

ملطبخ  ا
اإل�ستخدام  عىل  ادةل  ال�سنة  هذه  وجدان 
فامل�احة  اجلنويب.  للجناح  املتأخر 
ملدخل  جماورة  كبرية  غرفة  ويه   ،316
موقتة  منطقة  أصبحت  اجلنويب،  اجلناح 
للطبخ. حيث وجدان اىل جانب اجلدران 
مكيات  مع  ومواقد،  أفران  بقااي  املتآلكة 
وبقااي  احملرتق  واحلطب  العظام  من  كبرية 
الضعيفة  اجلدران  اكنت  عضوية.  مواد 
وحتمي  الهوائية  للتيارات  مكصد  تعمل 

الفضالت  مجع  جيري  اكن  املوقدة.  النار 
ليعود  اجملال،  لف�ح  املرتامكة  الكثرية 
جديد.  من  ابلفضالت  فميتلئ  املاكن 
البناية  هبذه  نزل  ادلهرقد  اكن  رمبا 
�ابقا. كثرية  اجمادا  رأت  اليت  العظمية 

املطبخ. أرض  مرمية عىل  الطبخ  الفرن وفضالت 

نصف كرة من احلجر، مثقوبة مع حنت بشلك وردة، 
من ارضية املطبخ. يدل النقش عىل انه معل قبل 

ذكل ببضع مئات من ال�سنني. القطر 8 مس.
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يصنع  ان  بدل  ما،  نوع  من  جتميع  خط 
واحد. ماهر  فين  قبل  من  لكه  الوعاء 

اكنت أقداح الرشب يه أكرث ما وجدانه 
ان  وحيث  اآلن.  حىت  خيرب  تل  يف 
ووجدان  حمصنة،  اكنت  الرمسية  البناية 
مع�كر  ختيل  ال�هل  مفن  أ�لحة،  فهيا 
الرشاب.  من  يكرثون  اذلين  للجنود 
يف  جدا  �ائعا  اجلعة  احت�اء  اكن  وقد 
كبري  وعاء  يف  ختمر  واكنت  البابيل،  العامل 
األ�فل  يف  ثقب  فيه  »اكاكلو«  ي�مى 
أجزاء  وجدان  وقد  ال�ائل.  لرت�سيح 
اىل  ابالضافة  األوعية،  هذه  من  مكرسة 
الغذائية. املواد  أخرى حلفظ  كبرية  أوعية 

منطقة  عن  ال�سنة  هذه  كشفنا 
من  خمتلفة  أنواعا  فهيا  لنجد  مطبخ، 
قدور  األوعية  هذه  من  الاوعية. 
بشلكها  تمتزي  للطبخ،  كبرية  خفارية 
ختلط  كبرية  اجحار  وبوجود  الكروي 
الت�خني.  عند  تشققه  لمتنع  الطني  مع 
ولكن  هنا،  قليةل  الرشب  أقداح  اكنت 
لتقدمي  مفتوحة  أواين  هناك  اكنت 

أيضا.  غطاء  هل  وبعضها  الطعام، 
الطني  من  صغرية  قنينة  أيضا  ووجدان 
حلفظ  ت�ستعمل  اكنت  رمبا  املصقول، 
قدحا  أيضا  وجدان  الغالية.  التوابل 
من  صغرية  قطعا  يوي  الزار  خلض 
لعبة  جتري  اكنت  رمبا  املثقوب.  الفخار 
العشاء! طعام  انتظار  يف  ما  نوع  من 

قدح صغري، ابرتفاع 4،7 مس،  مع خرز 
مثقوبة. طينية 

كبرية  الهندي. حمارة  احمليط  من  م�ستوردة  مواد 
)2,6 مس( وصدف خمروطي )2,6 مس(.

مدفنه  كبري من  وعاء خزن  ميهد ال�ستخراج  أكرم 
يف األرض ) تصوير أدراين مريف(.

عن  دالئل  من  خيرب  تل  الختلو 
ماكن  لك  ففي  حولها.  من  العامل 
اجزاء  جند  كنا  الرمسية  البناية  من 
جحر  وأحياان  الطحن،  اجحار  من 
حتمل  اليت  الصخور  أما  اكمال.  رىح 
الطحن  جحر  مع  وت�ستعمل  ابليد 
ال  براكنية  أو  انرية  خصور  من  فاهنا 
وال  البعيدة،  اجلبال  يف  إال  تتوفر 
ت�ستورد  جتارية  مواد  اكنت  اهنا  بد 
امل�ستوردة  املواد  وتشمل  بعيد.  من 
لألدوات  امل�ستعمل  النحاس  أيضا 
المثينة،  �سبه  واألجحار  واأل�لحة، 
ولك  الهندي،  احمليط  من  واألصداف 
فان  العموم  وعىل  جدا.  اندرة  هذه 
معظم  يأخذون  خيرباكنوا  تل  أهل 
هبم. احمليطة  األرض  من  يتاجون  ما 
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وذلا  العراق،  يف  �سيالند  حمك  فرتة 
املؤرخة،  بفخارايهتا  خيرب،  تل  فان 
الفخار  مظاهر  ملعرفة  جدا  هممة 
عىل  أيضا  الفخار  ي�اعد  الفرتة.  لتكل 
اليومية  احلياة  تفاصيل  عىل  إطالعنا 
احلقبة. لتكل  الاقتصادي  والنشاط 

مل  ولكن  متعددة  حرفا  واثئقنا  تذكر 
وجود  ورمغ  الفخار.  لصانع  ذكرا  جند 
مرتوكة  خفارايت  وبقااي  للفخار  آفران 
مع  التزتامن  اهنا  أال  خيرب،  تل  يف 
قرون  عدة  اهنا  بل  الرمسية،  البناية 
مدنية  أو  احتالل  من  رمبا  قبلها، 
ال�سيالنديني  احلاكم  فان  وذلا  �ابقة. 
جمهزين  من  خفارمه  يطلبون  اكنوا  رمبا 

اثنني  ان  الواقع  ويف  آخر.  ماكن  يف 
أواعي  طلب  عن  حتدثتا  الرقاميت  من 
كيلوغراما.  30 تبلغ  بأحامل  خفارية 

ا�ستعامل  العراقيون  الفخارون  تعمل 
قبل  قروان  ادلوارة  الرسيعة  العجةل 
وذلا  وجدانها،  اليت  األواين  اترخي 
م�ستديرة  غري  أواعٍ  وجود  ا�ستغربنا 
انتجت  لو  تكون  أن  جيب  كام  متاما 
ادلقيقة  وابدلرا�ة  ادلوارة.  ابلعجةل 
حىت  ان  وجدان  واأل�عة  ابملكر�كوب 
بأ�اليب  تصنع  اكنت  الصغرية  األوعية 
وج�م  ابليد،  القاعدة  فتصنع  خمتلفة. 
يصلح  مث  احلافة  وتزال  ابلعجةل،  القدح 
وجود  عىل  يدل  قد  مما  ابليد،  اجل�م 

األ�عة  تظهر صورة  الفخار.  قدح رشب من 
13 مس(. )ارتفاع  طريقة صنعه 

جحارة طحن بشلك رسج حصان 
30 مس(  مصنوعة من جحر حميل )طول 

15 مس(. مع خصرة يدوية )طول 
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للمرشوع املشارك  املدير  مون،  ادلكتورة جني 
للمرشوع املشارك  املدير  اكمبل،  �تيوارت  األ�ستاذ 

للمرشوع املشارك  املدير  كيليك،  روبرت  ادلكتور 
والرتاث لآلاثر  العامة  الهيئة  قار-  املو�وي، آاثر ذى  أجمد  ال�سيد 

والرتاث لآلاثر  العامة  الهيئة  قار-  احالم جبارعيل، آاثر ذى  ال�سيدة 
والرتاث لآلاثر  العامة  الهيئة  اببل-  آاثر  عقيل �فيح ان�و،  ال�سيد 

متاحف م�ؤوةل  ابريال،  جوليا  ال�سيدة 
خفار اختصايص  دانيال اكدلرابنك، 
آاثر عاملة  اكمبل،  برونوين  ال�سيدة 

أثرية لقى  أدراين مريف، مصور، ومدير 
قدمية كتاابت  اختصاصية  روب�ن،  اليانور  الا�ستاذة 

عاملة آاثر ماري �رب�ون،  ادلكتورة 
عاملة آاثر الان�ة يف �ليرت، 

آاثر عامل  وليامز،  ماثيو  ال�سيد 
أثرية لقى  م�اعدة  فويتوفكز  مارات  الان�ة 
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ولكن  يزوران،  مبن  نرحب  أن  يرسان 
قادر  بعملنا  اهامتم  هل  من  لك  ليس 
وذلا  خيرب.  تل  اىل  يأتينا  أن  عىل 
قدر  املهمتني  هؤالء  اىل  نذهب  فنحن 
وورش  حمارضات  نظمنا  امل�ستطاع. 
اململكة  جامعات  يف  لالختصاصيني  معل 
املؤمتر  يف  وكذكل  واملانيا،  املتحدة 
يف  القدمي  األدىن  الرشق  آلاثر  ادلويل 
تواصلنا  وقد  ني�ان.  �هر  يف  فيينا 
مدر�ة  يف  جدا  الصغار  مع  ال�سنة  هذه 
اكن  حيث  انلكرتة،  يف  ريفية  ابتدائية 
الا�الم. بدء  عن  يتعلمون  الصغار 

اىل  العراق  داخل  ال�فر  يتاج   
واألمن،  الرشطة  رجال  مع  تعاون 
امل�اعدة  طلبات  علهيم  تهنال  اذلين 
مشغولني  كوننا  ورمغ  عديدة.  هجات  من 
نقوم  فاننا  احلقيل،  العمل  أثناء  جدا 
وزايرة  احمللية  للجامعات  بزايرات 
اىل  ابالضافة  األخرى،  األثرية  املواقع 
احمللية. الثقافية  ابلفعاليات  املشاركة 

بضيافة  متتعنا  رسوران  دواعي  من  واكن 
اكنت  حيث  العرايق،  الاهوار  مكتب 

�سنة   2016 �سنة 
فقد  هلم؛  جدا  ممزية 
الصعب  اجلهد  أمثر 
وقامت  الطويل 
ابدراج  اليون�كو 
العراق،  أهوار 
اىل  ابالضافة 
وأريدو  أور  مدن 
قامئة  عىل  وأورك 
الثقايف  الرتاث 
مناطق  ان  العاملي. 
وطبيعة  الاهوار 

فهم  عىل  كثريا  ت�اعدان  عامرهتا 
وثقافهتم. البابليني  معيشة  طريقة 

ا�ستكشاف  يف  قضيناه  اذلي  اليوم  اكن 
بوجود  لنا  مذكرا  أريدو  مدينة  حوض 
ال  أور  منطقة  يف  قدمية  ومدن  اماكن 
وبعضها  ا�ستكشاف،  اىل  حباجة  تزال 
األ�ستقرار،  عدم  فرتات  يف  عاىن،  قد 
رشعي.  غري  واعتداء  عشوايئ  حفر  من 

لكل  دون  العراقيون  زمالؤان  يعمل 
عمل  أن  التخريب.  هذا  تكرار  ملنع 

الاو�ع  العامل  من  جزء  والرتاث  اآلاثر 
وادلمع  الرتحيب  مقابل  ويف  للثقافة، 
النارصية  جممتع  من  نلقاهام  اذلين 
ومفكرين،  وفنانني  كتاب  من  املتطور 
فقد  املتعددة.  ابهامتماتنا  حنن  نشارك 
عن  روب�ون  اليانور  األ�ستاذة  حتدثت 
دانيال  أما  احلديث.  الانلكزيي  األدب 
القدمي  الفخار  يدرس  اذلي  اكدلرابنك، 
املتدربني  مع  �ارك  فقد  خيرب،  تل  يف 
الفنون  لكية  يف  الفخار  لعمل  واحلرفيني 
يقلون  ال  الناس  هؤالء  ان  احمللية.  امجليةل 
واحملرتفني. األاكدمييني  عن  عندان  أمهية 

احمللي اجملتمع 

أصدقاء  مع  دانيال اكدلرابنك  ماجن�رت  جامعة  من  الفخار  أخصايئ 
ابريلال( )تصوير جوليا  النارصية.  امجليةل يف  الفنون  من لكية  وزمالء 
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