
 -الدمى :

  ومطارق فؤوس على األغلب على ملكٌة لشخصٌات قبور فً االجاهوٌوك موقع فً كشف

 جمٌعها صنعت وغٌرها واساور وقالئد مشابك منها متعددة باشكال وحلً صولجانات ورؤس

 معادن االلباستر ومن  الحجر من عملت بشرٌة الشكال كبٌرة مجموعة على عثر الذهب من

التجرٌدٌة ، التجرٌدٌة )  وقد قسمت لثالث مراحل ، والبرونز والفضة الذهب مثل مختلفة

 (. الواقعٌة، المتطورة 

 دائري نصف بشكل الرأس فٌها الباحثون صور الٌها ٌشٌر  مسطحة تجرٌدٌة باشكال االولى 

 دائري نصف بشكل الجسم من االسفل والجزء معبودات انها على ونحٌف مستطٌل والجذع

 بأستثناء التفاصٌل من االشكال هذه خلت وقد ، لالسفل منحنى بروز عن عبارة واالذرع اٌضا  

 هذه مثل ماصنعت وغالبا   ، الجسم تزٌن بارزة صغٌرة وكرات والصدر للعٌنٌن دائرٌة ثقوب

 اشكال مع تقارن ان ٌمكن االشكال هذه ان لشخصٌن متالصقٌن زوجٌن بشكل االنموذجات

 فٌها نحت ، المبكر البرونزي للعصر وأرخت تبة كول موقع من جاءتنا االلباستر من مصنوعة

 بشكل س الرأ

 التً الهندسٌة الزخارف بعض ٌحتوي دائري وجسم طوٌلة أسطوانٌة رقبة ولها تقرٌبا   مثلث

 واحد بدن فً ٌشتركان ورقبتان رأسان لها كان وبعضها ، والحلً المالبس تمثل

  بالد شمال فً ظهرت التً الحجرٌة التماثٌل صفاتها من كثٌر فً تشبه التماثٌل هذا ان

 معها ٌتشابه حٌث الفرات اعالً الخابور منطقة فً براك تل من تمثال راس وخاص الرافدٌن

  الوجه تفاصٌل وبعض النحت واسلوب الرقبة شكل فً

 بعضها عن منفصلة منه السفلى األطراف ان اال نفسه السابق بالشكل آخر انموذج ووجد

 الى تمٌل بل تماما مسطحة تكن ولم الجذع جانبً على بروزان االنموذج هذا ان مجرد واألذرع

 .بالذهب ومكفت الفضة من مصنوع  قلٌال التدوٌر

 واقعٌة اكثر باسلوب منفذة التدوٌر كاملة مجسمة كانت البشرٌة األشكال من الثانً النوع

 وارجلهن واقفات غالبا   شعر دون عارٌات نسوة تجسد ، سابقاتها من دقة اكثر وبتفاصٌل

 الجسم اعضاء نسب ان وٌالحظ احٌانا   الجسم كتلة من متحررة واألذرع بعضها عن منفصلة

 األجاهوٌوك من المرأة فنً انموذج امثلتها ومن متناظرة غٌر األٌدي وحركة متناسقة غٌر

 وهً طفال   ترضع المراة عهدا   احدث هوروزتبة موقع من آخر وانموذج ٌدٌها بٌن جرة تحمل

 آخر فنً وانموذج به لتمسك رجلٌه بٌن الٌسرى ٌدها وتمرر رأسه تحت الٌمنى ٌدها تضع

 جذعها ٌمتاز ، األخرى تحت واحدة بطنها على ٌدٌها تضع اوغالن حسن من اٌضا   ألمراة

  ونحافته باستطالته

 او الفضة او الذهب من وهً قبور فً علٌها عثر الفنٌة االنموذجات هذه معظم ان نالحظ
 فً احٌانا   المبالغة تظهر واقفات عارٌات نسوة تمثل وجمٌعها آخر بمعدن احٌانا   وتكفت البرونز

 . والورك الرقبة مثل الجسم اعضاء بعض تجسٌد

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



           

 


