
 : والمجسمة البارزة دمىال

 بالقالب الرصاص من مصنوعة البشرٌة التماثٌل من مجموعة العصر لهذا الفنٌة النتاجات ومن

 فٌها وصور . مستوٌا فكان الخلفً القسم اما بارزة بتفاصٌل التماثٌل من االمامً القسم نحت

 تمسك امراة جانبه والى رجل ماٌصور غالبا ولكن وحدها واقفة أمراة او وحده واقف ملتح   رجل

 طفلة والمرأة الرجل بٌن تقف او  طفلة باالخرى وتحمل بٌد صدرها تمسك او  بٌدٌها صدرها

 من تبدأ لحٌة وله غالبا االٌمن الجانب على واقفا االنموذجات هذه فً الرجل صور  صغٌرة

 افقٌة بحزوز مزٌنة مخروطٌة قبعة ٌعتمر االشكال احد فً جناحان له ٌشبه الفرشاة بشكل الذقن

 اله ٌمثل انه على ٌدل مما صغٌران قرنان احٌانا حافتها جانبً من ٌبرز ، دائرٌة بقمة تنتهً

 لالسفل االعلى من ٌنصفها عمودي وخط مائلة او افقٌة بحزوز مزٌنة طوٌلة تنورة وٌلبس

 االنموذجات احد فً قصٌرة تنورة مرتدٌا الوسط وصور فً طرفاه ٌلتقً عرٌضا حزاما وٌضع

 عادة الرجل ٌسار الى تقف المرأة اما  كتفه على وٌضعه هراوة أو سالحا الرجل ٌمسك ،

 وتضع افقٌة أو مائلة بخطوط مزٌنا طوٌال ثوبا وتلبس بحزوز مزٌنة دائرٌة نصف قبعة وتعتمر

 مرتدٌة تصور بجانبها تقف او المرأة تحملها التً الطفلة ان وٌشاهد. رقبتها فً أكثر او قالدة

 . حجما اصغر انها اال المالمح ذات الطفلة لهذه أن كما المرأة مالبس تشبه مالبس

 تبه كول من كل بٌوت فً علٌها وعثر م . ق ٨١ للقرن التماثٌل من المجموعة هذه ارخت

 بقوالب الرصاص من صنعت ، (٨ )وحاتوشا قونٌا فً وقرةهوٌوك واجماهوٌوك وعلٌشار

 ان نالحظ .سم ٧ طولها الغائر الٌتجاوز بالنحت حفرت الستٌتاٌت حجر من مستطٌلة او مربعة

 بٌضوٌة او دائرٌة الرؤوس وكانت اعضائها وتناسق الواقعٌة الى ٌمٌل االجسام تصوٌر

 بارزة واالذن ضخم واالنف واسعة لوزٌة العٌون حٌث كبٌرة الوجوه ومالمح نحٌفة واالجسام

 المخروطٌة القبعة مثل االلهة تمٌز صفات تظهر ، ضعٌفة واالذرع واالكتاف صغٌر الفم ان اال

 والسالح االجنحة زوج وكذلك الطراز االناضولٌة االختام على مصورة وجدت التً المقرنة

 ٌعزز البٌوت فً علٌها والعثور تحملها، التً المٌزات هذه ان . الرجل ٌحملها التً أوالهراوة

 االلهات احدى تمثل العارٌة المراة ان والبد . للعبادة تستعمل الهة تماثٌل كانت بأنها االعتقاد

 . العصر هذا اختام على صورت التً االناضولٌات

 ارتفاعه حاتوشا من برونزي تمثال هو العصر لهذا المؤرخة االخرى الفنٌة االنموذجات ومن

 االٌمن الجزء تترك عباءة وٌرتدي راسه على طاقٌة ٌضع ملتحٌا رجال ٌمثل سم ٨٧71نحو  

 السورٌة التأثٌرات بعض فٌه تظهر ، أخرى بمادة العٌون طعمت وقد . عارٌا البدن من االعلى

 المالبس فً متمثلة
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