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مقدمة

العربي  يقع سهل العمق مشال غربي سورية، ويعدّ منطقة عبور بني األناضول واملشرق 
العصور  خالل  مهمة  تارخيية  أحداثاً  شهد  فقد  اجلغرايف  موقعه  ألمهية  ونظراً  القديم، 
العامل  به  قام  الذي  األثري  املسح  بيّن  كما  الكالسيكية.  العصور  وحتى  القدمية؛  التارخيية 
روبرت بريدوود R. Braidwood وجود استيطان أقدم، إذ كشف عن العديد من املواقع اليت 
تعود إىل عصور ما قبل التاريخ. وعلى الرغم من أمهية السهل، وغزارة مواقعه، فإنه مل حيَظ 

بدراسات وعمليات حتري متيط اللثام عن مدى أمهيته. 

وقد كان اختيار جنديرس يصب يف هذا السياق، إذ أنه من املتوقع أن يضيف معلومات يف 
العصر احلديدي، ومن املرجح أن يؤكد مطابقة املوقع مع املدينة القدمية كينالوا يف العصر 
اآلشوري احلديث، واليت سبق وأن ورد ذكرها يف النصوص اآلشورية. كما أن املوقع سبق وأن 
استوطن خالل العصر الربونزي الوسيط على األقل، وإذا ما علمنا أن مساحة سطح التل تبلغ 

حنو 14 هكتاراً؛ فإنه من املتوقع أن يكون مركزاً رئيساً خالل األلف الثاني قبل امليالد.

امسه  وأن  وكثيفاً،  واسعاً  كان  التل  على سطح  الكالسيكي  االستيطان  أن  الواضح  ومن 
الكالسيكي املتعارف عليه »جنداروس«؛ ما زال مستخدماً حتى اليوم بصيغة »جنديرس«.

إن املعطيات السالف ذكرها، كانت قد أسهمت يف اختيار هذا املوقع للعمل والتحري يف 
مكنونه. وسوف نورد يف هذا الكتاب، نتائج أعمال البعثة السورية يف املرتفع الغربي من التل، 
من  األقدم  الطبقات  عرض  نتمم  وسوف  فقط،  فيه  الكالسيكية  الطبقات  توثيق  مت  حيث 

العصور التارخيية القدمية عند االنتهاء من األعمال امليدانية يف التل عرب إصدار آخر. 

وننوه أننا قد قمنا بعرض ميسر وموجز لتاريخ سهل العمق يف مستهل هذا الكتاب، وذلك 
من أجل وضع القارئ يف السياق التارخيي للموقع خالل العصور التارخيية والكالسيكية. 

وختاماً؛ نرجو أن يشتمل هذا الكتاب من الفائدة، ما يعود بالنفع على القارئ الكريم؛ من 
خمتص، ومتابع.

د. عمار عبد الرمحن
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الفصل األول
املوقع والتاريخ

1- املوقع اجلغرايف

يقع تل جنديرس مشال غرب سورية، عند خط العرض 22َ 36ْ  مشاالً، وخط الطول  
40َ 36 ْ شرقاً. )الشكل 1(. 

أساسياً يف هذا  جغرافياً  بدوره معلماً  الذي ميثل  العمق  التل سهل  ويتوسط هذا 
اجلزء من سورية. ميتد سهل العمق من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغربي فيما بني 
الشمال  من  السهل  هذا  ويبدأ  الغرب.  يف  األمانوس  وجبال  الشرق،  يف  جبل مسعان 
عند خط العرض رقم 76َ 45 ْ، وذلك يف منطقة احلدود السورية الرتكية، وينتهي يف 
اجلنوب الغربي عند ساحل البحر املتوسط، حيث مصب هنر العاصي. ويف وسط القسم 
الشمايل من السهل؛ متتد مرتفعات جبلية متفرعة من جبال طوروس لتشكل ما يعرف 
باسم جبل حلب، وتنتهي يف منطقة احلمام على بعد 9كم إىل اجلنوب الغربي من تل 

جنديرس. 

تشطر  أهنا  إذ   ،y الالتيين  احلرف  شكل  العمق  لسهل  اجلبلية  املرتفعات  وتعطي 
القسم الشمايل منه إىل شطرين يلتقيان يف منطقة احلمام. الشطر الشرقي هو سهل 
عفرين الذي جيري فيه هنر عفرين، والشطر الغربي هو سهل أنطاكية وجيري فيه النهر 
األسود. وتلتقي مياه النهرين يف حبرية العمق قبل أن تصب يف هنر العاصي قبل وصوله 
إىل مدينة أنطاكية. ويدخل هنر العاصي إىل سهل العمق من اجلنوب بعد مروره بسهل 
الغاب، ثم يستدير إىل الغرب يف احنناءة كبرية ليجد منفذاً له يف أسفل السهل، وذلك 
فيما بني جبلي األمانوس واألقرع، ثم يتجه أخرياً إىل مصبه يف البحر األبيض املتوسط.
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متثل جبال األمانوس معلماً جغرافياً بارزاً يف مشال غربي سورية، وهي تطل على 
سهل العمق يف الشرق، وعلى خليج اإلسكندرونة يف الغرب، حيث ال يفصلها عن ساحل 
تقوم يف وسطه مدينة اإلسكندرونة. ومن  املتوسط سوى سهل ساحلي ضيق  البحر 
اجلدير بالذكر أن خليج اإلسكندرونة هو اخلليج الوحيد يف الساحل الشرقي للبحر 
املتوسط. وهذا الساحل يتصف خبلوه من اخللجان، واستقامته تقريباً، مع بروز بعض 
العربية  املصادر  األمانوس يف  وقد عرفت جبال  وأخرى.  بني مسافة  الربية  الرؤوس 
باسم اللُّكام املشتق من االسم السرياني أوكاما مبعنى »االسود«)1(. أما االسم احلايل 
أمانوس؛ فهو صيغة إغريقية مشتقة من االسم الذي كان يطلق على هذا اجلبال يف 
النصوص املسمارية اآلشورية، وهو »مَخانُ« (khamanu)، مع حتوُّل حرف اخلاء إىل 

مهزة. 

طه باقر، مقدمة يف تأريخ احلضارات القدمية، جـ2، )بغداد، 1986(، ص 221، هـ 1.  -1

الشكل 1: موقع تل جنديرس على اخلارطة السورية.
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ويف  البحر،  مستوى سطح  فوق  2262م  الشمال حنو  اجلبال يف  هذه  ارتفاع  يبلغ 
اجلبال  هذه  عبور  وميكن  1700م،  البحر  ساحل  عند  اجلنوب  ويف  1796م،  الوسط 
من سهل العمق إىل خليج اإلسكندرونة عن طريق جماز بيالن املعروف باسم »االبواب 
السورية«)2(. وتنمو على هذه اجلبال أشجار األرز، مما جعلها مقصداً للملوك اآلشوريني 
يف األلف األول قبل امليالد للحصول على خشب األرز، واألخشاب الصنوبرية الفاخرة 

األخرى. 

وإىل اجلنوب من مصب هنر العاصي؛ يقوم جبل األقرع الذي عرف يف النصوص 
املسمارية البابلية باسم صَبون (sapunu))3(، وكتب صَُفن (spn) يف النصوص األوغاريتية 
األجبدية، أما املصادر الكالسيكية فتذكره باسم كاسيوس (Casius). يبلغ ارتفاع هذا 
بسلسلة  اجلنوب  يف  األقرع  جبل  ويتصل  البحر.  مستوى  فوق  1729م  حوايل  اجلبل 
جبال الساحل اليت يصل أعلى ارتفاع هلا إىل 1436م فوق مستوى سطح البحر وذلك 
يف شرقي مدنية جبلة الساحلية. يعد سهل العمق منطقة زراعية خصبة ويتمتع بكمية 
األهنار هنر  هذه  وأهم  فيه.  اجلارية  األهنار  توفرها  اليت  السطحية  املياه  من  مناسبة 
العاصي الذي ورد ذكره يف النصوص املسمارية اآلشورية باسم أرانتو (Arantu))4(، ومنه 
اشتقت التسمية الكالسيكية أورونتيس (Orontes). وتصب يف جانبه األمين، يف سهل 
العمق، األهنار اجلارية يف هذا السهل مثل هنر عفرين والروافد الصغرية النابعة يف جبال 
 .)5((Aprê) األمانوس. وقد ورد اسم هنر عفرين يف النصوص الكالسيكية بصيغة أبري
وجيري يف سهل العمق أيضاً هنر األسود الذي ينبع من األراضي الرتكية، فضالً على 
هذه األهنار يتمتع السهل بنسبة هطول أمطار مومسية ترتاوح ما بني 400-600 ملم 

سنوياً.

دوراً  العمق  لسهل  يكون  أن  على  املوقع،  ومزايا  املنطقة،  طبوغرافية  ساعدت  قد 
منطقة اجلزيرة، مع خليج  مناطق وسط سورية وشرقيها؛ وخصوصاً  ربط  يف  مهماً 
اإلسكندرونة ووسط بالد األناضول. وكذلك ربط سهل العمق ما بني مناطق الفرات 
واخلابور، ومن ورائها بالد الرافدين مع الساحل السوري. وتوفر طرق املواصالت اليت 

طـه باقـر، مقدمة يف تأريخ احلضارات القدمية، )العراق - بغداد 1986(، ص 222، هـ 1.   -2
Ran Zadok, R´pertoir G´ogrphique des TextesCun´iformes VIII, (Wiesbaden1985), p.278.  -3

SimoParpola, Neo-Assyrian Toponyms, (Neukirchen-Vlun, 1970), p. 22. -4
SimoParpola, Neo-Assyrian Toponyms, (Neukirchen-Vlun, 1970), p. 21.  -5
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ميكن تتبعها يف العصور الكالسيكية)6( الفرصة للتعرف على أمهية سهل العمق يف هذا 
اجملال، وتكوين فكرة عن طرق املواصالت اليت كانت متر فيه خالل العصور األقدم. فقد 
كان تل جنديرس ملتقى للطريق القادم من منطقة الفرات وكركميش باجتاه أنطاكية، 
الغربية من هنر عفرين.  القادم من مسيساط عرب سريخوس على اجلهة  الطريق  مع 
وبعد جنديرس يلتقي الطريق نفسه، قبل وصوله إىل أنطاكية، وبالتحديد يف منطقة تل 
عطشانة )أالالخ القدمية(، مع الطريق القادم من أتارب يف اجلنوب الشرقي، وقبلها من 
 Nicoplis قنسرين. ويصل إىل أنطاكية الطريق القادم من الشمال حيث توجد نكوبليس
)إصالحية(. وخيرج من أنطاكية طريقان؛ يتجه أحدمها إىل الشمال الغربي ليصل إىل 
أرسوز على الساحل، ويتجه اآلخر إىل اجلنوب الغربي حنو سلوقية برييا عند مصب 

هنر العاصي.

2- سهل العمق يف العصور القدمية

يعود اسم سهل العمق إىل العصور التارخيية القدمية، إذ يرد يف النصوص املسمارية 
 ،(Amq) عمق  باآلرامية  ويكتب   ،(unqi) أُنِق  بصيغة  احلديث  اآلشوري  العصر  من 
ويرادفه يف نصوص ذلك العصر املصطلح السياسي خَّتينا (Khattina))7(. ويعود تأريخ 
بقايا  القدمية. فقد وجدت  العصور احلجرية  إىل  السكنى يف هذا اجلزء من سورية 
إنسان النياندرتال )يعود تأرخيه إىل حوايل 80,000 سنة قبل اآلن( يف موقع الديدرية، 
على السفوح الغربية جلبل مسعان املطلة على وادي هنر عفرين، وذلك يف أثناء تنقيبات 
العشرين)8(.  القرن  تسعينيات  يف  هناك  املشرتكة  السورية-اليابانية  اآلثارية  البعثة 
املعهد  بعثة  اليت قامت هبا  اآلثارية  والتنقيبات  التحريات  أعمال  دلت  أخرى  من جهة 
الشرقي يف شيكاغو على أن سهل العمق شهد استيطاناً متواصالً منذ العصر احلجري 
موقعاً)9(،   178 حبدود  العمق  سهل  يف  اآلثارية  املواقع  عدد  البعثة  وقدرت  احلديث، 
البعثة قد أجنزت أعماهلا بإدارة كل من  فضالً على مواقع سهل عفرين. وكانت تلك 
 1933 عامي  بني  فيما  وذلك   R.J.Braidwood وبريدوود   ،C.W.McEwan مكيوان 
و1937م، ومشلت أعماهلا التنقيب يف املواقع األثرية: تل جديدة، تل طعينات وتل جطل 

6- راجع اخلريطة اآلتية: حممد علي مادون )حتقيق وإضافات(، اخلريطة التأرخيية للبوادي 
العربية التدمرية وأثر روما يف بادية الشام، )دمشق، 2005(.

SimoParpola, Op.Cit., p.368.  -7
8- عمار عبد الرمحن، مملكة أالالخ، ألق التاريخ على العاصي، 2008، ص.4. 

املرجع نفسه، ص50.  -9
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حيوك (GatalHüyük))10(. واألخري هو موقع آخر ال صلة له باملوقع األثري املعروف 
التاريخ. وقد  الذي يعود إىل عصور ما قبل  (Catalhüyük) يف سهل قونية يف تركيا 
إىل  اكتشفتها  اليت  احلجرية  واألدوات  للفخار  البعثة  هبا  قامت  اليت  الدراسات  أدت 
وضع التقسيم املتبع حالياً لألدوار التأرخيية يف مشال سورية، وجنوبي بالد األناضول. 
وحبسب هذا التقسيم مسيت األدوار باحلروف الالتينية، وذلك ابتداءً من أقدمها يف 
 G-J وحددت األدوار ،(A-B-C) العصر احلجري احلديث الذي قسم إىل ثالثة أدوار

ضمن العصر الربونزي املبكر.

ومن اجلدير بالذكر أن املواد اليت عثر عليها يف تلك التنقيبات، ما تزال حمفوظة إما 
يف متحف أنطاكية، أو يف متحف جامعة شيكاغو.

إن ورود ذكر أالالخ يف حمفوظات إبال بصفتها إمارة تابعة، يدل على أن سهل العمق 
كله كان تابعاً إلبال يف العصر الربونزي املبكر، إذ أن هذه املدينة كانت املركز الرئيس 
لسهل العمق يف ذلك العصر، وقد استمرت تؤدي هذا الدور حتى ختريبها يف حوايل عام 
1200ق.م. ويف العصر الربونزي الوسيط أصبحت »ميخد« الدولة الرئيسة يف سورية، 
وكانت حبدود القرن الثامن عشر قبل امليالد تسيطر من عاصمتها حلب على مناطق 
أوغاريت)11(.  العمق وعاصمته أالالخ، وامتد نفوذها حتى  واسعة، حبيث مشلت سهل 
يف الوقت الذي قام فيه امللك احلثي مورسيليس األول مبهامجة حلب وإسقاط مملكة 
ميخد وذلك يف حوايل عام 1600ق.م، حيث كان سهل العمق يف قبضة احلثيني الذين 
هامجوه يف عهد حاتوسيليس األول سلف مورسيليس األول، وهو اهلجوم الذي يعزى 
إليه تدمري السوية السابعة يف موقع مدينة أالالخ)12(. وقد أعقبت ذلك فرتة من الفراغ 
السياسي يف سهل العمق تقرتن بالسويتني السادسة واخلامسة يف تل عطشانة اللتني ال 

تقدمان أية وثائق كتابية تلقي الضوء على تأريخ املنطقة آنذاك.

10- حول أعمال البعثة اآلثارية للمعهد الشرقي يف شيكاغو اليت قامت هبا يف سهل العمق، راجع:

1- R.J.Braidwood, Mounds in the plain of Antioch: An Archaeological Survey  
(= OIP 48), (Chicago, 1937).

2- R.J.Braidwwod and L.S.Braidwood, Excavations in the Plain of Antioch, vol.I: The 
Earlier Assemblages, phases A-J.(=OIP 61), (Chicago, 1960). 

 H. Klengel, Syria: 3000 to 300 B.C., A Handbook of political History, (Berlin, 1992), -11
pp. 44 ff.
 Piotr Bienkowski, “Alalakh”, in Dictionary of the Ancient Near East, (London,  -12
2000), p.10.
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مع حلول القرن اخلامس عشر قبل امليالد تعود احلالة يف سهل العمق إىل الوضوح. 
وتوفر السوية الرابعة يف تل عطشانة دليالً كتابياً موثوقاً عن املنطقة من خالل النصوص 
املسمارية األكادية املكتشفة يف تلك السوية. ففي ذلك الوقت يتضح بصورة جلية دور 
مدينة أالالخ باعتبارها عاصمة حلكام يديرون شؤون منطقتهم بدرجة من االستقالل 
الذاتي. وتذكر النصوص املصرية القدمية من عهدي امللكني حتومتس الثالث وأمنحوتب 
الثاني وقوع منطقة العمق حتت النفوذ املصري لفرتة من الوقت يف عهديهما)13(. ولكن 
مع ازدياد قوة دولة ميتاني احلورية اليت قامت آنذاك يف مشال شرقي سورية، أصبحت 
االستقالل  من  عالية  درجة  على  احملافظة  مع  الدولة  تلك  نفوذ  العمق حتت  منطقة 
التابعة لدولة ميتاني اليت امتد  املناطق  الذاتي. وقد متتعت مبثل هذا االستقالل كل 
نفوذها من البحر املتوسط غرباً، حتى منطقة كركوك احلالية يف العراق شرقاً. ويف ذلك 
العصر انتشر يف سهل العمق الفخار احلوري املعروف باسم »فخار نوزي«، ويتصف ذاك 
الفخار بدقة صنعه، ويتميز بزخارفه اهلندسية املطلية باللون األبيض على خلفية داكنة، 
وكانت سلطة أالالخ آنذاك تشمل سهل العمق وأعايل وادي هنر العاصي. وقد شكلت تلك 
 Kizzuwadna »كِزّوادنا«  إمارة  اليت قامت فيما بني  املناطق مملكة »موكيش« احمللية 
على ساحل البحر املتوسط األعلى )يف كيليكيا(، وإمارة »تونِب« Tunib يف منطقة وادي 
العاصي السفلى)14(. وكان من أوائل حكام ذلك العصر امللك إدرميي الذي اشتهر بتمثاله 

املنقوش بالنص املسماري املتضمن سرية حياته.

استوىل  حينما  العمق،  على سهل  احلثية  السيطرة  عادت  عام 1366ق.م  يف حوايل 
امللك احلثي سوبّيلوليوما األول على مدينة أالالخ. وتشهد على هذه الفرتة نقوش األختام 
واملسالت احلثية املكتشفة. واستمر ذلك حتى جاءت هناية هذه املدينة بتخريبها النهائي 

على أيدي أقوام البحر على ما يرجح، ومل تسكن ثانية. 

ويف العصر احلديدي شهد مشال سورية وجنوب بالد األناضول قيام ممالك آرامية 
تلك  أقرب  وكانت  وبيت-زمان.  بيت–خلوبي،  بيت-حبيان،  بيت-عدين،  مثل:  حملية، 
املمالك إىل سهل العمق بيت أجوش اليت كان مركزها يف مدينة أرفاد)15(. وقد سبق أن 

 John A. Wilson, “Egyptian Historical Texts”, in Ancient Near Eastern Texts  -13
 Relating to the Old Testament, ed.James B. Prtichard, (Princeton, 1969), 
pp.243, 246.

D.J. Wiseman, The Alalakh Tablets, (London, 1953), p. 5. -14
Alan Millard, “Aramaens”, in Dictionary of the Ancient Near East, p. 28. -15
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حدد موقع مدينة أرفاد يف تل رفعت)16(، على بعد حوايل 30كم إىل الشمال من حلب، 
وال يزال هذا التحديد مرجحاً حتى اآلن، ويعتمد تأكيده على إجراء تنقيبات آثارية يف 
هذا املوقع املهم. أما سهل العمق نفسه فقد قامت فيه اململكة احمللية اليت عرفت باسم 

خَّتينا أو أُنق )العمق( كما ورد آنفاً.

امليالد،  قبل  والثامن  التاسع  القرنني  من  اآلشورية  امللكية  النصوص  وذكرت 
عاصمة هذه اململكة باسم »كينالوا« )Kinalua(، »كيناليا« )Kinalia(، أو »كونولوا« 
أُنق)17(.  عاصمة  آخر  ويف حني  خَّتينا،  عاصمة  بأهنا  حيناً  ووصفتها   ،)Kunulua(
ويدل مضمون تلك النصوص على إن موقع »كينالوا« ينبغي أن يكون يف تل جنديرس. 
تقدمها على موقع  اليت  األدلة  وتوضيح  النصوص،  تلك  نأتي على عرض  أن  وقبل 
هذه املدينة وتأرخيها يف ذلك الوقت، فإننا سنورد هنا عرضاً للتنقيبات اآلثارية اليت 
أجريت يف سهل العمق، وما قدمته هذه التنقيبات من معلومات عن تأريخ املنطقة يف 

األلف األول قبل امليالد.

3- التنقيبات اآلثارية يف مواقع األلف األول قبل امليالد

عطشانة  تل  يف  هبا  قام  اليت   L. Woolley وويل«  »ليونارد  تنقيبات  مشلت  لقد 
موقع املينا. ومشلت تنقيبات املعهد الشرقي يف شيكاغو مواقع طعينات، تل جديدة، 
وجطلحيوك. وقامت املديرية العامة لآلثار واملتاحف يف سورية بالتنقيب يف تل عني دارا 

يف سهل عفرين بإشراف الدكتور علي أبو عساف. 

القرن  أواخر  إىل  فيه  السكنى  تأريخ  ويعود  البحر،  ساحل  على  املينا  موقع  يطل 
التاسع قبل امليالد، واستمر مأهوالً حتى العصر اهللنسيت املبكر. وقد عثر يف هذا املوقع 
على مستودعات للفخار القربصي واإلجيي. واعترب املينا املوقع الذي انتقلت من خالله 
األجبدية الكنعانية إىل اإلغريق، وساهم مع تل سوكاس ورأس البسيط يف نقل التأثريات 

الثقافية السورية إىل بالد اإلغريق)18(.

 Emil Forrer, Die Provinzeinteilung des assyrische Reiches, (Leipzig, 1920),  -16 
pp. 56f.

Simo Parpola, Op.Cit., p.206; Kinalua. -17
 James D. Muhly, “End of the Bronze Age”, in Ebla to Damascus, Art and Archaeology -18
of Ancient Syria, ed. Harvy Weiss,(Washington, 1985), pp. 269 f.
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أما تل طعينات فيقع على هنر العاصي، ويبعد قليالً إىل الغرب من تل عطشانة، وهو 
تل كبري تبلغ أبعاده 260×500م، ويصل ارتفاعه إىل 15م. أجريت التنقيبات فيه فيما 
O، مع سوية من  الدور  الرئيسة فيه إىل  بني األعوام 1935-1938م، ونسبت السوية 
الدور N مل توصف بقاياها. وقد كشف يف هذا املوقع عن قصرمن طراز خمطط بيت 
خيالني)19( مزين مبنحوتات بارزة على الطراز اآلشوري. وكشف أيضاً عن بقايا معبد 
تتضمن عمودين منصوبني على زوجني من متاثيل األسود مع غرفة مركزية واسعة، 

ونقوش تذكارية باهلريوغليفية احلثية)20(.

أما تل اجلديدة فيقع يف أسفل سهل العمق إىل الشرق من تل عطشانة وذلك على 
الضفة الشرقية لنهر اجلديدة. أبعاد هذا التل 370×250م، وارتفاعه يصل إىل 30,5م. 
تلك  أدت  وقد  ربيع عام 1936م.  إىل  ربيع عام 1934م  فيه من  التنقيب  استمر  وقد 
التنقيبات إىل الكشف عن 16 طبقة، تعود الطبقات اخلمس السفلى منها )12-16( 
إىل الدورين L و M العائدين إىل األلف األول قبل امليالد، وقد وجدت فيها بقايا بيوت 

شيدت جدراهنا من اللنب )اآلجر غري املشوي( على أساس من احلجر.

لنهر  الغربية  الضفة  على  كبري  بيضوي  تل  عن  عبارة  حيوك؛  جطل  موقع 
حبيث  عطشانة،  وتل  جنديرس  تل  بني  املسافة  منتصف  يف  وذلك  عفرين، 
مستوى  فوق  27م  إىل  ترتفع  التل  هذا  يف  نقطة  أعلى  430×265م.  أبعاده  تبلغ 
ربيع  حتى  واستمر  1933م،  عام  املوقع  هذا  يف  التنقيب  بدأ  به.  احمليط   السهل 
عام 1936م، وقد كشف فيه عن سور املدينة املشيد باللنب بعرض يزيد على ثالثة أمتار، 
ويقوم فوق أساس يتمثل بطبقة واحدة من احلجر. ووجدت يف املوقع بقايا بيوت وقبور 

بسيطة.

إىل  20كم  حوايل  ويبعد  عفرين،  لنهر  الشرقية  الضفة  على  دارا  موقع عني  يقوم 
أبعاد املوقع حوايل 600×400م، وقد تركزت  الشمال الشرقي عن تل جنديرس. تبلغ 

19- يطلق اسم بيت-خيالني يف النصوص املسمارية اآلشورية على طراز عمارة سوري مشايل 
يف األلف األول ق.م. ويتضمن هذا الطراز سقيفة بواجهة مفتوحة تنصب فيها ثالثة أعمدة 
أو أقل، وغالباً ما تكون بشكل متاثيل بشرية أو حيوانية. وتؤدي هذه السقيفة إىل غرفة 
عريضة، كما أهنا تتوسط غرف أو سالمل. أعيد تركيب مثيل هلذه الواجهة اليت وجدت يف 

تل حلف يف مدخل بناء متحف حلب احلايل.
Piotr Bienkowski, Op.Cit., p, 17. -20
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أعمال التنقيب اليت أجريت فيه مبواسم متقطعة )من عام 1964 إىل 1985م( يف املرتفع 
الذي حيتل الزاوية اجلنوبية الغربية من املوقع. كشف يف هذا املرتفع عن ست سويات 
ميتد تأرخيها من القرن العاشر ق.م إىل القرن السادس عشر امليالدي. ويف الطبقة 
السادسة كشف عن بناية معبد شيدت حبسب خمطط بيت خيالني، وشيد جدارها 

اخلارجي مزيناً بتماثيل ألسود وحيوانات مركبة)21(.

4- منطقة العمق يف نصوص العصر اآلشوري احلديث

بعد أن قامت مدينة أالالخ بدور عاصمة العمق يف األلف الثاني قبل امليالد، فقد 
انتقل هذا الدور إىل مدينة كينالوا يف األلف األول قبل امليالد. ويرد ذكر هذه املدينة 
بصفتها عاصمة للعمق، أو مملكة خَّتينا، وذلك يف النصوص امللكية اآلشورية اليت تقدم 
لنا الدليل أيضاً على أرجحية كون تل جنديرس هو موقع تلك العاصمة. ويظهر اسم 
كينالوا يف نصوص ثالثة من امللوك اآلشوريني، أوهلم آشور-ناصر بال الثاني )883-

859 ق.م(. حيث يصف هذا امللك يف نص حولياته املنقوش على جدران معبد ننورتا يف 
َكلَخ )منرود حالياً( محلته إىل منطقة العمق وجبل لبنان. 

بيت-  الفرات يف طريقه من  اآلشوري عرب مع جيشه هنر  امللك  أن  النص  ويرد يف 
أدين إىل كركميش، وبعد كركميش يصل إىل مدينة خَزاز )إعزاز حالياً يف مشال سهل 
عفرين( وكانت تابعة للوبارنا حاكم العمق. ثم إن آشور-ناصر بال يغادر مدينة خَزاز، 
ويذكر بالنص: »حتركت وعربت هنر أپري Aprê )عفرين(، أقمت خميماً وأمضيت الليل. 
حتركت من هنر أپري ووصلت إىل مدينة كونولوا، عاصمة لوبارنا الباتيين. أخذه اخلوف 
من أسلحيت الفتاكة وقتايل العنيف فخضع يل من أجل إنقاذ حياته. تسلمت هدايا الوالء 
منه: 20 رطالً من الفضة، رطالً واحداً من الذهب، 100 رطل من القصدير، 100 رطل 
من احلديد، 1000 ثور، 10000خروف، 1000رداء من الكتان بأهداب ملونة، أرائك من 
خشب البقس مزينة األطر، أسرّة من خشب البقس، أسرّة مزينة األطر، آواني كثرية من 
العاج وخشب البقس، حلي كثرية من قصره ال ميكن حساب وزهنا، 10 مغنيات، ابنة أخيه 
مع مهرها الثمني، قردة كبرية، وطيور كبرية. أخذني العطف عليه«)22(. وحني يغادر آشور-

ناصر بال الثاني العاصمة يتجه صوب هنر العاصي فيعربه يف طريقه إىل جبل لبنان.

 Ali Abu Assaf, “Ain Dara”, in Ebla to Damascus, Art and Archaeology of  -21 
Ancient Syria, pp.349 f.
 A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C, I (1114-859  -22
BC), (Toronto, 1991), pp. 217f.; III: 71-76.
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إن هذا النص مهم جداً يف حتديد موقع مدينة كينالوا، فمسرية هنار واحد من مدينة 
خَزاز أوصلت اجليش اآلشوري إىل هنر ليعربه إىل الضفة الغربية، وميضي الليل ليصل يف 
اليوم التايل إىل تلك املدينة، وهذا ما جيعل نقطة عبور النهر عند بلدة عفرين احلالية 
اليت تبعد مسافة 17كم عن إعزاز )خَزاز القدمية(، ومسافة 22كم عن تل جنديرس يف 
بلدة جنديرس احلالية. وهذه املسافة جتعل من تل جنديرس املوقع املالئم ملدينة كينالوا، 
عاصمة العمق آنذاك، ومقر حاكمه لوبارنا. فضالً على ذلك يكشف هذا النص عن أن 
املقابلة ملدينة إعزاز من هنر عفرين؛ أي اجلهة  موقع كينالوا جيب أن يكون على اجلهة 
الغربية. ذلك أنه توجب على آشور-ناصر بال الثاني عبور هنر عفرين بعد مغادرته خَزاز، 
ذلك  على  يصادفه  أن  ميكن  للعاصمة  مناسب  كبري  موقع  وأول  كينالوا.  إىل  يصل  لكي 
اجلانب من النهر هو تل جنديرس، على بعد مسري أقل من يوم عن موضع عبور هنر عفرين 
عند بلدة عفرين احلالية. وقد افرتضنا هذه النقطة للعبور ألهنا تبعد بدورها مسرية يوم 
الذي أمضاه  الوقت  القدمية، وهذا هو  إعزاز، حيث موقع خـَزاز  بلدة  أقل عن  أو  واحد 
ليالً.  للمبيت  وإقامة خميمه  وعبوره،  النهر،  إىل معرب  للوصول  الثاني  بال  ناصر  آشور- 

وحتى يف الوقت احلاضر؛ ما يزال هنر عفرين يعرب عند بلدة عفرين نفسها. )الشكل 2(.

إن اإلشارة الواردة يف نص آشور-ناصر بال الثاني خبصوص عبوره هنر عفرين من 
اجلهة الشرقية حيث توجد مدينة خَـزاز إىل الضفة الغربية، من أجل الوصول

إىل مدينة كينالوا، تنفي نفياً قاطعاً إمكانية أن يكون تل عني دارا موقعاً هلذه املدينة، 
وهو االفرتاض الذي ذهب إليه م. دوناند M.Dunand، وف. صرييف F. Seirafi)23(، ذلك 
أن تل عني دارا يقوم على الضفة الشرقية لنهر عفرين، كما سبقت اإلشارة، وأن الوصول 
إليه من مدينة خزاز ال يتطلب عبور هنر عفرين كما فعل آشور-ناصر بال الثاني يف 

منتصف املسافة بني خـَزاز وكينالوا.

اجلنوبي  االمتداد  عن  مهمة  معلومات  نفسه  الثاني  بال  آشور-ناصر  نص  ويقدم 
ململكة خَّتينا، وعاصمتها كينالوا اليت حددنا موقعها يف تل جنديرس. فبعد أن حقق 
ذلك امللك سيطرته على العاصمة، وضمن والء ملكها لوبارنا له، قرر أن يواصل مسريته 

يف األرجاء اجلنوبية التابعة هلا. 

23- حول هذا االفرتاض، راجع:

- Ali Abu Assaf, «Ain Dara», in Ebla to Damascus, Art and Archaeology of Ancient Syria, 
p. 350. 
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ويرد يف بقية النص: »حتركت من كونولوا، عاصمة لوبارنا الپاتيين، وعربت هنر أرانتوي 
Arantue )العاصي(. سلكت الطريق بني جبلي يراق Iaraqu وخيتور Iakhturu. عربت جبل  
وسلكت  سَنجورّو  هنر  من  Sangurru. حتركت  هنر سنجورّو  عند  وأقمت خميماً  }...كو{ 
الطريق بني جبلي سَرَتني Saratinu وَقلبان Qalpanu وأقمت خميماً عند هنر }...باميش{. 
إقليم  واستوليت عليها. حصدت غلة  الپاتيين،  لوبارنا  قلعة   ،Aribua أريبوا  دخلت مدينة 
لوخوت Lukhutu وحماصيلها وخزنتها يف املدينة. أقمت وليمة يف قصره. وطنت أناساً من 
بالد آشور فيها. وحينما كنت يف مدينة أريبوا استوليت على مدن إقليم لوخوت وقتلت العديد 
من سكاهنا. لقد اكتسحت، دمرت، وأحرقت. أمسكت احملاربني )املعادين( أحياءً ووضعتهم 
على اخلوازيق أمام مدهنم. يف ذلك الوقت تابعت طريقي إىل جبل لبنان وصعدت إىل البحر 

العظيم لبالد أمورّو. طهرت أسلحيت يف البحر العظيم وقدمت األضاحي لآلهلة«)24(.

يتضح من هذا النص إن حدود مملكة خَّتينا كانت متتد جنوباً لتشمل مدينة أريبوا. 
حبسب  الثاني  بال  آشور–ناصر  مسرية  تتبعنا  إذا  املدينة  هذه  موقع  حتديد  وميكن 

A. Kirk Grayson, Op.Cit., pp.217f.; III: 79-92 a. -24

الشكل 2: خارطة منطقة عفرين.
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مضمون النص. فقد أخذ هذا امللك اجتاهاً جنوبياً غربياً بعد مغادرته كينالوا ليصل 
إىل هنر العاصي ويعربه إىل الضفة الغربية. ومن الواضح هنا أنه مل يتجه إىل ساحل 
البحر املتوسط يف الغرب، إذ مل يرد ذكر البحر إال بعد أن وصل امللك اآلشوري إىل 
جبل لبنان، وعربه متجهاً إىل الساحل. ولذلك يكون امللك اآلشوري قد اجته جنوباً بعد 
عبوره هنر العاصي. وهذا يعين أنه سار على الضفة الغربية لذلك النهر باجتاه سهل 
الغاب. وهنا يذكر النص أن الطريق كان بني جبلي يراق وخيتور. واجلبالن املوجودان 
على جانيب وادي العاصي هناك مها االمتداد الشمايل جلبل األقرع يف الغرب، وجبل 
حارم يف الشرق. وهذا االجتاه جلب امللك اآلشوري إىل هنر سَنجورّو الذي جيب أن 
يكون رافداً غربياً لنهر العاصي، وميكن مالحظة وجود مثل هذا الرافد حالياً، وهو 
يصب يف هنر العاصي من جهة الغرب، فيما بني محام الشيخ عيسى وجسر الشغور. 
اللذين  وَقلپان  سَرَتني  بني جبلي  يسري  سَنجورّو  بال هنر  آشور-ناصر  يرتك  أن  وبعد 
ميكن مطابقتهما مع جبلي الساحل يف الغرب والزاوية يف الشرق، أي إن مسرية اجليش 
اآلشوري كانت على الضفة الغربية لنهر العاصي مع امتداد جبال الساحل. ثم يرد ذكر 
هنر آخر قبل دخول مدينة أريبوا، وهو النهر الذي ُفقد اجلزء األول من امسه وبقي 
العاصي يف اجلهة  النهر أحد فروع هنر  اجلزء األخري بصيغة.... باميش. ولعل هذا 

الغربية من سهل الغاب. 

واحد من  يوم  إن مسرية  أريبوا.  إىل مدينة  اآلشوري  امللك  التايل يدخل  اليوم  ويف 
هنر سَنجورّو إىل املخيم الذي يسبق مدينة أريبوا تعين مسافة تقل عن ثالثني كيلومرتاً، 
ومثل هذه املسافة تأتي باجليش اآلشوري إىل مقربة من مدينة شطحة التحتا احلالية 
عند السفح الشرقي جلبال الساحل على خط العرض 30َ35 ْ. ولذلك فإن موقع مدينة 
أريبوا ينبغي أن يكون على مقربة من شطحة التحتا، فهي تتوسط سهل الغاب وتسيطر 
ما  وهو  اجلبلي،  التحصني  القدمية صفة  للمدينة  يعطي  هناك  املوقع  أن  كما  عليه. 
ينطبق على وصف النص ملدينة أريبوا بصفتها قلعة. ويالحظ اليوم وجود موقع أثري 
على سفح اجلبل إىل اجلنوب من شطحا التحتا مبسافة 5كم، وهو تل مكسور )ويدعى 
أيضاً تل زيري(، الذي حيتمل أن يكون موقع مدينة أريبوا. أما إقليم لوخوت الذي يبدو 
من النص أنه أرض زراعية؛ فيتوافق مع سهل الغاب أو اجلزء األوسط الغربي منه على 
أقل تقدير. ويبدو واضحاً من النص أن آشور-ناصر بال الثاني واصل محلته من هناك 
باجتاه مصياف احلالية للوصول إىل جبل لبنان. ومما يؤيد خط التحرك الذي رمسناه 
هنا، )راجع الشكل2( عدم ورود إي إشارة يف النص للساحل السوري أو ملنطقة محاة، 

وهذا اخلط هو الوحيد للتحرك جنوباً بعيداً عن املنطقتني.
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ويرد يف نص حوليات امللك اآلشوري شلمنصر الثالث )858-824 ق.م( أمساء أربع 
مدن تابعة خَلّتينا استطاع هذا امللك أن يستويل عليها، ويتسلم فيها هدايا الوالء من 
ملك بيت-أجوش Bit-Agusi)25(. وملا كانت مدينة خَزاز )إعزاز احلالية( من بني تلك 
يف  عفرين  سهل  من  الشمايل  القسم  يف  مجيعها  تكون  أن  ينبغي  فإهنا  األربع،  املدن 
 ،Nulia نوليا   ،Taiiaتايّا األخرى هي:  الثالث  واملدن  إعزاز.  املنطقة احمليطة مبدينة 

.Butamu وبُتام

منطقة  هاجم  فقد  )744-727ق.م(،  الثالث  جتالت-بالصر  اآلشوري  امللك  أما 
العمق يف عهد ملكها األخري توتَمّو Tutammû، واستوىل على عاصمتها كينالوا، وأقام 
عرشه يف قصر توتَمّو. وقد أعاد امللك اآلشوري املذكور بناء العاصمة بعد ما حل هبا 
من خراب، وبسط سيطرته على كل منطقة العمق، جاعالً منها حمافظة تابعة لبالد 
آشور، حبيث كانت تُدار من قبل حمافظني يعينهم امللك اآلشوري حسب ما يرد يف نص 
حوليات ذاك امللك)26(. وقد استمر ذلك إىل السنني األخرية من تأريخ الدولة اآلشورية. 

ففي عهد الساللة السرجونية اآلشورية؛ ُذكرت منطقة العمق باعتبارها حمافظة 
اكتشف نصان  Kullania. وقد  كولََّنيا  املركزية فيها، وهو  املدينة  اسم  آشورية حتمل 
سنحاريب  اآلشوري  امللك  عهد  من  والعشرين  الثانية  السنة  يف  مؤرخان  مسماريان 
حمافظ   Manzarinê مَنـَزرين  اسم  عليها  أطلق  اليت  السنة  وهي  ق.م(،   681-704(
امللك  إىل  موجهة  آشورية  رسالة  نص  يف  احملافظة  هذه  اسم  ورد  وكذلك  كولَّنيا)27(. 
آشوربانيبال )668-627 ق.م( مع أمساء حمافظات أخرى، من بينها حمافظتا أرباد )تل 

رفعت حالياً(، ورصَاپا )الرصافة حالياً()28(.

لقد اْفتُِرض أن كولَّنيا مدينة يف سهل العمق، وأن موقعها يف تل طعينات)29(، ولكن 
بدون تقديم دليل يؤيد صحة هذا اإلفرتاض، كما أن التنقيبات اليت أجريت يف تل 

 A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C., II (858-745), -25
 (Toronto, 1996), p.17; II: 10b-13a.
 Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia I, ( New York, -26
 1975), pp. 273f.; nos. 769-770.
 Theodor Kwasman and Simo Parpola, Legal Trnsactions of the Royal Court  -27 
 of Nineveh, Prt I(= SAA XI), (Helsinki, 1991), pp.56 f.; No.59 and pp.145f.; No. 177.
 Simo Parpola, Letters from Assyrian and Babylonian Scholars (=SAAX),  -28 
(Helsinki, 1993), p. 73; No. 96.

Theodor Kwasman and Simo Parpola, Op.Cit., p. 341. -29
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طعينات، وسبقت اإلشارة إليها يف هذا البحث، مل تؤدِ إىل التوصل لإلسم القديم 
هلذا التل. من جهة أخرى يُالحظ أن اسم كولََّنيا مل يرد يف النصوص اآلشورية اليت 
اسم مدينة  ذكر  انقطع  نفسه  الوقت  امللك سنحاريب. ويف  قبل عهد  ما  إىل  تعود 
أنه جعل  إىل  أشرنا  الذي  الثالث  بالصر  اآلشوري جتالت  امللك  عهد  بعد  كينالوا 
من العمق وعاصمته كينالوا حمافظة آشورية. ولذلك فإن تقارب اإلمسني للمدينة 
أن  وتعاقب هذين اإلمسني، جيعلنا نفرتض  للمحافظة نفسها،  كانت عاصمة  اليت 
كال اإلمسني »كينالوا« و»كولَّينا« يعودان للمدينة نفسها اليت حددنا موقعها يف تل 
جنديرس. وميكن للتنقيبات املقبلة يف هذا املوقع أن تقدم الدليل احلاسم على هذا 

املوضوع.

قبل أن نأتي على عرض التنقيبات اليت أجريت يف تل جنديرس، ال بد أن نتطرق إىل 
اإلسم احملتمل ملدينة كينالوا يف األلف الثاني قبل امليالد. فهذا اإلسم للمدينة مل يظهر 
يف نصوص األلف الثاني على الرغم من قرب موقعها من مدينة أالالخ )تل عطشانة(، 
إن نصوص  تل جنديرس.  الغربي من  إىل اجلنوب  تقل عن 40كم  يبعد مسافة  الذي 
السوية الرابعة يف تل عطشانة تتضمن أمساء مدن عديدة يف سهل العمق، ولكن عدم 
ذكر كينالوا من بينها؛ يشري إىل إهنا كانت حتمل امساً آخراً يف ذلك الوقت. مما يثري 
االنتباه يف تلك النصوص إىل أن املدينة الثانية يف عدد املرات اليت تذكر فيها بعد أالالخ 
هي مدينة أُنِقا (Uniqa)، وقد كتبت أيضاً بصيغة اُنِكا (Unika)، واُنِجا (Uniga)، كما 
ورد ذكرها يف أربعة عشر نصاً من السوية الرابعة، ونص واحد من السوية السابعة)30(. 
وعلى الرغم من عدم حتديد موقع هذه املدينة، إال أنه من الواضح أن امسها هو الذي 
امليالد، وحينها اصبحت كينالوا عاصمة  األول قبل  األلف  العمق يف  أطلق على سهل 
العاصمة  هي  األمهية  يف  الثانية  املدينة  تصبح  أن  املتوقع  ومن  أالالخ.  بعد  املنطقة 
على  املدينة  تلك  اسم  تعميم  مع  يتفق  وهذا  األوىل.  العاصمة  هجران  بعد  للمنطقة 
املنطقة كلها ليكون امسها »أُنق« الذي عرفناه من خالل النصوص القدمية يف األلف 
األول قبل امليالد. ولذلك نرجح هنا أن يكون موقع مدينة »أُنِقا« يف األلف الثاني قبل 
امليالد، هو موقع مدينة »كينالوا« نفسه يف األلف األول قبل امليالد؛ أي تل جنديرس. 
ومما يساند هذا الرأي؛ أن إسم »أُنِقا« مل يرد يف األلف األول قبل امليالد بصفة إمساً 

ملدينة، وإمنا اقتصر ذكره بصفته امساً للمنطقة كلها. 

D.J. Wiseman, Op.Cit., pp. 46 ff. -30
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أما إسم املدينة يف الفرتة الكالسيكية، وكما هو وارد يف النصوص والنقوش اهللنستية، 
ومن ثم الرومانية، فهو جنداروس Gandaros، وهو أصل االسم احلايل لبلدة جنديرس؛ 

وحتى التل نفسه)31(.

5- جنديرس يف العصور الكالسيكية

العصر  أُطلق عليه اصطالحاً  تاريخٌ  بدأ  الشرق،  إىل منطقة  اإلسكندر  بعد دخول 
الكالسيكي بأقسامه الثالثة: السلوقي، والروماني، والبيزنطي. وأسس خلفاء اإلسكندر 
أنطاكية،  بعد عام 300 ق.م، يف منطقة مشال غربي سورية عدة مدن رئيسة، مثل: 

وسلوقية برييا، وآفاميا، والوداكيا.

انصب اهتمام كل من سلوقس األول وأنطيوخوس األول بإنشاء العديد من املدن اجلديدة، 
حيث أن الكثري منها نشأت عن سكنى كانت قائمة بالتأكيد، وهذه اإلجراءات لتأمني وتعزيز 
الدولة السلوقية املرتامية األطراف)32(. وقد أنشأت جنديرس خالل هذه الفرتة بداللة النقود 

السلوقية والفخار اهللنسيت يف السوية الرابعة اليت مت الكشف عنها يف املرتفع الغربي)33(.

وميكن أن يعطي موقع جنديرس إشارة ألمهيته، فهي تتوسط الطريق بني أنطاكية 
وكريوس، على الطريق العسكرية االسرتاتيجية إىل زويغما Zeugma، اليت تعترب املعرب 

الرئيس على الفرات، وهبذا مت اعتمادها كمحطة وسيطة)34(. 

كما أن قرهبا من املدن الكبرية السلوقية، جعل من جنديرس مركزاً لتمويل املدينة 
األقرب وهي أنطاكية، وهذا يشري إىل تبعية إدارية هلا. 

واجلدير ذكره؛ أن منطقة سهل العمق، ومنطقة الكتلة الكلسية بصورة عامة، مليئة 
باملواقع الكالسيكية، وهي قريبة من بعضها، مما يوحي بكثافة االستيطان. إذ أنه ميكن  

رؤية قلعة مسعان العمودي من جنديرس حني يكون اجلو صافٍ. 

تأريخ  حول  وأثرية  تأرخيية  أحباث  سورية،  غربي  جنداروس يف مشال  كرامر،  نوربرت   -31
االستيطان يف العصور اهللينيستية والرومانية والبيزنطية، )دمشق، 2007م(، ترمجة حممد 

سامل قدور، ص 37، هـ2.
Grainger (1991) -32

33- عمار عبد الرمحن، جنديرس 2010، جملة الوقائع األثرية السورية جملد 5.
Grainger (1990a), P,107f. -34
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من املرجح أن إنشاء جنديرس يف العصور الكالسيكية الباكرة كان لغاية استقرار 
اجلنود اليونانيني)35(. وميكن وفقاً للموقع اجلغرايف؛ فهم السبب الذي اختاره القادمون 
اجلدد من الساحل اليوناني. فموقع جنديرس البعيد نسبياً عن الصراع الذي نشب بني 
البارثيني والسلوقيني مل يكن يف ساحة الصراع املباشر الذي نشب بينهم، خاصة بعد 

عام 131 ق.م، حني أصبح هنر الفرات مبثابة احلدود الفاصلة بينهم)36(.

مل يستمر هذا احلال، فقد كان طموح البارثيني قوياً يف السيطرة على مشال غربي 
سورية، وقد متت أصداء هذا الطموح يف معركة حصلت بالقرب من جنديرس، عندما 
استطاع السلوقيون استعادة السيطرة على املنطقة)37(، بعد أن قام البارثيون باهلجوم 

عليها.

يف العصر الروماني؛ مت التوسع يف االستيطان، وعلى األغلب مت بناء مدينة أخرى 
يف السهل املالصق للتل. وهذا ما تدل عليه البقايا الكثرية اليت يكشف عنها بني احلني 
واآلخر عند إنشاء بيوت أو منشآت أخرى، كما حصل يف حفرية الربيد اليت كشفت عن 

الكنـز الفضي.

ويف القرن الثالث امليالدي؛ عاد النفوذ الساساني للمنطقة، وتشري بعض الدالئل 
السيطرة عليها يف  اليت متت  املدن  اليت تصف  الساساني،  الكتابية من زمن شابور 
ما  له  الكتابي؛  الدليل  بينها)38(. هذا  اسم جنديرس  يرد  أنطاكية، حيث  إىل  طريقه 
يؤكده من السوية الثانية يف جنديرس، إذ عثر على طبقة حريق واسعة يف كل أحناء 

املوقع.

بعد فرتة انقطاع، عادت السكنى إىل جنديرس خالل العصر الروماني املتأخر، أو 
البيزنطي الباكر، وهذا االستيطان اجلديد كان مكثفاً، إذ كشف يف املرتفع الشرقي عن 
جممع بالط كبري يرقى للقرن الرابع أو اخلامس امليالدي. ويرجح أن يكون هذا البناء، 

منشأة عامة إلدارة اجليش.

Sartre (1991), P, 318-328. -35
 K. Brodersen, The Date of the Seccession of Parthia from the Seleucid  -36 
Kingdom, Historia 35 (1986) P, 378-381.

37- كرامر، ص283.

38- كرامر، ص299.
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يؤيد هذا بعض األدلة الكتابية اليت تشري إىل ازدهار جنديرس يف القرن الرابع امليالدي، 
والنصف األول من القرن اخلامس. فقد ذكرها ثيودورت Theodoret -أسقف كريوس- 

كثرياً يف رسائله، حتى أنه أهدى سرية حياته املقدسة جلنديرس)39(. 

جذب  كمنطقة  مسعان  حياة  سري  إحدى  يف  ذلك  على  عالوة  جنديرس  وتظهر 
مشهورة. لكن األكثر أمهية؛ أن جنديرس كانت على األقل يف النصف األول من القرن 

الرابع مقر أسقفية)40(.

يف القرن السادس امليالدي؛ أخذت جنديرس تفقد أمهيتها باضطراد، سيّما بعد 
العصر  فجر  بزوغ  بعد  هنايتها  فيها  السكنى  والقت  األسقفي)41(،  مقرها  خسرت  أن 

اإلسالمي.

 

39- املرجع السابق، ص304.
Liebschuetz (2001), P. 137-155. -40

 R.Helm, Untersuchungenuber den auswartigendiplomatischenVerkehr des  -41 
 romischen Reichesim Zeitalter der Spatantike,Archiv fur Urkundenforschung 12
(1932), P. 357-436.
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الفصل الثاني
نتائج تنقيبات تل جنديرس )2011-2006(

1- الطبقات األثرية وتأرخيها

مت اختيار املرتفع الغربي لعمليات التحري األثري خالل ست محالت تنقيب آثارية، 
 ،A وذلك بدءاً من عام 2006 م وحتى 2011م، وقد أشرت املنطقة باحلرف الالتيين

)الشكل3(. 

ومت تقسيمها إىل ستة عشر مربع، أبعاد كل منها 10×10م، وهي ممتدة من الشمال 
إىل اجلنوب، كما يف الشكل اآلتي:

A1A8

A2A7A10A15

A3A5

A4A6

ومت التنقيب يف عشرة منها كما هو واضح يف الشكل املرفق، وهي تغطي ما مساحته 
200م2، وبعمق وسطي مقداره 3م، وهبذا تكون كمية الرتاب املزاحة زهاء 600م3. وقد 
أثرية تعود للفرتة الكالسيكية، وهي  أربع طبقات  التحري عن وجود  أسفرت عمليات 

كاآلتي: 

الطبقة األوىل: وهي األحدث؛ ميكن تأرخيها إىل الفرتة الرومانية املتأخرة- البيزنطية 
الباكرة. 
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الرومانية  الطبقة  إىل  تعود  الثانية:  الطبقة 
الباكرة. 

الطبقة الثالثة: ترقى للفرتة البارثية – السلوقية. 
الوصول  مت  وقد  األقدم؛  وهي  الرابعة:  الطبقة 

عربها إىل الفرتة اهللنستية.
بعض  استيطان يف  وجود  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املناطق من العصر البيزنطي املتـأخر، ولكنه غري 

.A موجود يف كامل املنطقة

األثري، فقد  التحري  البدء يف عمليات  وعند 
ووُجد  سليمة،  غري  األثرية  الطبقات  أن  الشكل 3: خمطط طبوغرايف للموقع.لوحظ 

الكثري من التداخل بينها، إما نتيجة أساسات التحصينات واألبنية املشادة يف الطبقات 
الرومانية والبيزنطية، أو نتيجة ألعمال النبش حديثة العهد من أجل البحث عن الكنوز. 
كما أن سطح التل كان يُزرع لوقت قريب بالكرمة والزراعات األخرى، واليت أضرت حلد 
كانت قد متت  اللقى  الكثري من  فإن معاينة  ونتيجة هلذا  العليا.  األثرية  بالسويات  ما 
الغالب غري مكتملة وال جند  العمارة يف  العائدة هلا. كما أن  يف غري طبقاهتا األصلية 
خمططات كاملة هلا، عالوة على أهنا باألصل كانت عمارة فقرية، وكانت ختص إقامة 

جنود حامية عسكرية، ال سيما يف الفرتة الرومانية.

البعثة  قبل  من  اليت متت  الشرقي  املرتفع  تنقيبات  منطقة  أن  السياق؛  هذا  يف  نذكر 
السورية األملانية املشرتكة )من 1993 وحتى 2004م(، كان قد أصاهبا ختريب أكرب، إذ شيدت 
فيها حتصينات كبرية وضخمة، مما احتاج معه إىل حفر حفرة هائلة كانت مملوءة باألحجار، 
وقد احتاج تفريغها موسم عمل كامل من قبل البعثة املذكورة حتى مت ذلك. وكانت قد خربت 
السويات األثرية الكالسيكية والقدمية أيضاً يف منطقة واسعة من منطقة التحري هناك)42(. 

متيز العصر الكالسيكي بشكل عام بوقوع تطورات على مجيع األصعدة، سيّما فيما 
الرقعة  يف  كبري  توسع  التطور  هذا  ورافق  واإلقتصادي.  اإلجتماعي  الوضعني  خيص 
اجلغرافية، مما جعل احلاجة ملحة لبناء مراكز استيطان جديدة، وقد أدى هذا األمر 

42- ميكن للمهتمني االطالع على نتائج األعمال يف املرتفع الشرقي من تل جنديرس، وذلك 
من خالل كتاب نوربرت كرامر عن تنقيبات جنديرس.
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إىل وضع خمطط مسبق إلنشاء املدينة، حبيث 
فأخذت  الشطرجني.  املخطط  الرومان  اختار 
املدينة شكالً مستطيالً، حدده سور فيه بوابات 
أربعة غالباً، واخرتق طريقان رئيسان متعامدان 
إىل  الشمال  من  متجهاً  أحدمها  فكان  املدينة، 
متجه  واآلخر   ،cardo كاردو  ومسي  اجلنوب، 
من الشرق إىل الغرب وهو ما مسي ديكومانوس 
وبذلك   ،decumanus maximus ماكسيموس 
ما كان  قسمت املدينة إىل أربعة أقسام، وغالباً 
وعند  املدينة،  وسط  يقعان  الطريقان  هذان 
وحتدد  مفتوح.  رئيس  ميدان  حيدد  تقاطعهما 
للطريقني  موازية  عرضاً  أقل  أخرى  شوارع 

يظهر  جيوماغنيتك  خمطط   :4 الشكل 
الشوارع والبناء يف جنديرس.

املتقاطعني، وقطع األرض اليت توزع على السكان وفقاً للمركز والوظيفة.

ومن خالل التحريات األثرية لتل جنديرس، تبني وجود املدينة الرومانية على سطح 
بطرق  التل  سطح  لكامل  سرب  عملية  أدت  وقد  املتعامد.  التخطيط  ذات  وهي  التل، 
علمية جديدة اعتمدت مبدأ أشعة اجليوماغنيتك geomagnetic واليت تستطيع السرب 
بشكل جيد حتى عمق 2م، إىل إظهار خمطط واضح جلنديرس والطرق املتعامدة عليه. 
وهذا يؤكد أن جنديرس؛ كانت قد أنشأت على طريقة املدن الرومانية ذات املخطط 

الشطرجني. )الشكل 4(.
الطبقة األوىل: )السوية األوىل(

بعد إزالة الطبقة السطحية يف املربع A5، وعلى عمق 10سم، مت العثور على أساس بناء 
يضم ثالث غرف فرشت أرضياهتا بثالث لوحات فسيفسائية تعود إىل الفرتة البيزنطية 
والتخريب.  للسرقة  تعرضت  قد  أهنا  تبني  وقد  امليالدي(،  السادس  )القرن  املتأخرة 
اللوحة األكمل كانت اجلنوبية، وبلغت مساحتها 3×2م، حيث كان القسم اجلنوبي منها 
خمرباً سابقاً، أما حدودها األخرى فكانت كاملة. األشكال اليت مثلت عليها هندسية 
ملونة باللونني األسود واألبيض، )قياس املربع احلجري املشكل للفسيفساء 2×2سم(، 
وقد أخذت أشكال مربعات، ثالثة أشرطة زخرفية من احلجر البازليت األسود، وضمت 
أيضاً مربعات متصلة مع بعضها، كما أهنا أحيطت بإطار ضم زخارف أخرى هندسية. 

)الشكل 5(.
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إىل  عليها  عثر  اليت  الثانية  الفسيفساء  أما 
أبعادها  بلغت  فقد  البناء،  من  الغربي  الشمال 
2×1,5م، وهي غري كاملة. وختتلف عن سابقتها 
األبيض  بأهنا ذات تشكيل هندسي من احلجر 
بأسلوب  فيها  األحجار  ترتيب  مت  إذ  فقط، 
ورقات  ذات مثاني  زهرة  تظهر  مرتاتب، حبيث 

)الشكل 6(. 

أما الفسيفساء الثالثة اليت كشف عنها، فقد 
كانت خمربة لدرجة عدم متييز تفاصيلها بشكل 

جيد، وعلى األرجح؛ فهي من دون زخرفة.

وقد ارتبط هبذا البناء قناة ضخمة، حفرت 
املياه  تصريف  وظيفتها  وكانت  عميق،  بشكل 
33سم  أبعادها  بلغت  متاماً)43(.  التل  خارج  إىل 
حيث  طوالً،  و25م  ارتفاعاً،  و22سم  عرضاً، 
حفر  تسبب  وقد  التل)44(،  طرف  عند  تنتهي 
األثرية  بالطبقات  كبري  أذى  بإحلاق  القناة  هذه 

األقدم. )الشكل 7(.

ويف حماولة معرفة ماهية هذا البناء، ميكن 
راقياً  بناء سكنياً  افرتاض احتمالني، كأن يكون 
ألمري، أو ألحد علية القوم، أو أن يكون محاماً. 
املرتفع  يف  املماثلة  التنقيبات  إىل  وبالعودة 
للفسيفساء  مشابه  على  عثر  فقد  الشرقي، 
ولكن  محاماً)45(،  كانت  واليت  الفرتة،  نفس  من 

جنديرس  تنقيب  أعمال  موسم  تقرير  راجع   -43
لعام 2006.

44- عمار عبد الرمحن تقرير جنديرس لعام 2007.
غربي  مشال  يف  جنديرس  2003م،  كرامر،   -45

سورية، ص45.

الشكل 5: لوحة الفسيفساء األوىل اليت عثر 
A5 عليها يف املربع

الشكل 6: لوحة الفسيفساء الثانية اليت عثر 
 A5 عليها يف املربع

عثر  اليت  املياه  تصريف  قناة   :7 الشكل 
عليها يف التل.
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هنا  مثالنا  يف  بينما  التصريف،  قناة  دون  من 
قناة  لتكون  كافٍ  بشكٍل  كبرية  القناة  كانت  فقد 

تصريف حلمام يف جنديرس.

ميكن إمجال نتائج التحري األثري يف الطبقة 
األوىل )السوية الثانية( بالكشف عن كتليت بناء 
من  أما  شارع،  الشرق  من  حيدمها  رئيسيتني، 
العصر  يف  السور  حتصينات  فتوجد  الغرب 

الكالسيكي.

تغطيها  اليت  املساحة  يف  يقع  األول  البناء 
بقايا  على  عثر  حيث   ،A6-A4-A3 املربعات 
لكن  احلديثة،  احلفريات  بسبب  جدران خمربة 
ميكن تتبعها يف املربعني A4، و A6، ويبلغ عدد 
يفصلها  البناء مخس،  اليت يضمها هذا  الغرف 
الشرقية.  اجلهة  من  كبري  البناء جدار  كتل  عن 

)الشكل 8(.

ويوجد كتلة حجرية كبرية يف منتصف الغرفة 
قطرها  يبلغ  حيث  اجلنوب،  جهة  من  األخرية 
30سم، ومن املمكن أن تكون ركيزة للعمود الذي 

حيمل السقف. )الشكل 9(. 

مفتوحة  ساحة  توجد  البناء  هذا  وأمام 
قواعده  على  عثر  خشيب،  بسقف  مسقوفة 
اجلصية ضمن الساحة. ومل نتمكن من معرفة 
املتبقية،  املربعات  يف  األخرى  البناء  الشكل 10تفاصيل 

الشكل 8

الشكل 9

وذلك نظراً لوجود احلمام.

أما البناء الثاني فيتألف من بناء ضم تسع غرف، ثالث منها متموضعة يف املربع 
رقم 15، وست يف املربعات ذوات األرقام 7- 8-10، وذلك كما هو واضح يف املخططات 

املرفقة. )الشكل 10(.
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بعض  ويف  احلجم،  هشة، صغرية  كلسية  أحجار  البناء  عملية  يف  استخدمت  لقد 
األحيان األخرى كانت توضع يف األساس أحجار كبرية. أما األرضيات فكانت مرصوفة 

باحلصى، وأحياناً بقطع من الفخار يف الفناء املفتوح خاصة. 

ومما جيدر ذكره؛ متثل بالعثور على كسرة صغرية جصية وملونة باألمحر القاني، 
يعتقد أهنا من أحد اجلدران، وهذا يؤكد وجود تزيني للجدران من الداخل بالفريسك. 
ما يف كسوة  اختالف  يدل على  ملون، مما  أخرى على جص غري  أماكن  كما عثر يف 

جدران البيوت، وفقاً لوضع قاطنيها اإلجتماعي.

متيزت اللقى يف هذه الطبقة بأهنا كانت تتعلق باحلياة اليومية، فهي تتضمن مغازل، 
وأواني فخارية، وأدوات حجرية للطحن، ومسارج، كما يالحظ وجود أعداد كبرية من 
املتميزة، فهي أعداد وافرة  اللقى األخرى  أما  الوزن.  األحجار اليت كانت تستخدم يف 
من الصدف املستخدم للطعام، وذلك يف خمازن فخارية، وبعض الدمى، واحللي. ولعل 
من أهم اللقى املهمة املكتشفة يف املوقع، واليت ميكن الوقوف عندها، فكانت أداة من 

الرصاص املصنع، ولكن غري معروفة الغاية. )انظر الحقاً كنوز جنديرس(.
الطبقة الثانية:

كانت العمارة فقرية يف الطبقة الثانية، وذلك بسبب التخريب الكبري احلاصل جراء 
التمهيد احلاصل من الطبقة السابقة. وقد عثر على بقايا جلدران فقط. ففي املربع 
A7 عثر على غرفة كاملة، )راجع الشكل 11(، وبالقرب منها لوحظ وجود ثالث حفر 
كانت  وقد  مفتوحة،  تظلل ساحة  كانت  اليت  األعمدة  أهنا حلمل  املرجح  ومن  دائرية، 
هذه احلفر كبرية، حبيث بلغت أبعادها: القطر 122سم، العمق 170سم. يف حني كانت 
األرضيات سليمة يف مواضع كثرية من املنطقة املنقبة، بسبب وجود حريق كبري فوقها، 
وبلغت مساكة خشب السقوف املنهارة نتيجة احلريق احلاصل حنو 10سم. وقد حفظت 
لنا الكثري من اللقى األثرية اليت أعطت صورة جيدة عن البناء. وكانت األرضيات جصية، 

وعليها حجارة كبرية مرصوفة، وهي ممتدة يف أغلب أجزاء املنطقة املنقبة.

مُورس يف جنديرس بعض العادات املعروفة من العصر الروماني، وهي الدفن حتت 
بالطني  A3 عن قرب على هيئة حوض مبين  املربع  إذ كشف حتت أرضية  األرضيات، 
واجلص، ومغطى باحلجارة والطني، وهو خيص شخصاً صغرياً يف العمر، ويبدو أن القرب 
منهوب بداللة تبعثر بقايا اهليكل العظمي، وفقدان املرفقات اجلنائزية، واليت دل عليها 

خرزة من الصدف. )الشكل 11(.



33

للدفن كان شائعاً  كما كشف عن أسلوب آخر 
عند الرومان، وهو الدفن جبرار حتت األرضيات. 
فقد عثر يف املربع A15 على تسع جرار مدفونة 
بشكل عامودي. بلغ ارتفاع كل واحدة منها 62 سم، 
وقطر فوهتها 32سم، وكان هلا عروتان صغريتان، 
طول كل منهما )6 سم(. وقد عثرنا بداخلها على 
الرتاب من األعلى، والرماد من األسفل، مما يشري 
ودفن  الوفاة  بعد  اجلثث  حرق  طقس  وجود  إىل 
الرماد. ويف القسم اآلخر من املربع دفنت مثاني 

جرار أخرى ممددة على بطنها. )الشكل 12(.

يف  الفخار  من  خمزن  وجود  إىل  أيضاً  ونشري 
وكما  شابه.  ما  أو  احلبوب  لتخزين  نفسه  املربع 
األرضية  على  املوجود  احلريق  فإن  أعاله،  ذكرنا 
الكشف  إذ مت  املهمة،  اللقى  كان قد حفظ بعض 
عن بقايا عظمية بشرية لرجل كبري يف العمر، ومن 
غري املعروف ملاذا تركت يف العراء، فهي ال تشكل 
وامللفت  احلريق،  كامالً قضى صاحبه يف  هيكالً 
بري  خلنـزير  أخرى،  عظمية  بقايا  وجود  للنظر 

أرضية  حتت  املكتشف  القرب   :11 الشكل 
.A3 املربع

.A15 الشكل 12: مسقط املربع

كبري احلجم، وقد دلت عليه أنيابه الضخمة.

وعثر على مخس مسارج كاملة غري مستخدمة، ثالث منها مطبوعة مبشاهد جنسية، 
أما اإلثنتان الباقيتان فهنَّ من دون زخرفة أو طبعة. كما كشف عن عدد كبري من املغازل، 

مما يدل على وجود نشاط اقتصادي لورشة كانت تصنع املغازل أو حتيك النسيج. 
الطبقة الثالثة:

جدارين  تذكر، سوى  أية مالمح  تسجل  ومل  الطبقة،  هذه  فقرية يف  العمارة  كانت 
املخطط  )راجع   A10 املربع  يف  وسكن  استيطان  مالمح  على  عالوة   .A7 املربع  يف 

الطبوغرايف(. 

كانت  واليت  السطح،  من  180سم  عمق  على  أرضيته  إىل  الوصول  مت  وعندما 
أمكن معاينة بعض عينات خشبية غري  كبري،  الرماد جراء حريق  بطبقة من  مغطاة 
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بعض  آثار  معاينة  متت  كما  متاماً،  متفحمة 
النفايات  حفر  نتيجة  خُربت  اليت  اجلدران 
املربع  يف  وعثر  السابقة.  السوية  من  العميقة 
 (A 15) من جهة اجلنوب A10 اجملاور للمربع
على جرة جنائزية مغروسة يف األرضية، تضم 
حباالت  شبيهة  بشرية  وعظاماً  رمادية،  بقايا 
الدفن يف الطبقة السابقة. وهذا ما يشري إىل 
استمرار العادات والتقاليد املتعلقة بالدفن من 

فرتة ألخرى.

اخلمر  لتحضري  منشأة  على  أيضاً  عثر 
التقنيات،  بسيطة  وهي   A3 املربع  وختمريه يف 
متعرجة  بأخاديد  الرتسيب  مبدأ  على  تعتمد 
طويلة قدر اإلمكان، حتدها من اجلانبني بعض 

األحجار الصغرية. 

من  أحواض  عدة  من  املنشأة  هذه  تتألف 
الطني،  من  بأقنية  بعضها  مع  تتصل  الطني، 

اخلمر  حتضري  منشأة  بقايا   :13 الشكل 
A3 وختمريه يف املربع

الشكل 14: قمع على شكل رأس حصان له 
ثقب يف األسفل.

املنشأة  هذه  هبا  تعمل  اليت  التقنية  وكانت  صغرية.  بأحجار  احلاجة  عند  تدعم 
املخصصة لتخمري وترقيد الشوائب اليت تبقى يف العصري العنيب تقوم على أقنية 
تنساب من جرن كبري عرب خطوط متعرجة من الطني، وتنتهي حبوضني عميقني 
أحدمها أقل عمقاً من اآلخر ويتم الرتسب األخري يف احلوض األكثر عمقاً. )الشكل 

 .)13

واألمحر،  البين  مها:  بلونني  ملونة  جرة  على  األخري  احلوض  من  بالقرب  وعثر 
وجبانبهما قمع لصب اخلمر، وقمع آخر يأخذ شكل رأس احلصان، وقد بدا مفتوحاً 
من األعلى، وله ثقب يف أسفله، وعلى األرجح كان معداً لقياس نسبة التخمر، ومالئمته 

لالستخدام. )الشكل 14(.

سجلت الدمى البارثية للفارس املمتطي حصاناً أعداداً ال بأس هبا بني اللقى األثرية، 
عنيفاً  عاصرت صراعاً  اليت  األثرية  الطبقة  هلذه  التارخيي  املساق  مع  يتفق  ما  وهو 
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بني البارثيني والرومان. وكما هو معروف؛ فقد 
والسيطرة  البارثيني  الصراع لصاحل  انتهى هذا 

بالقوة على جنديرس. 

عددها،  بكثرة  الفخاري  األواني  متيزت 
ما بني حملي ومستورد.  والتنوع يف مصادرها، 
فقد كشف عن كأس ميغاري أسود ملاع، )الشكل 
على  واملستورد  النادر  الفخار  من  وهو   ،)15
األرجح. كما دلت عرى جرار مكتوبة باليونانية 
الغربي  الساحل  مع  التجاري  التواصل  على 

للمتوسط.

الطبقة الرابعة:

تركزت البنى األثرية لالستيطان اهللنسيت يف 
املربعني A7 و A10. إذ كشف عن أرضية الطبقة 
الرابعة على عمق حنو ثالثة أمتار، ويرتبط هبا 
 .A7 جداران، وباب يف الطرف الغربي من املربع
املربع  يف  العائلية  املقربة  إىل  يؤدي  الباب  وهذا 
املقربة  إىل  املؤدي  املدخل  بعد  عثر  وقد   .A10
يف  املهمة  املكتشفات  من  تعترب  لقى،  عدة  على 
املوقع، وكانت تتألف من أدوات فخارية وحجرية 
يف مكاهنا األصلي على أرضية السوية الرابعة. 

)الشكل رقم 16(. 

وتألفت تلك اللقى من:

 ،4 عدد  طويلة  قاعدة  ذو  فخاري  كأس 
الطبخ  ألواني  فخارية  ومساند   ،)17 )الشكل 
بازليت  وكأس   ،)18 )الشكل   ،7 عدد  الكبرية 
ضخم له ساق طويلة مزخرف بنقوش تزيينية، 
طقسية  غايات  إىل  يعود  استخدامه  أن  يرجح 

لوضع الزيت املقدس أو البخور. )الشكل 19(.

يف  مكتشف  ملاع  ميغاري  كأس   :15 الشكل 
.A3 املربع

الشكل 16: أهم اللقى املكتشفة يف املربعني 
.A10 و A7

الشكل 17: كأس فخاري.
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وأكدت منشآت أخرى املمارسات الطقسية يف 
املكان. فبالقرب من املقطع الشمايل مألت حفرة 
الفخار  والعظام  الرمادي  الرتاب  من  بالنفايات 
حجرية،  قناة  فيها  تصب  حيث   ،)A )احلفرة 
مسطح خصص  كلسي  يتوضع حجر  بدايتها  يف 
اجلنوبية  الزاوية  يف  ووجد  األضاحي،  لذبح 
على  قائماً   M1-2 اجلدارين  فراغ  داخل  الغربية 
جمموعة من األحجار تنتهي حبجر مسطح رمبا 

هو خمصص لنفس الغاية.

وبعد توسيع رقعة أعمال التحري، فقد كشف 
عن قرب لطفل صغري بإفرتاض أن القرب حمفور يف 
األرضية، ولكن بعد التحري املتأني؛ تبني أن القرب 
مبين على األرضية الرابعة اليت كانت على عمق 
أخرى  قبور  أربعة  بينت  ثم  ومن  277سم.  حنو 
عبارة  كان  املكان  أن  األرضية  يف  حمفورة  كانت 
عن مقربة عائلية خاصة ممتدة على كامل املربع، 
اللقى  وأكدت  منظورة.  غري  زالت  ما  وحدودها 
تأريخ  أن  منها،  الفخار  املرافقة؛ وخاصة  األثرية 
هذه السوية يعود إىل الفرتة اهللنستية، أي )حنو 

القرن الثاني قبل امليالد(. 

القرب رقم 1:

ارتفاعه  األرضية،  على  اللنب  من  مبين  وهو 
غرب.  شرق  واجتاهه  40سم،  طوله  20سم، 

)الشكل 20(. 

 3 حوايل  عمره  طفالً  خيص  املذكور  القرب 
سنوات، ممدد على ظهره، وقد عثر معه على عقد 
واألبيض  األزرق  اللونني  ذي  اجلميل  اخلرز  من 
الزاهيني )32خرزة(، باإلضافة إىل ثالثة خوامت، 

ومشبك من الربونز. )الشكل 21(.

الشكل 18: مساند فخارية ألواني الطبخ.

)من  البازلت  من  مبخرة   :19 الشكل 
.)A10 و A7 مكتشفات املربعني
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القرب رقم 2:

195×22سم،  أبعاده  اللنب،  من  مبين  وهو 
الغرب، والقرب  يتجه مثل سابقه من الشرق إىل 
ظهره،  على  دفن  الشباب،  عمر  يف  لشخص 
متطاولة،  كبرية  أمفورات  خبمس  القرب  وغطي 
حبيث وضعت بشكل عرضاني. وقد كانت هذه 
الفرتة  من  أخرى  مواقع  يف  معروفة  التقاليد 
خالد  جبل  موقع  يف  احلال  هو  كما  اهللنستية، 
على الفرات األوسط، وموقع دورا أوروبوس)46(. 
مرفقات  على  اهليكل  هذا  مع  العثور  يتم  ومل 

جنائزية. )الشكل 22(.

القرب رقم 3:

السابق،  القرب  منوال  على  القرب  هذا  أقيم 
فبين من اللنب البين الفاتح، وهو أيضاً لشاب 
سم(،   30×150( أبعاده  العمر،  مقتبل  يف 
القرب أمفورة، وكذلك جرة فخارية  وكان على 

مكسرة.

القرب رقم 4:

من  الغربي  املقطع  القرب جبانب  هذا  توضع 
أسفل  يف  منه  كبري  قسم  وتواجد   ،A10 املربع 
بدت  اليت  اجلمجمة  منه  برزت  وقد  املقطع، 
حتديد  نستطع  ومل  قائمة،  بوضعية  وكأهنا 
وضعية اهليكل العظمي الدقيقة كما ذكر سابقاً، 
بسبب دخوله حتت املقطع وهو يتجه من الشرق 

إىل الغرب. )الشكل 23(.

 J. Clarck, Jebel khaled on the Euphrates, vol -46
1, (Sydney, 2002), p. 104.

الشكل 20: القرب رقم 1.

مكتشفة  ومشبك  وخوامت  عقد   :21 الشكل 
يف القرب رقم 1.

الشكل 22: القرب رقم 2.

الشكل 23: القرب رقم 4.
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القرب رقم 5:

أبعاده 155×27سم. وقد أنشأ  يقع هذا القرب بالقرب من املقطع الشمايل، وبلغت 
القرب حبفرة بسيطة يف األرض، ومن ثم ارتفع عنها بتحويطة من اللنب على أطرافه. 
واملالحظ أن احلفرة ضيقة بالنسبة حلجم املتوفى، وهو ذكر، ويبلغ من العمر حوايل 40 
عاماً، وهلذا مل تكن وضعيته واضحة، بل بدا وكأنه مدفون على جانبه، وبشكل منحين، 
حتى ميكن للقرب أن يستوعبه، وامللفت للنظر وجود خنجر من احلديد جبانب القدمني، 

وحلقة من الربونز أسفل الرأس، ورمبا كانت خامتاً. )الشكل 24(.

مما سبق؛ يتضح أن السوية الرابعة -)واليت تعود للعصر اهللنسيت(- كانت حتتوي 
أن  فيه  إىل مشاهد طقسية، ومما الشك  باإلضافة  إليها،  على مقربة، وغرفة دخول 
توسيع دائرة التنقيب والتحري األثري الالحق سيوضح بشكل أفضل مالمح تلك السوية.

A8 2- سرب املربع

 A1-A8 املربعني  اختيار  الغربي، مت  املرتفع  األثري يف  التحري  بأعمال  البدء  بعد 
إلجراء أسبار عميقة، هبدف احلصول على معلومات قد تفيد يف التحريات املستقبلية 

مثل :

1- حدود العمارة العائدة للعصر الكالسيكي.
.II 2- بداية السويات األثرية من العصور القدمية وحتديداً العصر احلديدي

3- التداخل بني التحصني وامتداد االستيطان يف السويات األثرية املختلفة.
وعليه؛ فقد مت حتديد السرب يف النصف الغربي من املربع، والذي كنا سابقاً قد وصلنا 

فيه إىل السوية الثالثة، العائدة للفرتة الرومانية الباكرة، وكانت على عمق 3م.

ظهرت على عمق 3.50م طبقة كلسية مسيكة، بعرض 1.3م، متتد إىل الشرق، كأهنا 
جزء من نظام تقوية لسور املدينة. ومت احلفاظ على هذه الطبقة الكلسية، وتقليص مساحة 
السرب يف الربع اجلنوبي الشرقي 5×5م، ومن ثم السرب حتى عمق 5م، حيث بدأ ظهور الفخار 

العائد لعصر احلديد، وكذلك عصر الربونز، ولكن مل يعثر على أية عمارة أو منشآت. 

أهم ما مت العثور عليه عدا عن الكسر الفخارية، تشكيل حجري يأخذ شكل قدم 
إنسان، مما بني السوية الثالثة والرابعة. )الشكل 25(.
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:S 3-السرب املتدرج على املنحدر الغربي من التل

 S السرب  إجراء  من  الرئيس  اهلدف  كان 
املنطقة  أثري واضح يف  متمثالً بوضع تسلسل 
الغربية من التل، وقد مت العمل هبذا السرب على 
ومت  13م.  وطول  2م،  بعرض  الغربي  املنحدر 
حتديد أربع سويات أثرية واضحة ضمن السرب، 
عن  بالكشف  متثلت  مهمة  نتائج  على  عالوة 
ضخامة التهيئة والتأسيس إلنشاء السور العائد 
التداخل  إىل  أدى  الكالسيكي، مما  العصر  إىل 
مع السويات األقدم إىل حد كبري خاصة بالقرب 
من السور الغربي، ونورد النتائج التفصيلية هلذا 

السرب:

تقع على عمق حوايل 1م من  األوىل  السوية 
العام  التجانس  ظل  حيث  السطحي،  الركام 
على  اللنب  من  بُنى  إىل  الوصول  حتى  ملحوظاً، 
عمق حنو ثالثة أمتار، واليت تبني أهنا استخدمت 
املوقع  لتحصني  دفاعي  لسور  استنادي  كجدار 
بالرتاب  الفراغ  ملء  عملية  متت  ثم  ومن  أكثر. 
من  بدءاً  بالكلس،  أحياناً  واملخلوط  املدكوك 
آخر  استنادي  جدار  وضع  حيث  1.5م،  ارتفاع 
حتى  بالطني  الفراغ  وملئ  املدكوك،  الكلس  من 
أعلى التل. وبدءاً من هذه السوية ميكن التعرف 
على تأسيس التحصينات يف العصر الكالسيكي 

الشكل 24: القرب رقم 5.

يف  عليه  عثر  حجري  تشكيل   :25 الشكل 
.A8 املربع

.S3لسور املوقع، ويشار إليها بـ

كما كشف عن دكة من الرتبة احلمراء أسفل السوية الثالثة، كما لوحظ انقطاع يف 
إذ بدأ بالظهور فخار من نوع جديد وبكثرة،   ،S3 الفخار حتى عمق 1.4م من بداية 
وهو يعود إىل العصر احلديدي؛ وأحياناً الربونزي، وأغلبه كسر عائدة إىل جرار ختزينية 

كبرية.
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4- املساقط واملقاطع:

1- مسقط أفقي للمربع A7، وعليه الطبقتان األوىل والثانية، )الشكل 26(.
2- مسقط أفقي للمربع A8، وعليه الطبقات األثرية، )الشكل 26(.

3- املقطع الشرقي للمربع A8، وعليه الطبقات األثرية. )الشكل 27(.
4- مسقط أفقي لقطاع التنقيب A وعليه مربعات التنقيب. )الشكل 28(.

املقطع الشمايل للمربع A7، وعليه الطبقات األثرية وتسلسلها. )الشكل 29(.

.A7-8 الشكل 26: مسقط أفقي للمربعني

.A8 الشكل 27: مسقط شرقي للمربع.A7 الشكل 29: املقطع الشمايل للمربع

.A الشكل 28: مسقط أفقي لقطاع التنقيب
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الفصل الثالث
لقى من جنديرس

لقى من جنديرس

كشف عن الكثري من اللقى األثرية يف املرتفع الغربي من تل جنديريس واليت عوضت 
عن املعلومات اليت قدمتها العمارة الفقرية يف املوقع كما أسلف شرحه.

وقد تنوعت املكتشفات واللقى بأنواعها وأشكاهلا، ويبقى الفخار هو العنصر السائد 
بينها، إذ مت الكشف عن اآلالف من األواني والكسر من خمتلف الطبقات األثرية، وفيما 

يلي نبني أهم مميزات وأنواع الفخار املكتشف يف املوقع.

أواًل: األواني الفخارية )أشكاهلا(

مت العثور على كمٍّ كبريٍ من الكسر الفخارية يف جنديرس، وقد ضم مناذج وأشكال 
متعددة، ومت رمسها وتوثيقها، ونورد فيما يلي مناذج منتقاة منها وفق أشكاهلا وطبقاهتا 
األثرية)1(، وننوه إىل أنه لكل منوذج حمددات تتمثل مبكان الكشف، والطبقة اليت عثر 

فيها عليه، ورقمه يف احلفرية.
األكواب:

1- كوب عليه زخرفة مستوحاة من أوراق اللبالب، له عروتان تأخذان هيئة رأس حيوان، 
وهذا النوع من الفخار هو املكتشف يف السفح الغربي، وشبيه جداً بالفخار امليغاري 

A7، الطبقة األوىل، 18/150، )الشكل 30(.

1- ويف بعض األحيان إذا كان األثر كامالً، فإنه يأخذ رقماً خاصاً )جند( وهي اختصار جلنديرس، 
ومن ثمّ رقم القطعة اخلاص.
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A4، جند 75،  كوب فخاري صغري،   -2
10/80، الطبقة الثالثة، )الشكل 31(

الصحون: 

قليالً  تتجه شفته  اللون،  بين  1- صحن 
األوىل،  الطبقة   ،A4 الداخل،  إىل 

2/61، )الشكل 32(.
شائع  وهو  قاعدة،  دون  من  صحن   -2
األوىل،  الطبقة   ،A3 املوقع  يف  جداً 

6/63، )الشكل 33(.
3- صحن فخاري بين اللون، وهو من 
دون قاعدة، شفته تأخذ شكالً أفقياً، 
وهو من النماذج املعروفة ولكن ليس 
الثانية،  األوىل-  الطبقة   ،A3 بكثرة، 

2/67، )الشكل 34(.
4- صحن فخاري من دون قاعدة، وهو من 
 ،A3 ،2 النماذج املعروفة، مشابه للشكل

الطبقة الثانية، 7/75، )الشكل 35(.
5- صحن فخاري له قاعدة بارزة، لونه 
بين غامق، A3، الطبقة الثانية، 6/75، 

)الشكل 36(.
متوسط  اللون،  بين  فخاري،  صحن   -6
وهو  الداخل،  إىل  تتجه  شفته  العمق، 
 ،A3 املعروف،  الروماني  الفخار  من 

الطبقة الثانية، 1/73، )الشكل 37(.
7- صحن فخاري، له قاعدة متوسطة 
االرتفاع، A3، الطبقة الثانية، 3/73، 

)الشكل 38(.

الشكل 30

الشكل 31

الشكل 32

الشكل 33

الشكل 34

الشكل 35

الشكل 36
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بارزة،  قاعدة  ذو  فخاري،  صحن   -8
مشابه  اللون،  بين  االرتفاع،  متوسطة 
الثانية،  الطبقة   ،A3  ،2 رقم  للشكل 

2/75، )الشكل 39(.

ت – اجلرار:

لوهنا  السوائل،  حلفظ  فخارية  جرة   -1
عنق  ذات  وهي  عروتان،  هلا  فاتح،  بين 
االنسكاب  من  السوائل  ليحفظ  طويل 
يأخذ شكالً  املوجود  منها، جسمها غري 
الطبقة   ،A8 مفقودة،  القاعدة  بيضوياً، 
األوىل – الثانية، 1/134، )الشكل 40(.

عروتان،  هلا  للسوائل،  فخارية  جرة   -2
من  ارتفاعاً  أقل  عنقها  اللون،  بنية 
اجلرة املدرجة يف الشكل 34، كما أهنا 
جسمها  ويأخذ  منها،  حجماً  أصغر 
الطبقة   ،A7 للدائري،  أقرب  شكالً 

الثانية، 3/140، )الشكل 41(.

ث- الزبادي:

زخارف  حتمل  اللون،  سوداء  زبدية   -1
مزدوجة،  دوائر  شكل  على  األعلى  من 
وحزوز دائرية موازية للشفة، وهي من 
النماذج الفريدة يف جنديرس، تعود إىل 
مناذج فخار السفح الغربي، A8، الطبقة 

السطحية، 6/117، )الشكل 42(.
شفة  هلا  فاتح،  بين  لون  ذات  زبدية   -2
الطبقة   ،A4 العمق،  واضحة  قصرية، 

األوىل، 1/62، )الشكل 43(.

الشكل 37

الشكل 38

الشكل 39

الشكل 40

الشكل 41
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الشكل 42

الشكل 43

الشكل 44

الشكل 45

الشكل 46

الشكل 47

الشكل 48

حتمل  قليلة،  مساكة  ذات  زبدية   -3
وشريطني  اللبالب،  ألوراق  زخرفة 
للشفة،  موازيان  األعلى  من  عريضني 
جنديرس،  يف  القليلة  النماذج  من  هي 
الغربي،  السفح  فخار  مناذج  إىل  تعود 
A8، الطبقة األوىل، 16/118، )الشكل 

.)44
اللون،  بنية  اجلدران،  مسيكة  زبدية   -4
)الشكل   ،12/63 األوىل،  الطبقة   ،A3

.)45
شفتها  تتجه  قاعدة،  دون  من  زبدية   -5
األقرب  النماذج  من  هي  للخارج، 
تصنيفها  جعل  عمقها  لكن  للصحون، 
 - األوىل  الطبقة   ،A3 للزبادي،  أقرب 

الثانية، 3/67، )الشكل 46(.
إىل  شفتها  تتجه  اللون،  بنية  زبدية   -6
 ،28 رقم  بالشكل  شبيهة  اخلارج، 
 ،9/67 الثانية،   - األوىل  الطبقة   ،A3

)الشكل 47(.
شفتها  تتجه  اللون،  بنية  زبدية   -7
فيه  مبا  العمق  واضحة  هي  للخارج، 
وليس  األواني  إلدراجها ضمن  الكفاية 
الزبادي، A3، الطبقة األوىل - الثانية، 

3/67، )الشكل 48(.
8- زبدية بنية اللون، A3، الطبقة األوىل 

- الثانية، 7/67، )الشكل 49(.
10- زبدية بنية اللون، شفتها تتجه حنو 
يف  الفريدة  النماذج  من  وهي  اخلارج، 
جنديرس، A3، الطبقة الثانية، 6/73، 

)الشكل 50(.
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الشكل 49

الشكل 50

الشكل 51

الشكل 52

الشكل 53

اللون، حتمل  زبدية فخارية محراء   -11
وهناك  الشفة،  عند  أفقية  حزوزاً 
هذه  من  تتدىل  دائرية  شبه  أشكاالً 
الفريدة،  النماذج  من  وهي  احلزوز، 
الثانية،  الطبقة   ،A3 الصنع،  واملتقنة 

2/73، )الشكل 51(.
بارزة  قاعدة  هلا  فخارية،  زبدية   -12
 ،A3 موجودة،  غري  الشفة  مرتفعة، 

الطبقة الثانية، 4/73، )الشكل 52(.
لون  ذات  مسيكة،  فخارية  زبدية   -13
 ،7/97 الثانية،  الطبقة   A3 بين، 

)الشكل53(.
14- زبدية فخارية، حتمل زخرفة متثل 
الرابعة،  الطبقة   ،A8 الثريان،  رؤوس 

17/118، )الشكل 54(.

ج- القدور

1- قدر بين اللون، منوذجه معروف من 
الطبقة   ،A3 الباكرة،  الرومانية  الفرتة 

األوىل، 7/63، )الشكل 55(.
2- قدر بين اللون، شفته منحنية للداخل، 
لكنها تأخذ شكالً فريداً، مل نعثر على 
الطبقة   ،A3 جنديرس،  يف  له  مثيل 

األوىل، 11/63، )الشكل 56(.
3- قدر ذو لون بين فاتح اللون، له شفة 
من  وهو  اخلارج،  حنو  قليالً  متيل 
العصور  من  حتى  املعروفة  النماذج 
الثانية، 6/75،  الطبقة   ،A3 القدمية، 

)الشكل 57(.

الشكل 54

الشكل 55
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4- قدر فخاري، ذو لون رمادي، ميكن أن يكون مستورداً، A3، الطبقة الثانية، 4/75، 
)الشكل 58(.

5- قدر فخاري، ذو لون بين، له شكل مغلق، وعروتان صغريتان عند الشفة، A3، الطبقة 
الثانية، 8/75، )الشكل 59(.

ثانياً: األواني الفخارية )أنواعها(
1- الفخار األسود اللماع

يتميز هذا النوع من الفخار بغالف ملاع يغطي كامل السطح، دون أي طالء ملون. وقد 
تطور يف أثينا بدءاً من القرن السادس ق.م، متزامناً مع الفخار امللون باألسود واألمحر 

ذي األشكال املتنوعة. وبلغ ذروة ازدهاره يف القرن اخلامس والرابع ق.م. 

أطباق  نطاق  السائد يف  العنصر  الفخار مبثابة  اهللنستية أصبح هذا  املرحلة  ويف 
إىل  واإلنتقال  الوضع  تبديل  »اليونان«  األم  البلد  يف  ذلك  بعد  جرى  الرفيعة.  املائدة 
البداية كافة أصناف  أدنى يف  الترياسيجيالتا احلمراء)2(. ومشل طيف األشكال كحد 
األواني تقريباً يف اليونان، ثم احنصر الحقاً بشكل رئيس يف األواني الصغرية واملفتوحة. 
وميكن هلذه الصحون والصحاف اعتباراً من منتصف القرن اخلامس أن حتمل بداخلها 

وبشكل مركز ختم شجريات خنيل منسقة)3(.

كرامر، املرجع السابق، ص126.  -2
 P.E. Corbett, Palme tree Stamps from an Attic Black Glaze Workshop, Hesp--eria 24,  -3
(1955), p. 172-186.

الشكل 57الشكل 56

الشكل 59الشكل 58
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أما يف جنديرس؛ فإن هذا الفخار متيز من 
الشرقي  املرتفع  تنقيبات  ويف  أشكاله.  خالل 
عالية  نسبة  وهذه   ،%10 قرابة)4(  نسبته  بلغت 
الكالسيكية  السورية  املدن  مع  باملقارنة  جداً، 

األخرى.

أما يف تنقيبات املرتفع الغربي، فقد مت رصد 
مخسة مناذج من هذا النوع من الفخار كاآلتي:

من  مركزه  يف  طبعة  حتمل  صحن،  شفة   -1
 ،A7 الداخل، له شفة تتجه حنو اخلارج، املربع

3/110، الطبقة األوىل. )الشكل 60(.
حنو  تتجه  شفة  له  تقريباً،  كامل  صحن   -2
الداخل، وهو من النماذج الرائجة يف جنديرس، 
املربع  ملاعاً،  أسود  يكون  أن  بالضرورة  وليس 

الطبقة األوىل. )الشكل 61(.  1/128 ،A7

من  مزخرفة  وهي  زبدية،  من  لشفة  كسرة   -3
الطبقة   ،16-9-119  ،A8 املربع  الشفة، 

األوىل. )الشكل 62(.
اللماع يف  األسود  اللون  زبدية، حتمل  4- شفة 
األعلى، وجند كذلك لوناً بنياً غامقاً يف جسم 
الزبدية، املربع A3، 1/73-9 الطبقة الثانية. 

)الشكل 63(.
قرب  مائلة  حزوزاً  حتمل  زبدية  قاعدة   -5
القاعدة، وهناك زخارف متثل شجرتي خنيل 
-11/186 A10 يف القاعدة من الداخل، املربع

15، الطبقة الثالثة. )الشكل 64(.

4- كرامر، املرجع نفسه، ص128.

الشكل 60

الشكل 61

الشكل 62
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2- فخار السفح الغربي

اللماع،  األسود  الفخار  من  خاص  نوع  إىل  الغربي«  السفح  »فخار  املصطلح  يرمز 
امللون غالباً باألبيض، وأحياناً باألصفر، أو ببقع لونية محراء. أطلق هذه التسمية كارل 
فاتسنفر C. Watzinger حني عثر على هذا النوع من الفخار للمرة األوىل يف السفح 
الغربي من أكروبوليس أثينا وبكميات كبرية، وأثبت الحقاً أن أثينا خالل القرن الرابع 

ق.م، كانت املوقع األصلي إلنتاج هذا الفخار.

إن طيف أشكال فخار السفح الغربي واسع، وهو يشمل أمفورات، وأواٍن أخرى. كما 
اللبالب،  أنه مزخرف بعض األحيان بزخارف صغرية، ملتفة حول اإلناء، مثل: عروق 

وغصون الزيتون، وصفوف من األقواس، مع قطرات معلقة، أو أكاليل زينة.

أما يف جنديرس؛ وما كشفت عنه تنقيبات املرتفع الشرقي، فقد بينت وجود مميزات 
البنية احملمرة  الداكنة وحتى  الرمادية  األلوان  ألوان زخارفه من  تدرج  مثل  تفرد هبا، 
امليغارية،  الكؤوس  مع  ما  وتتشابه حلد  الواحدة)5(.  القطعة  ضمن  وأحياناً  والليلكية، 

وتتميز عنها بفوارق دقيقة.

املعروفة  اجملموعة  ضمن  غالباً  النباتية  املختزلة  الزخرفية  العناصر  هذه  تندرج 
واملكونة من عروق اللبالب وأغصان الزيتون، واألكاليل املزينة. ومل يلحظ ارتباطات يف 
جنديرس مع مناطق أخرى من ناحية التلوين، والزخرفة النافرة على جسم اإلناء إال 

نادراً. )القرن الثاني ق.م(.

5- كرامر، املرجع نفسه، ص128.

الشكل 64الشكل 63
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ونورد فيما يلي أهم النماذج من فخار السفح الغربي:

على  الشفة  طول  على  زخرفة  حتمل  أسود،  لوهنا  الصنع،  متقنة   زبدية 
هيئة دوائر مزدوجة داخل بعضها. املربع A8، 6/117، الطبقة السطحية. )الشكل 65(.

3- الكؤوس امليغارية

هي أواني فخارية، حتمل زخارف نافرة، وذات شكل شبه كروي، استخدمت منذ العصر 
اهللنسيت وحتى مطلع العهد القيصري)6(، وتعود تسمية هذا النوع من الفخار الرتباطها 

بالكؤوس املصنعة من قبل صناع الفخار يف ميغارا بعيد منتصف القرن الثالث ق.م)7(.

يتميز هذا الفخار بغالف أمحر ملاع، تزيينها خمتزل، والعنصر الزخريف الغالب هو 
أوراق األكانتوس، وقد مت العثور يف  شريط األوراق الورقية )الكيما( Kyma، وأحياناً 
املرتفع الغربي على كسرة حتمل زخرفة فريدة، متثل حزوز نباتية بيضاء اللون، وأرضيتها 
سوداء. وحبسب األعداد املكتشفة يف املرتفع الغربي فإن نسبة الفخار امليغاري أكثر من 

املرتفع الشرقي. وفيما يلي مناذج منتقاة من الكؤوس امليغارية:

كسرة حتمل زخرفة باللون األمحر ألوراق األكانتوس، وعلى أرضية سوداء. املربع 
A3، 3/57، الطبقة السطحية. )الشكل 66(.

 ،11/102 ،A3 زبدية عليها زخارف خمتلفة، من ضمنها خطوط عرضانية، املربع
الطبقة الرابعة. )الشكل 67(.

.Guldager Bilde, Mouldmade Bowls, in: BILDE, p. 192-209 -6
.Rotroff (1982), p. 9-13 -7

الشكل 66الشكل 65
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4- الفخار الرمادي

يقصد بالفخار الرمادي، لون العجينة اليت صنع منها، وليس اللون اخلارجي للفخار، 
ويكون ملوناً من اخلارج، جزئياً باألسود. وغالباً ما يستخدم لتصنيع األدوات املنـزلية 

البسيطة)8(.

منطقة  وال ميكن حصر  متفرقة،  مناطق  الرمادي يف  الفخار  سورية  ويظهر يف 
بعينها إلنتاجه)9(. وميكن مقارنته بفخار السيجيالتا الشرقية املشوية اليت تتخذ لوناً 

رمادياً.

الشرقي  املرتفعني  الفخار بكميات قليلة يف  النوع من  عثر يف جنديرس على هذا 
والغربي، وميكن إعادة تأرخيه إىل القرن األول امليالدي. ونذكر ثالثة مناذج عنه:

رمادياً مغشى بدرجات أخرى من األلوان، وحتمل  حتمل هذه اجلرة الصغرية لوناً 
النادرة يف جنديرس. املربع  حزوزاً زخرفية بعد الشفة ويف اجلسم، وهي من اجلرار 

A4، 17/106، الطبقة الثالثة. )الشكل 68(.

يف  الرائجة  النماذج  من  وهو  األسود،  من  تتدرج  ألوان  فيه  بين،  لون  ذو  صحن 
جنديرس. املربع A4، 18/106، الطبقة الثالثة. )الشكل 69(.

صحن ذو لون بين، تتدرج فيه ألوان من األسود. يعد هذا النموذج من النماذج رائجة 
اللون، ولكن ليس يف شكل الشفة. املربع A4، 19/106، الطبقة الثالثة. )الشكل 70(.

5- فخار مغلف بقطرات

هو فخار مصنوع من الطينة امللساء، وهي مزدانة يف القسم العلوي بألون خشنة 
تنساب ألواهنا يف بعض األحيان خارج حدود التلوين. حيمل هذا الفخار مسات حملية 
ذاتية، ويتشابه فخار هذا املوقع مع فخار مواقع أخرى، مثل: محاة، وطرسوس، وتل 

العبد، وتل بافوس يف قربص)10(.

نوربرت كرامر، املرجع السابق، ص162.  -8
.Waage (1984), p. 59  -9

.Slane (1997), p. 272 -10
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الفخار  من  النوع  هذا  غالبية  إن 
بقطر  موحدة،  صحاف  شكل  على 
الفخار  ويعد  10-20سم،  بني  يرتاوح 
الشرقي ما  املرتفع  املغلف بقطرات يف 
يف  الروماني  الفخار  من   %40 نسبته 
موقع جنديرس. أما يف املرتفع الغربي 
فإن نسبته أقل. ونورد فيما يلي بعض 

مناذجه:

ملون  وهو  احلجم،  متوسط  صحن 
املائل للحمرة يف جزء منه، ولكن  بالبين 
اللون  على  الطلي  بعد  األلوان  تنساب 
بلونني  معشقة  وكأهنا  لتبدو  الرمادي 
الطبقة   ،7/75  ،A3 املربع  متداخلني. 

الثانية. )الشكل 71(.

زبدية صغرية حتمل نفس ألوان اللقية 
الطبقة   ،5/94  ،A3 املربع  السابقة. 

الثالثة. )الشكل 72(.

كوب ألوانه مشاهبة للنماذج السابقة، 
 ،A3 املربع  الطرفني.  على  عروتان  له 

6/94، الطبقة الثالثة. )الشكل 73(.

6- تريا سيجيالتا

فخار  على  التسمية  هذه  تطلق 
إىل  ينقسم  وهو  الصنع،  متقن  أمحر، 
أنواع عدة. وتعد نسبته األكرب من فخار 
حبسب  عليه  ويطلق  جنديرس)11(، 

11- كرامر، املرجع السابق، ص180.

الشكل 67

الشكل 68

الشكل 69

الشكل 70

الشكل 71

الشكل 72

الشكل 73
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تتدرج  ألوانه  بأن  النوع؛  هذا  ويتميز   .»)12(A الشرقية  »السيجيالتا  تسمية  الباحثني 
الثاني ق.م وحتى  من األمحر وحتى البين احملمر، ويعود تارخيه إىل منتصف القرن 
القرن الثالث امليالدي)13(. وأغلب استخدامات هذا النوع من الفخار لألدوات املنـزلية، 

كالصحون والزبادي. 

تشكل الترياسيجيالتا يف املرتفع الشرقي حنو 40% من جممل الفخار الرفيع املستوى، 
أما يف املرتفع الغربي فرتتفع نسبته لتصل إىل حنو %50.

نظراً لتميز هذا النوع من الفخار، فقد ساد استخدامه فرتة طويلة من الزمن قاربت 
الفرتة األخرية، فقد  األربعة قرون، مما أدى إىل تطور بسيط يف أشكاله، وخاصة يف 
السيجيالتا  أو   ،«Red Slip» الناعم  الفخار  بإسم  نعومة، وعرف  أكثر  الفخار  أصبح 
الكثري منه يف جنديرس، وميكن مقارنته مع فخار  يعثر على  املتأخرة. ومل  الرومانية 
مواقع طرسوس، والرصافة، ودبسي فرج)14(، وكذلك احلال مع محاة، ودورا أوروبوس)15(. 

وفيما يلي نذكر مناذج عن فخار الترياسيجيالتا:

 ،A3 املربع  الناعم.  بالفخار  أمحر قان، وما يعرف  لوناً  صحن كبري نسبياً، حيمل 
2/67، الطبقة األوىل - الثانية، صحن. )الشكل 74(.

 ،A3 املربع  اخلارج.  ذات شفة مسطحة حنو  وهي  العمق،  قليلة  كانت  وإن  زبدية 
3/67، الطبقة األوىل – الثانية. )الشكل 75(.

 – األوىل  الطبقة   ،9/67 ،A3 املربع  الناعم،  للفخار  كثرياً  مألوفة  هلا شفة  زبدية 
الثانية. )الشكل 76(.

.Hayes (1985a) -12
.F.F Jones, 172f -13

.Konrad (1992), p. 327 -14
.Waage (1948) 43 f -15

الشكل 75الشكل 74
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الشفة  الناعم،  الفخار  نوع  من  صحن 
تتجه حنو الداخل، وهو من األنواع املألوفة 
الثانية.  A4، 4/72، الطبقة  املربع  كثرياً. 

)الشكل 77(.

نوعها  الناعم،  الفخار  نوع  من  زبدية 
الطبقة   ،3/72  ،A4 املربع  نسبياً.  قليل 

الثانية. )الشكل 78(.

للفخار  املعروفة  األنواع  من  صحن 
املربع  لالرتكاز.  بارزة  قاعدة  له  الناعم، 
A3، 5/79، الطبقة الثانية. )الشكل 79(.

ولكن  السابق،  للنموذج  مشابه  صحن 
الشفة تتجه حنو اخلارج، له قاعدة واسعة 
 ،6/79  ،A3 املربع  الصحن.  لتثبيت 

الطبقة الثانية. )الشكل 80(.

لكن  السابق،  للنموذج  مشابه  صحن 
 ،7/79  ،A3 املربع  مكتملة.  غري  الشفة 

الطبقة الثانية. )الشكل 81(.

له  الناعم،  الفخار  نوع  من  صحن 
شفته  لكن  النوع،  هلذا  معروفة  قاعدة 
الطبقة   ،1/72  ،A4 املربع  موجودة.  غري 

الثانية، )الشكل 82(.

من  األحجام  يف  تتدرج  صحون  أربعة 
األصغر إىل األكرب، وميكن وضعها مجيعها 
الصحن  ضمن  حجمها  يف  بالتدريج 
األكرب. املربع A3، 6/79، الطبقة الثانية. 

)الشكالن 83 آ - ب(.

الشكل 76

الشكل 77

الشكل 78

الشكل 79

الشكل 80

الشكل 81

الشكل 82
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7- أواني الطبخ 

ذات  وهي  للطبخ،  خاصة  أوان  استخدمت 
لون  وذات  القساوة،  وشديدة  رقيقة،  جدران 
آجري أمحر. امتد إنتاجها من العصر الروماني 
الباكر وحتى العصر اإلسالمي)16(. وميكن حتديد 
منطقة انتشار هذا الفخار يف مشايل العراق، ويف 

سورية وفلسطني واألردن ويف قربص)17(.

وتشكل أواني الطبخ حنو 70% من القدور، مع 
التنويه إىل أن األكثرية الغالبية بينها الطناجر، 
وهي تبلغ حوايل 25%، بينما يتشكل الباقي من 
واضح  منوذج  ونذكر  املسكات)18(.  ذات  القدور 

هلذه األواني:

املربع A8، 5/127، الطبقة الثانية، جرة هلا 
آجري،  لوهنا  ومسكتان صغريتان،  قصرية  شفة 

لكن القاعدة غري موجودة. )الشكل 84(.

.Konard (2001) 73 f -16
17- كرامر، املرجع السابق، ص 226.

18- املرجع نفسه، ص227.

الشكل 83 أ

الشكل 83 ب

الشكل 84
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8- فخار مزجج

أكاسيد  بوضع  تكون  التزجيج  عملية  إن 
معادن خمتلفة على الفخار ويتم شيَّه مباشرة، 
ثم يوضع يف الفرن حتت درجات حرارة عالية 
جداً تصل لنحو 1000 درجة مئوية، مما يؤدي 
الفخار  يصبح  ثم  ومن  األكاسيد،  صهر  إىل 

مزججاً)19(. 

مل يعثر يف جنديرس إال على كسر من أواني 
مزججة متفرقة مشاهبة لنماذج يونانية، وهي 
لصحون مسك، وصحاف أخيينوس )مكورة(

)20( ومنكسرة اجلدران واليت صنعت بغالبيتها 

جبدر مسيكة، والقليل منها متدرجة حبدة. 

هذا  من  لكسر  مناذج  يلي  فيما  ونورد 
الفخار:

للفرتة  يعود  مزجج،  فخار  من  كسرة 
املربع  فريوزياً.  لوناً  حيمل  وهو  البيزنطية، 
الثانية.  األوىل-  الطبقة   ،6-1/124  ،A7

)الشكل 85(.

كسرة نيلية اللون من الفخار املزجج، وهي 
 ،A3 من األنواع النادرة من حيث اللون. املربع

1/73-9، الطبقة الثانية. )الشكل 86(. 

فاتح.  أخضر  بلون  مزجج  فخار  كسرة 
الثانية.  الطبقة   ،14-6/212  ،A7 املربع 

)الشكل 87(.

.Toll (1943), p. 2-4 -19
20- كرامر، املرجع نفسه، ص256.

الشكل 85

الشكل 86

الشكل 87
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الشكل 89الشكل 88

9- جرار للسوائل

الشكل  دائري  كبري  بينما هلا جسم  اللون، عنقها قصري،  رمادية  كاملة،  كبرية  جرة 
بعروة واحدة، قاعدهتا مسطحة من أجل ثباهتا على األرض. املربع A8، 1/119، الطبقة 

األوىل. )الشكل 88(.

باألمحر  تزيينات  وعليها  فاتح،  بين  بلون  وهي  واسع،  كبري  وفم  عروتان،  هلا  جرة 
القاني. املربع A10، 118، الطبقة الثانية. )الشكل 89(.

جرة كبرية طويلة العنق، هلا عروتان، املربع A8، 1/134-24، الطبقة الثانية. )الشكل 
.)90

جرة بعروة واحدة، ملونة باألمحر القاني من األعلى، وباللون الرمادي املصفر من 
 ،6/39 ،A2 املربع  التخمري.  اجلرن اخلاص مبنشأة  من  بالقرب  عليها  عثر  األسفل، 

الطبقة الثانية- الثالثة. )الشكل 91(.

ثالثاً: لقى متنوعة 
1- املسارج 

تعد املسارج الفخارية إحدى الدالئل املهمة املتعلقة بزمن وتاريخ الطبقات األثرية، 
وخاصة يف العصر الكالسيكي، حيث تتداخل الطبقات األثرية وفرتاهتا، وتكون احلاجة 

ماسة لدالئل واضحة، تساعد يف التأريخ للطبقات األثرية.
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وقد مت البدء يف تصنيع املسارج الفخارية خالل القرن السادس قبل امليالد بطريقة 
الدوالب، لكنها أصبحت خالل العصر اهللنسيت املبكر تصنع بطريقة القالب، الذي كان 
يف بداية األمر مفتوحاً، لكن ما لبث أن أصبح مغلقاً كي يعطي دقة أفضل)21(. وتطورت 
صناعة املسارج اليت ظهرت يف إيطاليا، ومتيزت بشكلها القرصي)22(، ومن ثم انتشر 
هذا النموذج إىل سائر أحناء اإلمرباطورية الرومانية)23(، وكانت إيطاليا املصدّر الرئيس 

هلا، وبلغت أوج إنتاجها يف القرن األول امليالدي. 

أما منطقة سورية فقد اعتمدت على إنتاجها احمللي قدر االمكان، وبدءاً من القرن 
زينت  الرومانية  الفرتة  وخالل  بشكل حملي.  يتم  إنتاجها  جلُّ  أصبح  امليالدي؛  الثاني 
املسارج طبعات نافرة. ومع قدوم املسيحية خالل القرن الرابع امليالدي أصبحت املسارج 
البيزنطية أقل نعومة، ومحلت تزيينات فنية صرفة، كان أغلبها حيمل رموزاً مسيحية)24(.

الفرتة اهللنستية  الشرقي من جنديرس عن مسارج من  املرتفع  تنقيبات  كشف يف 
املبكرة، وكانت مصنعة بالدوالب، والحقاً أصبحت كلها مصنعة بالقالب، وحتى العصر 

البيزنطي)25(.

.R.Rebuffat, Les Lampes de Terrre Cuite en Méditerranée, Lyon (1987) -21
.Baily (1980), p. 6-88 -22

.K. Knowles, The Lamps, in Fulford/Peacock (1994), p. 23-41 -23
24- نوربرت كرامر، املرجع السابق، ص113.
25- نوربرت كرامر، املرجع السابق، ص114.

الشكل 91الشكل 90



58

أما تنقيبات املرتفع الغربي من التل املنطقة 
A، فبينت أهم املسارج املكتشفة:

اللون، من دون زخارف، وهي  1- مسرجة بنية 
األوىل،  الطبقة   ،A7( البيزنطية.  الفرتة  من 

1/115(. )الشكل 92(.
2- مسرجة بنية اللون، مع ميل لإلمحرار، دائرية 
بالفتحة  حتيطان  دائرتان  هناك  اجلسم، 
املخصصة للزيت، وتظهر بوضوح الوردة ذات 
 ،A1 الوريقات األربع عند فتحة اإلشعال املربع
 .19 جند   ،11/38 الثانية،  األوىل-  الطبقة 

)الشكالن 93 آ-ب(.
3- مسرجة كاملة من الفرتة البيزنطية، طينتها 
مشاهبة  بأوراق  مزينة  وهي  جداً،  ناعمة 
صليب.  قاعدهتا  على  رُسم  القمح،  لسنابل 
مشاهبة  وهي  بزخارف.  حمززة  عروة  هلا 
يف  اهللنستية  الفرتة  من  مسارج  مع  ما  حلد 
الطبقة األوىل،   ،A8 املربع  الصغرى)26(.  آسيا 

1/131، جند 121. )الشكل 94(.
4- مسرجة كاملة من الطني البين، وهي مطلية 
واضحة  االستعمال  آثار  تبدو  األمحر،  باللون 
على مثعب اإلشعال، واملالحظ تساوي قطري 
املسرجة  وسطح  العروة  أن  كما  الفتحتني، 
ومن  جدائل.  شكل  على  زخرفة  حيمالن 
األسفل هناك نقش غائر لزهرة. أما صناعتها 
 ،31 رقم  للمسرجة  مشاهبة  فهي  عام  بشكل 
جند   ،6/59 السطحية،  الطبقة   ،A3 املربع 

39. )الشكالن 96-95(.

.Waagé, (1941), fig 75 -26

الشكل 92

الشكل 93 أ

الشكل 93 ب

الشكل 94
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اللون،  محراء  طينة  ذات  كاملة  مسرجة   -5
والطني  الصنع،  متقنة  البيزنطية،  الفرتة  من 
فتحتني،  وهي حتمل  وقاسي،  نقي  املستخدم 
على  زخرفة  وهلا  جلرة،  نافر  حنت  بينهما 
اجلسم من األعلى، ومن الوجه السفلي هناك 
األوىل،  الطبقة   ،A3 املربع  لزهرة.  نقش 

23/65، جند 45. )الشكل 97(.
اللون،  محراء  طينة  ذات  كاملة  مسرجة   -6
والطني  الصنع،  متقنة  البيزنطية،  الفرتة  من 
فتحتني،  وهي حتمل  وقاسي،  نقي  املستخدم 
شبيهة  حزوز  وهلا  جلرة،  نافر  حنت  بينهما 
 ،A3 املربع   .41 املسرجة  حتملها  حبزوز 

الطبقة الثانية. )الشكل 98(.
اللون،  محراء  طينة  ذات  كاملة  مسرجة   -7
والطني  الصنع،  متقنة  البيزنطية،  الفرتة  من 
فتحتني،  وهي حتمل  وقاسي،  نقي  املستخدم 
على  زخرفة  وهلا  جلرة،  نافر  حنت  بينهما 
فتحة  حول  نقشاً  األعلى، وحتمل  من  اجلسم 
شبيهة  وهي  املعامل،  واضح  غري  لكنه  الزيت، 
الطبقة   ،A3 املربع   .52-41 باملسرجتني 

األوىل، 23/65. )الشكل 99(.
8- مخسة مسارج بنية فاحتة اللون، عثر عليها 
حتضر  كانت  رمبا  مستخدمة،  وغري  كاملة 
وفتحتا  بالقالب،  تصنيعها  مت  لالستخدام. 
اإلشعال والزيت متطابقتان، ال توجد دقة يف 
نافرة  زخارف  حتمالن  منها  اثنتان  صنعهما، 
أما   .)100 )الشكل  جنسية.  مشاهد  متثل 
املسارج الثالث املتبقية؛ فهي من دون زخارف. 
املربع A2، الطبقة األوىل - الثانية، 23/32-
-102-101 )األشكال:   .14-11 جند   ،19

.)106-105-104-103

الشكل 95

الشكل 96

الشكل 97

الشكل 98
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الشكل 100الشكل 99

الشكل 102الشكل 101

الشكل 103
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الشكل 105الشكل 104

الشكل 107الشكل 106

الشكل 109الشكل 108



62

9- مسرجة بنية اللون، من النوع القرصي املعروف يف الفرتة الرومانية، وهي مصنوعة 
من الطني اخلشن، املربع A4، الطبقة الثانية، 12/84. )الشكل 107(.

العام كروي، وفتحة  البين، شكلها  باللون  نافرة  كريم، زخارفها  لون  10- مسرجة هلا 
الزيت واسعة، وحتيط هبا ثالثة أشكال؛ أحدها ميثل صليباً، أما الشكالن الباقيان 
 ،A4 املربع  السفلي طبعة على شكل زهرة،  القسم  فهما غري واضحني. وهناك يف 

السوية الثالثة. )الشكالن 109-108(.

2- أختام األنفورات

تعترب األختام اخرتاعاً قدمياً نشأ يف املشرق العربي القديم وبالد الرافدين للداللة 
على ملكية البضائع املرسلة. وقد استمر هذا التقليد يف العصور الكالسيكية، وكانت 
 ،Rhodos رودوس  يف  وخاصة  العرى،  على  اهللنسيت  العصر  يف  تُختم  األمفورات 
العصر  يف  التقاليد  هذه  واستمرت   .)27(Knidos كنيدوس  ويف   ،Thasos وثاسوس 
التصنيع  مكان  يرد  أن  وميكن  الصانع،  إسم  األختام  هذه  طبعات  وحتمل  الروماني. 
وزمانه، وقد اصطلح على إيراد رمز للداللة على مكان اإلنتاج، فمثالً تشري الوردة إىل 

مدينة رودوس.

وكان ينقل يف اجلرار اليت حتمل أختام مواد أساسية مثل النبيذ وزيت الزيتون، ومادة 
مهمة لتحضري مرق السمك، ويطلق عليها اسم غاروم Garum)28(. وقد سجل يف املرتفع 

الشرقي حنو 106 ختماً من أختام اجلرار.

أما يف املرتفع الغربي فكان العدد أقل من ذلك بكثري، ونورد أمهها:

1- مسكة أمفورة عليها كتابة التينية، تشري إىل اجلهة املصنعة، A1، الطبقة األوىل، 
4/12 )الشكل 110(.

2- مسكة أمفورة عليها كتابة تأخذ هيئة مستطيلة وعليها كتابة التينية ورمز الوردة 
الذي يدل على أن جهة التصنيع هي رودوس. A3، الطبقة الثالثة، 5/23، )الشكل 

.)111

Grace, Nouvelles Remarquessur la Chronologie des Timbres (1985), pp.31-35 -27
28- كرامر، املرجع السابق، ص87.
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3- مسكة أمفورة عليها كتابة إغريقية 
الدائري،  اخلتم  حميط  على  قدمية 
على  يدل  شكل  يوجد  املركز  ويف 
اجلهة الصانعة، A7، الطبقة الرابعة، 

6/212-4، )الشكل 112(.

3- الدمى 

العصر  يف  والحقاً  القالب،  بطريقة  غالباً  اهللنسيت  العصر  منذ  الدمى  صنعت 
الروماني أصبح الرتكيز أكثر على التفاصيل الدقيقة للوجه واجلسم. وكانت هذه الدمى 
النساء  على  وركزت  أشخاصاً،  الدمى  هذه  صورت  وقد  شيُّها)29(.  يتم  أن  بعد  تلون 
تشكيل  ديونيزوس كصورة مركزية على  األمر مت تصوير  وكذلك  التزيني،  يف وضعية 

دائري)30(، وكذلك أفروديت اليت كانت تصور عارية.

كما مت الكشف، يف املرتفع الغربي، على أعداد ال بأس هبا من الفارس البارثي الذي 
كان ميتطي احلصان. وبعض الدمى األخرى اليت متثل نساءً عاريات، ووجوهاً حلكام أو 

من علية القوم، وأحياناً أخرى لوعاظ أو أتقياء. 

نورد فيما يلي مناذج للدمى املكتشفة يف املرتفع الغربي:

F.Winter, Die Typen der FiguerlichenTerrakotten I-II, Berlin, 1903. -29
30- كرامر، املرجع نفسه، ص104.

الشكل 111الشكل 110

الشكل 112
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الشكل 114 الشكل 113

الشكل 115 الشكل 116
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1- دمية فخارية مصنوعة بطريقة القالب لرجل دين يأخذ دور الواعظ، وخاصة يف 
وضعية اليدين التقية. املربع A7، 3/55، الطبقة السطحية. )الشكل 113(.

الفريدة، وتعيدنا إىل رسوم  النماذج  2- دمية فخارية جلمل حيمل هودجاً، وهي من 
مشاهبة من تدمر. املربع A7، 6/199، الطبقة األوىل. )الشكل 114(.

3- دمية فخارية لشخص يرفع يده اليمنى، واألخرى مسدلة، وهو يرتدي مئزراً قصرياً، 
وهي مفقودة الرأس. املربع A10، 8/173، الطبقة األوىل.)الشكل 115(.

 ،2/11 ،A1 4- جزء من متثال ألمري أو لرجل مهم، وتظهر مالمح الوجه واضحة. املربع
الطبقة الثانية. )الشكل 116(.

5- دمية طينية مصنعة بالقالب، وهي متثل فارس بارثي ملتحي، وهو يرتدي قلنسوة 
 ،10/177 ،A10 على رأسه، وقد عثر على مناذج ال بأس هبا من هذا النوع. املربع

الطبقةالثانية.  )الشكالن 118-117(.
6- اجلزء السفلي لدمية أنثوية، مطلية باللون األمحر، ومصنوعة من الطني بطريقة 

يدوية وليس بالقالب. املربع A10، 22/187، الطبقة الثالثة. )الشكل 119(.

الشكل 118الشكل 117
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أمرية،  أو  المرأة  كامل  غري  متثال   -7
اليسرى،  بيدها  وشاحها  وهي متسك 

4/133. )الشكالن 121-120(.
8- دمية أنثوية من الطني املشوي، رأسها 
مفقود، وهناك إشارات للصدر واألعضاء 
األنثوية، ويلحظ ثقب يف منطقة الوسط 
حيث  للتعليق،  تستخدم  ورمبا  متاماً، 
وهناك  األنثوية،  األعضاء  عليها  تظهر 
 ،A10 ما يشبه الوشاح يلف العنق. املربع
16/186، الطبقة الرابعة، وهي تعود إىل 
العصر احلديدي. وال تقع ضمن سياقها 
األثري، وإمنا ظهرت من سويات أحدث 
األثرية.  السويات  يف  التداخل  نتيجة 

الشكل 119)الشكل 122(.

الشكل 121الشكل 120
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الشكل 122

الشكل 123

4- املغازل وثقاالت النول

املغازل  من  كبري  عدد  على  عثر 
تستخدم  كانت  اليت  واحلجرية  الطينية 
خمتلفة  وهي  اخليوط،  تصنيع  يف 
عثر  كما  تصنيعها.  وطريقة  بأحجامها 
النول  ثقاالت  من  به  بأس  ال  على عدد 
من  األعلى،  يف  ثقباً  حتمل  اليت  أيضاً 
نورد  املستخدم.  النول  مع  ربطها  أجل 

فيما يلي بعض مناذجها:

عليه  احلجم،  صغري  بازليت  مغزل   -1
 ،A8 املربع  الشكل.  دائرية  حزوز 
)الشكل  األوىل.  الطبقة   ،6/115

.)123
 ،A4 املربع  كلسي.  حجري  مغزل   -2
الثانية.  األوىل-  الطبقة   ،11/121

)الشكالن 125-124(.
الطبقة  الشكل،  كروي  طيين  مغزل   -3
)الشكل   .9/44  ،25 جند  الثانية، 

.)126
الطبقة  الشكل،  كروي  طيين  مغزل   -4
الثالثة، A2، جند 26، 8/45. )الشكل 

.)127
5- ثقالة نول فخارية مثقوبة من األعلى 
البعض  وافرتض  النول،  يف  للتعليق 

أن هذه اللقية رمبا شاقول للمعمار. الطبقة الثانية- الثالثة، A1، جند 9، 1/28، 
)الشكل 128(.
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5- املدامع

املدامع هي أواني فخارية صغرية احلجم، وتصنع عادة بشكل متطاول، وتستخدم 
أن  وميكن  طيبة،  عطورات  أو  كحل  من  املرأة،  تزيني  يف  املستخدمة  املواد  حلفظ 
عند  استخدامها  ليتم  حتضريها  بعد  طبية  مساحيق  لوضع  األمر  كذلك  تستخدم 
املنطقة  وتكون  الستطالتها،  نظراً  العنق  مكسورة  املدامع  تكون  ما  وغالباً  احلاجة. 
األضعف عند حدوث أي ضغط عليها. وقد مت الكشف عن عدد ال بأس به من املدامع 

الشكل 125الشكل 124

الشكل 127الشكل 126
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وخاصة يف الفرتة البيزنطية والرومانية، وميكن مالحظة دقة ونوعية الصنع الراقية 
يف بعض مناذجها:

 ،3-1/7 ،A1 1- مدمعة كاملة طويلة العنق، تستخدم حلفظ العطور والكحل. املربع
الطبقة السطحية. )الشكل 129(.

2- مدمعة بنية اللون ومطلية باللون األمحر، املربع A7، 8/120-21، الطبقة األوىل. 
)الشكل 130(.

الشكل 129الشكل 128
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الشكل 131الشكل 130

الشكل 133الشكل 132
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3- مدمعة قصرية العنق، وهي فريدة من نوعها بني املدامع، لوهنا بين ومطلية باللون 
األسود، املربع A7، 3/116-5، الطبقة األوىل. )الشكل 131(.

4- مدمعة رمادية اللون. املربع A8، 3/140، الطبقة األوىل- الثانية. )الشكل 132(.

5- مدمعة كاملة مزججة، عليها حزوز بيضاء عند العنق والوسط، وهي من النماذج 
الفاخرة والفريدة. املربع A7، 1/213، الطبقة الثالثة. )الشكل 133(.

6- الزجاج

بدأت صناعة الزجاج بتقنية صب الزجاج السائل لقالب من الطني)31(. وتطور تصنيع 
الزجاج مع ابتكار نفخ الزجاج يف أواسط القرن األول ق.م. 

حازت املنطقة السورية- الفلسطينية قصب السبق بابتكار نفخ الزجاج يف جمال 
الثاني من القرن األول  التقنية يف النصف  انتقلت هذه  منها  إنتاج الزجاج، وانطالقاً 
أحناء  سائر  إىل  صُدِّرت  ومنها  خصبة،  أرض  يف  انتعشت  حيث  إيطاليا،  إىل  ق.م 

اإلمرباطورية)32(.

جانيب  مقطع  أي  تقدم  ال  لكنها  كبرية،  كسرة   100 الشرقي عن  املرتفع  كشف يف 
كامل، وغالبيتها من الفرتة الرومانية. أما يف املرتفع الغربي فقد مت تسجيل عدد أقل، 

وغالبيتها تعود لقواعد أواني صغرية.

7- كنوز جنديرس

هناك الكثري من املكتشفات اليت مل جتد هلا مكاناً يف التصنيف السابق للقى األثرية. 
وقد أفردنا هلا هذه الفقرة بعنوان: »كنوز جنديرس«؛ كوهنا تضم لقى متنوعة، وتطلعنا 

على تفاصيل مهمة لتاريخ املوقع يف خمتلف فرتاته. 

1- خرزة زرقاء، حتمل ثالث دوائر بلون أبيض يف احمليط، وزرقاء يف املركز، جند 109، 
6/120. )الشكل 134(.

F.Seibel, Technologie und Fertigungstechnikenromischer Glashutten, (Berlin 1998). -31
32- كرامر، املرجع نفسه، ص260.
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 ،19/149  ،145 جند   ،A8 أبيض،  وشريط  بين،  لون  ذات  الشكل،  مغزلية  خرزة   -2
الطبقة الثانية- الثالثة. )الشكل 135(.

3- خرزة طينية خمززة، A4، جند 88، 15/97، الطبقة الثانية. )الشكل 136(.
4- طوق من اخلرز متعدد األلوان، A7، 2/218، الطبقة الرابعة. )الشكل 137(.

5- خرزة من احلجر الالزوردي، حتمل زخرفة نباتية، وهي مستوردة من مناطق شرقية 
بعيدة، مثل أفغانستان، A7، 6/218. )الشكل 138(.

الشكل 135الشكل 134

الشكل 137الشكل 136

الشكل 138الشكل 139
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حجر  من  اللون،  بيضاء  خرزة   -6
الطبقة   ،221-13  ،A7 األلباتر، 

الرابعة. )الشكل 139(.

يف  مثقوبة  الزجاج،  من  خرزة   -7
 ،9/68  ،48 جند   ،A4 الوسط، 

الطبقة الثانية. )الشكل 140(.

8- عينة من الفريسك باللون األمحر 
اجلدران  من  عينة  وهي  القاني، 
جند107.   ،7/119  ،A8 امللونة، 

)الشكل 141(.

9- عينة على التلوين اجلداري، حتمل 
أسود،  أصفر،  أمحر،  ألوان؛  ثالثة 
الثانية-  الطبقة   ،18/151  ،A8

الثالثة. )الشكل 142(.

10- جزء من زخرفة جدار، وحتمل 
خملفة  وهي  احلجم،  صغري  خرزاً 
وبين.  وأبيض؛  أصفر؛  من  األلوان؛ 
)الشكل  الرابعة.  الطبقة   ،A7

.)143

الشكل 141الشكل 140

الشكل 142

الشكل 143
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11- قطعة من العظم عليها ثقوب، من املمكن أهنا جزء من آلة موسيقية، جند 128، 
7/130، الطبقة الثانية. )الشكل 144(.

الثانية.  12- قالدة دائرية من العظم مشغولة بدقة، A2، جند 16، 17/34، الطبقة 
)الشكل 145(.

13- جزء من طوق عظمي، جند 82، 12/81. )الشكل 146(.
14- إبرة عظمية، A3، جند 68، 7/177، الطبقة الرابعة. )الشكل 147(.

15- إبرة عظمية، A3، 15/71، الطبقة الثالثة. )الشكل 148(.
16- عظم مصنع على شكل قضيب، A7، الطبقة الثالثة، 12/222. )الشكل 149(.

الشكل 145الشكل 144

الشكل 148الشكل 146

الشكل 147

الشكل 149
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17- ملقط معدني يستخدم يف املعاجلات الدقيقة، من الفرتة البيزنطية، جند 100، 
3/118، طبقة سطحية. )الشكل 150(.

18- أسوارة صغرية من الربونز، A3، جند 58، 14/73، الطبقة الرابعة. )الشكل 151(.
19- مشبك من الربونز، يستخدم يف شبك الوشاح أو اللباس، A4، جند 64، 12/76، 

الطبقة الرابعة. )الشكل 152(.
20- قطعة من احلديد مثقوبة من الوسط، جند 53، 9/70، الطبقة الثانية. )الشكل 153(.

21- نصلة من الربونز، طوهلا 6سم، A4، جند 41، 4/60، الطبقة السطحية. )الشكل 
.)154

الشكل 151الشكل 150

الشكل 152الشكل 153

الشكل 154
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22- سنارة من احلديد، A3، جند 67، 6/77، 
الطبقة الرابعة. )الشكل 155(.

 ،84 جند   ،A3 الربونز،  من  سهم  رأس   -23
16/88، الطبقة الثالثة. )الشكل 156(.

يستخدم يف  برونزي طوله 10سم،  ملوق   -24
األمور الدقيقة، مثل األمور الطبية عند خلط 
 .6/114 جند98،   ،A7 وغريها.  املقادير 

)الشكل 157(.

الشكل 155

الشكل 156

الشكل 157

الشكل 158

الشكل 159
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25- مسمار برونزي، A1، جند 86، 8/51، الطبقة الثانية- الثالثة. )الشكل 158(.

26- خامت برونزي، A10، جند 188، 5/205، الطبقة الرابعة. )الشكل 159(.

27- جزء من أسوارة برونزية، A10، 13/171. )الشكل 160(.

 ،A10 28- خنجر حديدي كبري، عثر عليه يف القرب الكبري يف الطبقة الرابعة من املربع
38/202-49، الطبقة الرابعة. )الشكل 161(.

29- مسمار من الربونز، A1، جند 86، 8/51، الطبقة الثانية- الثالثة. )الشكل 162(.

30- جزء من أسوارة معدنية، A8، 4/119. )الشكل 163(.

الشكل 160

الشكل 161

الشكل 162
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 ،A10 معدنية،  أسوارة  من  جزء   -31
13/171، الطبقة األوىل. )الشكل 164(.

 ،13/200  ،A10 برونزي،  دبوس   -32
الطبقة الرابعة. )الشكل 165(.

33- ثالثة خوامت برونزية، A10، جند 182، 
)الشكل  الرابعة.  الطبقة   ،42-8/189

.)166
 ،188 جند   ،A10 برونزي،  خامت   -34

5/205، الطبقة الرابعة. )الشكل 167(
الرصاص، وهي من  35- قطعة مصنّعة من 
القطع النادرة، A1، جند 6. )الشكل 168(.

الشكل 164الشكل 163

الشكل 165

الشكل 167 الشكل 166

الشكل 168
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36- قرص طيين صلب، حيمل ثقبان يف 
األعلى، جند 115، 4/123-5، الطبقة 

األوىل- الثانية. )الشكل 169(.

37- قرص طيين مزين غري كامل، رمبا 
هو دوالب عربة، A4، 6/86، الطبقة 

الرابعة- اخلامسة. )الشكل 170(.

الشكل 170الشكل 169

الشكل 171الشكل 173

الشكل 172
38- قرص طيين حيمل أشكاالً هندسية، وهو مثقوب من املركز، A4، جند 78، 11/84، 

الطبقة الثانية. )الشكل 171(.
39- ثقالة نول من الفخار، A8، جند 153، 10/154، الطبقة األوىل. )الشكل 172(.

40- إناء فخاري ميغالييت، أسود اللون، A2، 2/37-9. )الشكل 173(.
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القرب  فوق  كبرية  أمفورات   -41
كانت  عادة  وهي  اهللنسيت، 
 ،A10 العصر،  متواجدة يف ذلك 

الطبقة الرابعة. )الشكل 174(.
شكل  على  فخاري،  قمع   -42
من  ثقب  وله  حصان،  رأس 
يف  ويستخدم  السفلى،  اجلهة 
عند  للعنب  التخمر  نسبة  قياس 
عليه جبانب  عثر  وقد  حتضريه، 
لتخمري  املخصص  احلوض 
 ،22 جند   ،A2 اخلمر.  وتصفية 

الشكل 174

الشكل 176الشكل 175

الشكل 177
5/39، الطبقة الثالثة. )راجع الشكل 14 ص50(.

43- أداة من الفخار املشوي والقاسي على شكل مدق هلرس احلبوب، A8، جند 141، 
4/134، الطبقة الثانية. )الشكل 175(.

44- كسرة فخارية، حتمل مشهداً لرجل يهاجم أسداً برحمه، وتعود للعصر اهللنسيت، 
الثانية. )الشكل  A6، 1/23-8، الطبقة  الثانية.  ولكنها وجدت يف ركام من السوية 

.)176
45- ختم حجري حيمل إشارة X على األطراف، A7، 7/220، الطبقة الرابعة. )الشكل 

.)177
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قوائم،  ثالثة  له  بازليت،  صحن   -46
للمقربة  اجملاورة  الغرفة  يف  عليه  عثر 
العائدة للفرتة اهللنستية، وهي مع لقى 
الطقسية  الوظيفة  إىل  تشري  أخرى 
 ،5/220 ،A7 ،205 هلذه الغرفة، جند
الطبقة الرابعة. )الشكالن 179-178(.

الشكل 179الشكل 178

الشكل 180

الشكل 181

47- جزء من صحن بازليت كبري، A7، 10/219، الطبقة الثالثة-الرابعة. )الشكل 180(.
بواسطة  الرأس  على  ألصقتا  وقد  موجودتني،  عيناها غري  البازلت،  من  أفعى  رأس   -48

الصق. A10، جند 184، 8/197، الطبقة الرابعة. )الشكل 181(.
49- صحن حجري كبري له ميزاب، A8، جند 104، 2/119، الطبقة الثالثة. )الشكل 

.)182

الشكل 182
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األرجح قاعدة مشعدان، أو مبخرة، وهي من الفخار املشوي جيداً. )الصورة رقم 9(.

52- مبخرة من احلجر الكلسي، A8، 1/129-7، الطبقة السطحية. )الشكالن 185-184(.

8- لقى من عصور قدمية

1- عثر على ختم أسطواني طوله 2 سم من حجر الستياتيت األسود. وهو مثقوب 
بشكل طوالني، نقش عليه مشهد لرجل واقف، قدمه اليمنى متقدمة عن اليسرى.

كذلك اليد اليمنى متقدمة إىل األمام. أما اليد اليسرى فرتتفع بشكل زاوية قائمة. 
اليد اليمنى متتد لتالمس شراعاً جره فرس النهر. إن الشخصية املنقوشة على 
اخلتم مشاهبة لشخصية اإلله بعل، السوية الرابعة. وهذا اخلتم اليعود إىل هذه 
الفرتة بل فرتات أقدم، ولكن نتيجة التخريب والتداخل بني السويات فقد عثر عليه 

احلجر  من  مبخرة   -50
لوضع  أهنا  أو  الكلسي، 
وهي  للتعميد،  الزيت 
البيزنطية،  للفرتة  تعود 
)الشكل   .106 جند 

.)183
رباعية  قاعدة   -51
طبعة  عليها  القوائم، 
على  وهي  إصبع، 

الشكل 185الشكل 184

الشكل 183
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)الشكل  الثالثة.  السوية  يف 
.)186

2- جعران من احلجر الصابوني 
)السياتيت(، وعليه شكل لفهد، 
وشجرة خنيل، وهو من عصور 
)الشكالن   .138 جند  قدمية، 

.)188-187

الشكل 187الشكل 188

الشكل 186

9- النقود

عثر يف جنديرس على عدد كبري من النقود، يعود معظمها إىل نقود فضية كشف 
عنها خالل حفرية الربيد الطارئة جبانب التل، وهي تتألف من 123 نقداً فضياً)33(. أما 

النقود األخرى؛ فهي يف غالبيتها من الربونز، وال حتمل قيمة مادية كبرية.

إن أقدم النقود اليت مت الكشف عنها يف التل تعود إىل عهد سلوقس األول )مثانينيات 
القرن الثالث ق.م()34(، ويتبعها نقود تعود لسلوقس الرابع سرياتوس serratus، وهو نقد 

له طوق مسنن.

33- املرجع نفسه، ص66. وميكن الرجوع إىل كرامر ملزيد من املعلومات عن الكنـز الفضي.
 O. Moerkholm, early Hellenistic Coinage-from the Accession of Alexander  -34 
to the Peace of Apamea (336-188 B.C), Cambridge (1991).
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نقد  صك  يف  خاصة  تطوراً  أكثر  مرحلة  إىل  النقود  صك  مرحلة  انتقلت  وقد 
أنطيوخوس السابع وأنطيوخوس الثامن )النصف الثاني من القرن الثاني ق.م(، ويظهر 

على ظهر ثالث قطع نقدية أخرى »أبولون« وهو راعي الساللة السلوقية احلاكمة(.

ومع اهنيار السلطة امللكية يف القرن األول ق.م، أخذت النقود األنطاكية حتلُّ حمل 
النقود السلوقية)35(. فقد كان الطراز املعتمد للنقود السلوقية متمثالً بأن حيمل الوجه 
صورة رأس زيوس، أما الظهر فكان يصور زيوس على عرشه، وهو ممسك بصوجلان يف 
يسراه، أما يف ميناه فكان ميسك بربة نصر صغرية)36(. وقد استمر إنتاج هذه الصكات 
تصور  وهي  منها،  ثالث مناذج  على  عثر  فقد  األنطاكية؛  الصكات  أما  حتى 63ق.م. 
وتظهر  )العاصي(  أورونتس  النهر  قدميها جيري  أنطاكية، وحتت  مدينة  حامية  تيكة 

إيالجبال، واإلسكندر سيفريوس وتريبونيانوسغالوس.

ومن النقود املثرية لإلهتمام من القرن الثالث امليالدي نقد أنطونينياني مع تصور 
متكافئ للقيصر أورليان على وجه وهب الالت، ابن أذينة وزنوبيا على اجلانب اآلخر)37( 
أما الكنـز الفضي؛ فإنه تأرخيه كحد أعلى يعود لعام 235م، ومتتد فرتته من عهد نريون 
أنطاكية، وروما، ومن ثم يف  النقود صكت يف  حتى اإلسكندر سفريوس، ونصف هذه 
محص)38(. وعلى األغلب فإن هذه النقود كانت حمفوظة لصرف رواتب املوظفني. وقد 
مت الكشف عن جمموعة من النقود يف القسم الغربي من التل، وميكن تصنيفها كما يلي:

آ - نقوداإلسكندر:

هذه اجملموعة من النقود صادرة بعد وفاة اإلسكندر، وهي من النوع الربونزي، تؤرخ 
على القرن الثالث قبل امليالد)39(:

1- نقد اإلسكندر يظهر على مركز الوجه بنقش رأس جانيب مييين، وقد اعتمر رأس 
أسد فاغر فاه. املربع 6/(A)، الوزن 3.87غ.

 E.T. Newell, The Seleucid Mint of Antioch, American Journal of Numismat-ics 51 -35
(1917-18), pp. 1-15.

36- كرامر، املرجع السابق، ص67.
37- املرجع نفسه، ص69.

38- كرامر، املرجع السابق، 71.
39- قام د. خالد كيوان مشكوراً بدراسة النقود. 
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2- النموذج نفسه: املربع 6/(A)، الوزن 2.40غ.

ب - النقود السلوقية:

3- رأس جانيب مييين للملك أنطيوخوس السابع إيفرجييت 138-129 ق.م.
- مركز الظهر: نقش نباتي؟ مع كتابة أفقية تذكر اسم امللك أنطيوخوس إيفرجييت:

B….IΛE… ANTIOXO… EYEPΓEITO

مربعA6، السوية األوىل/ الوزن 5.16.
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4- نقد سلوقي محل على مركز الظهر نقشاً لإلله أبولو جالساً على صخرة، كما يبدو 
أن هذا النقد من إصدار مدن فينيقيا الشمالية،كمدينة ماراثوس، كارنه، بالتوس..... 

وميكن تأرخيها إىل هناية القرن الثالث ق.م وامتداد القرن الثاني ق.م.
املربع 6/(A)، السوية األوىل/الوزن ما بني 4.01-3.48غ.

5- نقد برونزي 
التاريخ: هلنسيت - القرن األول ق.م.

الوجه: رأس اإلله زيوس.
الظهر: آهلة متجهة حنو اليسار، متسك بيدها اليسرى قرن اخلصب، ومتد يدها اليمنى 

إىل األمام لتمسك هبا مسكة، 16-1/118.
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ج - النقود الرومانية:

6- نقش رأس جانيب مييين لإلمرباطور تراجان 98-117م.
محل مركز الظهر نقشاً للحرفني الالتينيني (SC) اللذين يشريان إىل سلطة جملس 
السوية   ،A6املربع )12.26غ(.  الوزن  الدوبونديوس.  وحدة  أنطاكية.  إصدار  الشيوخ. 

األوىل. جنديرس 97-96.

7- نقدان برونزيان غري واضحني.
التاريخ: روماني. 
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8- نقش رأس جانيب مييين لإلمرباطور جورديانا الثاني 238م. أحيط النقش املركزي 
بكتابة التينية تذكر إسم اإلمرباطور:

AYT.KAI.M.ANT. ΓOPΔIANOC

محل مركز الظهر نقش سلة بداخلها باقة من سنابل القمح، وأحيط بعبارة تذكر 
اسم دارالضرب )قيصرية كبادوكية KA…RNEN( الواقعة بآسية الصغرى.

9- نقد برونزي 
التاريخ: روماني متأخر 335-337م.

.))CONSTANTINUS الوجه: نقش جانيب مييين لإلمرباطور قسطنطني
الظهر: جنديان متقابالن ميسكان بالرايات العسكرية.

(CONCORDIA)

.(SMANT) دار الضرب أنطاكيا
جنديرس 98.

10- نفد برونزي غري واضح. 
التاريخ: روماني متأخر. 

جنديرس 114.
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11- نقد برونزي. جنديرس 118.





91

خالصة

تاريخ جنديرس، والذي مت استعراضه يف بداية كتابنا هذا، تشري  املعروف من  إن 
إىل املالمح العامة جلنديرس خالل الفرتات األربع الكالسيكية؛ اهللنستية، والرومانية، 
التارخيية ما مت الكشف عنه من عمارة  والبارثية، والبيزنطية. ويؤكد هذه املعلومات 
ولقى أثرية، إذ أن املوقع يف العصر الكالسيكي، قد أنشأ مع قدوم اإلسكندر، واستقرار 
هذا  املوقع  يف  اجلنائزية  واللقى  اهللنستية،  املقربة  بينت  وقد  املنطقة،  يف  السلوقيني 

األمر.

اليت  الدمى  من  الكثري  من خالل  ماثلة  املوقع  يف  البارثي  االستيطان  فرتة  أن  كما 
جتسد الفارس البارثي املمتطى حصانه. وذلك بعد طبقة حريق مسيكة عثر على آثارها 

يف كل منطقة التحري األثري.

أما االستيطان الروماني والبيزنطي؛ فقد متيز بعمارة متقنة، ولكن غري فخمة، أو 
تدل على الرفاه املبالغ به، بل إهنا أحياناً تبدو أقل من عادية، ففي السوية األوىل؛ يف 
املربع A5؛ عثر على الفسيفساء امللون والعادي يف محام ألحد املهمني، ورمبا حلاكم 
املوقع حينها. أما يف املربعات A7-8، فقد كانت السوية الرومانية عمارة تدل على أهنا 
مؤقتة، وهذا يؤكد دور جنديرس يف ذلك الوقت كحامية عسكرية، واليت حيب عليها أن 
تسيطر على احمليط، وتؤمن احلماية للخطوط التجارية من الداخل إىل الساحل عرب 

الفرات.

د. عمار عبد الرمحن
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Historical background

Gindaros is located in Amuq plain which is known in the ancient ages as 
Unqi, and it has the political term Khattina. The royal Assyrian inscriptions 
from ninth-eighth century mentioned the name of Amuq plain as Kinalua, 
Kinalia, or Kunulua and it described it sometimes as Khattina capital, or 
the capital of Unqi.

The royal Assyrian inscriptions mentioned the name Kinalua for three 
times. The first time in Ashur-Naserbale II (883−859 B.C.) who described 
in his chronicle inscription on the wall of Ninurta temple, his marching to 
Amuq plain and Lebanon mountain. And also it was mentioned that the 
Assyrian king crossed the Euphrates on his marching from Beit-adini to 
Carchemish, and then he crossed Aprê revir in his way to Kinalua, after 
one day of marching.

The other inscriptions are contemporary of Senchareb (704−681 B.C.), 
and Ashur-banibale (668 −627B.C).

It is probably that the ancient name of Gindaros, during the second mill, 
is Uniqa, because this name had been mentioned in 15 texts from Alalach 
(level VII, IV). During that period, Alalach was the Amuq capital, and 
when Alalach was abundant during the first Mill, the town Uniqa became 
the capital, and the city name modified to Kinalua as we mentioned above. 
So we assume that Uniqa in the second mill, is the town of Kinalua itself 
during the first mill B.C. And this is indicated now as tell Gindaros.



5

The Parthian-Roman level had poor architecture in general. And the ash 
remain in all squares confirm the historian detail about the violent end which 
resulted from the conflict between the Roman and the Parthian. At the end, 
the Parthian 38 B.C succeeded to dominate on Gindaros, for a short period.

The Roman level had also poor architecture, and the most important 
structure found is the wine brewing. This brewery consists of several 
basins in the ground connected with each other with canals. This system 
designed in order to filter the wine liquid from precipitation, and at the 
end, the lower basin contains a colored jar, where the pure liquid is settled. 
Beside the colored jar, there were two funnels, one of them had the shape 
of horsehead, and also had a hollow in the bottom for testing the wine.

The first level dates back to Byzantine period (6 th century A.D), is very 
close to superficial level. And due to this reason the local activities from 
plowing and others left no clear architecture, except the «Hammam».

This building consists of several rooms with mosaic floors, the biggest 
piece of mosaic (in the south of 3X2 m) had geometric pattern like rhombus 
colored of black and white. The frame of this piece is from decorated basalt.

Although the other two mosaic pieces are incomplete, they represent 
distinguish styles. It fabrics from one color (white) in order to give a star- 
scene.

A big canal connected to this Hammam and lead till the edge of the tell 
in order to drain the water out of the site. This canal continues about 40 m. 
A similar Hammam was found in the eastern mound but without noticing 
a canal for draining.

Step trench on the western slop:

Step trench with 13 m long and 2 m wide had been opened on the 
western slop in order to define the sequence of the archaeological levels, 
and to investigate the nature of the wall.

The result was satisfied, and it showed the composition of the Classical 
wall. There was a wall of mud bricks used as a retaining wall, and then 
they filed the space with accumulation of earth. Under this level (1.4 m.) 
some sherds discovered which can be dated to the Iron age II, and when we 
went deeper bronze age pottery for store jars is attested.
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The excavation covered 10 squares of 200 m long, and 3 m deep, and 
the amount of removed earth is about 300m3.

The Area A had better archaeological sequence, because of nonoverlap 
of Roman levels, as it has witnessed in the eastern mound.

Till now, it could be recognized four levels date back to Classical period. 
In the northern slop, the step-trench had revealed three other levels, earlier 
than the Classical period. From the sherds, we can give a preliminary 
dating as following: The earliest one dates back to the Early Bronze age, 
the second to the Middle Bronze age, and the last one to the Iron age II.

The earliest level 4 of the Classical period dates back to the Seleucid 
period (3rd century B.C. The level 3 dates back to the Parthian-Roman 
period (1st century B.C) and the subsequent level 2 dates back to late 
Roman period (3rd century A.D), and on the top it, has been defined the 1st 
level from the Byzantine period (4th- 5th century) (level 1).

In spite of small uncovered area of the Seleucid level, we discovered 
important structures of private cemetery and supplemented room for ritual 
practices. The cemetery consisted of five graves, its burials from different 
ages, the first is for a baby of three years old, and the other three are 
juveniles, and the fifth is an old man of about 45 years old. Two of juvenile 
graves with an amphora are covered that are very similar to contemporary 
sites of Jabel Khaled and Dora Europos on the Euphrates.

The adjacent room contains an altar and small canal lead to a pit full of 
mixed remains from bones and pottery. Near the altar there are a remarkable 
find of pottery ware used in the ritual practices. This pottery ware included 
cups with long bases, and big jars stands, and what is most distinguish is a 
big cup of basalt with decoration, probably function as censer.

A1A8

A2A7A10A15

A3A5
A4A6
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Gindaros

Gindaros is located in Al-Amuq plain at the north-west of an essential 
geography in Syria. Amuq plain extends from the northeast to the south-
west, between Samaan Mountain in the east and Amanous Mountain in 
the west. This plain stretches from north of the Syrio-Turkish border until 
the mouth of the Orontes river in the Mediterranean in south-west. In the 
centre of the northern part, we find Aleppo mountain, as a part of Amanous 
Mountains, ends 9 Km towards south-west of Gindaros. The mound is 
located in the south-west part of the modern Gindaros, and has a circular 
shape with diameter of 450 m, and it covers 14 hectare. The tell is centering 
a plain of 200 m above see level, in which the east acropolis is an altitude 
of 31m, and the west is 28m. Also we can define three places as gates of 
the tell.

The Oriantal Institute of Chicago had led an archaeological investigation 
in the Amuq plain, with participation of C.W.McEwan and R. J. Braidwood 
(1933-1937), and registered about 178 sites date back to the Neolithic age 
(such as Gatal Huyuk- the Classic age).

According to the huge size and importance of the tell Gindaros, Syrio-
German mission from 1992 to 2004, carried out the excavation in the 
eastern mound under the direction of Dietrich Seuerenhagen, Antoin 
Sulaiman, and Muhammad Qadour. And then, Ammar Abdulrahman, the 
director of the Syrian mission, continued the work in the western mound 
since 2006.

Archaeological Excavations

The excavation in the eastern mound had revealed an important 
settlement dates to the Middle Bronze age. It uncovered a temple with 
an entrance in the southern side and the floor was covered with large flat 
limestone. Also, it could be recognized three big basalt stones, which serve 
as foundation for the wood pillars in the courtyard. Antoine Suleiman 
pointed out a Middle Bronze palace on the eastern slope.

The excavations in the western mound had pointed out with A , and it 
had been divided into 16 squares each has 10x10 m, and stretch from east 
to west as in this shape:
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