


يف 

بالد احلضارات األوىل

أ.د. فاليري غواليف

ترجمة: د. سليمان إلياس

اصدارات مركز الفرات للدراسات

يف 

بالد احلضارات األوىل

أ.د. فاليري غواليف

ترجمة: د. سليمان إلياس

اصدارات مركز الفرات للدراسات



يف 

بالد احلضارات األوىل

أ.د. فاليري غواليف

ترجمة: د. سليمان إلياس

اصدارات مركز الفرات للدراسات



كلمة شكر البد منها

هذا  تحضير  في  عوناً  كانوا  الذين  الزمالء  لجميع  واالمتنان  الشكر  جزيل 
الكتاب، وأخص بالذكر:

- المهندسة حليمة العلي، واآلثاري ياسر العلي )طباعة على الحاسب(
جمو  ماهر  واألستاذ  مصطفى  اإلله  عبد  والدكتور  جنكو  حسن  األستاذ   -

)المراجعة والتدقيق اللغوي(
الفني( واإلخراج  )التنضيد  علي  أوصمان  واألستاذ  محمد  غسان  األستاذ   -

والصديق وليد جولي على جهوده في متابعة عمليات الطباعة

    كما أتقدم بالشكر لمركز الفرات للدراسات إلنجازه هذا العمل

د. سليمان إلياس

متثال الغالف: اورمنو- مؤسس سالةل اور الثالثة 1095  - 2112 ق.م

فـي
 بالد الحضــــــــارات األولى

أ.د. فاليري غواليف

ترجمة: د. سليمان إلياس

اصدارات مركز الفرات للدراسات

IN THE LAND OF FIRST
CIVILIZATIONS

VALERI I GULIAEV

В.И.ГУЛЯЕВ

В СТРАНЕ  ПЕРВЫХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ



 

 

 كلمة شكر ال بد منها
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 تقديم

ال تخلو مهمة الباحث فً ما خلفه االنسان فً العصور القدٌمة من 
صعوبات مختلفة، تتصدر قائمتها قلة المصادر التً تعنٌه. وتسّهل مهمته فً 
البحث ومعرفة تارٌخ القدماء واستقصاء آثارهم. لذلك؛ تظل مسٌرة عمل 

المختصٌن الذٌن اختاروا السٌر فً هذا الطرٌق الصعب، الباحثٌن والعلماء 
وتتطلب منهم تحمل المشقات واألثمان للعثور على بعض اآلثار التً تفٌدهم 
فً تقدٌم معلومات عن نمط حٌاة األقوام والشعوب التً ساهمت فً بناء 
وإثراء الحضارة االنسانٌة؛ ال سٌما حٌن تجري أعمال التنقٌب بموطن 

دٌمة فً أرض الرافدٌن، وتحت الشمس الالهبة، على حد تعبٌر الحضارة الق
 عالم اآلثار السوفٌٌتً.. مؤلف هذا الكتاب.

هذه المهمة المحفوفة بالصعاب والمخاطر أحٌاناً، ال تخلو كذلك من 
المتعة واالستئناس لدى علماء اآلثار الذٌن ٌتركز جّل اهمامهم فً العثور 

مهما كانت  –الطاقة ً الفخارٌة، وتمنحهم على نقوش كتابٌة أو بعض األوان
ألنهم ٌدركون أنها تمهد لهم الطرٌق  ،طبٌعتها وحجمها لمواصلة مهمتهم بثقة

للوصول إلى المزٌد من اللقى التً تساعدهم فً استكشاف العدٌد من األوابد 
التً تطمح إلٌها أنفسهم ، وتوحً لهم بالكثٌر من التعابٌر والدالالت التً 

، واستخالص النتائج التً أهدافهمتحرٌاتهم لتحقٌق بعض  تخص جوهر
، وٌتحدى راحل التارٌخ البشري على اإلبداعتوحً بقدرة اإلنسان فً كل م

الذي ٌختاره للبقاء وغضب الطبٌعة لٌعٌش نمط الحٌاة  ؛قسوة الحٌاة
   .واالستمرار

توصٌف مفّصل ودقٌق لمساحة غٌر قلٌلة رحلة عالم اآلثار السوفٌتً 
ض الرافدٌن ،بلد الحضارات ، أرثرٌة التً نقبب فٌها فً العرا لمواقع األل

معلومات عن و تقّصً المعلومات التً تسهم فً معرفة المزٌد من ال ،األولى
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 ممدمة المترجم

تعّد منطمة ببلد الرافدٌن من أهم المناطك والجؽرافٌات الموجودة فً 
ً من الناحٌة االثنوؼرافٌة؛  العالم من الناحٌة األثرٌة، وكذلن هً األكثر تعمٌدا
ً ألحداث تارٌخٌة، وضعت الحضارة  كون ببلد الرافدٌن كانت مسرحا

ً فً وضع حجر  البشرٌة على سّكتها ً ربٌسٌا التً نراها الٌوم، وأدت دورا
األساس لجمٌع مجاالت الحٌاة من دٌنٌة، وثمافٌة، والتصادٌة، وسٌاسٌة، 

 وكذلن فً مجالً الفلن والرٌاضٌات.
لذا نرى بؤن جمٌع المإسسات العلمٌة فً العالم والتً تعنى بعلم اآلثار 

أن تدخل تارٌخ البحث  والتارٌخ تحاول العمل فً المنطمة لعلى وعسى
ولد بدأت األعمال األولى للبحث والتنمٌب  .األثري العالمً من أوسع أبوابها

األثري فً ببلد الرافدٌن منذ بداٌة المرن التاسع عشر تمرٌباً، ولكن األعمال 
على األؼلب كانت ؼٌر منهجٌة، والؽاٌة الربٌسٌة منها كان جمع أكثر كمٌة 

وأؼلب من لاموا  –ألثرٌة، وأخذها إلى بلدانهم ممكنة من اللمى والتحؾ ا
ً ؼٌر مختصٌن، وكانوا عبارة عن ضباط أو  بؤعمال التنمٌب كانوا أشخاصا
دبلوماسٌٌن أوربٌٌن، وكانت السلطنة العثمانٌة ترٌد كسب ودهم، ونتٌجة 
لذلن نرى بؤن أكثر اللمى والمكتشفات الهامة موجودة فً متاحؾ تلن البلدان 

 وبرٌطانٌا، وألمانٌا.مثل فرنسا، 
ً من النصؾ الثانً من المرن العشرٌن بدأت البعثات األثرٌة  ولكن بدءا
بؤعمال تنمٌب منهجٌة، ومع ظهور الدول الوطنٌة المستملة أصبحت أعمال 
البعثات األثرٌة األجنبٌة ترضخ لموانٌن وأنظمة، وال تستطٌع البعثات 

ا فمط الحك العلمً لطبع األثرٌة أخذ أي شًء من اللمى األثرٌة، وله

 .والنشر

، وقدرتهم على إنشاء امبراطورٌات ذات شأن عظٌم طبٌعة أبناء الرافدٌن
ر ال،أغنت بإضافاتها التراث اإلنسا  .سنٌننً الذي تراكم على ّمِ

التماثٌل واألثرٌات التً عثر علٌها فرٌق المؤلف تحكً قصة 
الصراعات والتحالفات لمختلف األقوام التً عاشت وتناوبت على أرض 

 .ن واآلشورٌٌن والمٌدٌٌن وغٌرهمالرافدٌن من السومرٌٌن والبابلٌٌ
، ناهٌك عن غضب ونقمة ذلك الحروب التً خاضوها ضد بعضهموك

ناتهم وتدمٌرها اللذان ما انفكا عن الزحف على مستوطنهري دجلة والفرات 
، كما ورد فً وصف البابلٌٌن قبل أربعة آالف سنة قبل بٌن الحٌن واآلخر
 ه.نهر دجلة ٌبتلع كل ما فً طرٌق المٌالد حٌن ٌفٌض

نفق فٌه أاس أراد من خالل هذا الجهد الذي الزمٌل الدكتور سلٌمان إلٌ
ئ العربٌة رحلة المؤلِّف الممتعة والغنٌة الكثٌر من وقته أن ٌُشرَك قار

، تارٌخ وحضارة شعوب الشر  القدٌمةلالطالع على معلومات قٌِّمة عن 
، من حٌث احتوائه لى مكتبة الدراسات الشر  القدٌمةومرجعاً مهماً ٌضاف إ

تً عاشت فً هذه البقعة من على جوانب من خصوصٌة الشعوب ال
الهٌاكل الحجرٌة وغٌرها من  ولم ٌبق من إرثها سوى تلك. األرض

لتً تعطٌنا صورة عن طبٌعة حٌاتهم، وأسلوب تدبٌرهم لشؤون المخلفات ا
 .اء االجتماعً واالقتصادي لدٌهم، وبتعبٌر آخر البنحٌاتهم

اتمنى أن أكون قد وفقت فً تقدٌم إطار اللوحة التً تسهم فً اإلضافة 
لتقدٌم أخبار  تطوعوامن المؤلِّف والمترجم ممن التً تلٌق بجهد كّل 

، وال تزال ك الذٌن تفصلنا عنهم آالف السنٌنومعلومات جداً مفٌدة عن أولئ
   .لهم موضع إعجاب وذهول الزائرٌنأعما
 

 حسن جنكو 
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البعثة السوفٌتٌة ممارنة مع البعثات األوربٌة أتت متؤخرة إلى منطمة 
وادي الرافدٌن، وكان ذلن فً نهاٌة ستٌنٌات المرن المنصرم، بعد استطبلع 

 .أثري لعدد من الموالع والتبلل األثرٌة
ً ولع اختٌارهم على ثبلثة من التبلل المرٌبة إلى بع ضها البعض أخٌرا

ً عن بلدة تل  على جانبً وادي العبرة فً منطمة سنجار، لٌس بعٌدا
م، برباسة 9ٙ9ٔ، وبدأت البعثة أعمالها األثرٌة عام (كم ٓٔأعفر)حوالً 

األستاذ الدكتور رإوؾ منجانٌٌؾ، ومجموعة من علماء اآلثار السوفٌٌت، 

وزا، وكبدر، مثل نٌكوالي مٌربٌرت، والمستشرق بلشكوؾ، ونٌكوالي 

ومإلؾ الكتاب فالٌري ؼوالٌٌؾ، والسابك موسى ٌونسوؾ، ، وباشٌلوؾ

م، ولد تولؾ العمل بسبب حرب 98ٗٔوتابعت البعثة أعمالها حتى عام 
م بٌن العراق وإٌران. وهذا الكتاب هو عبارة 98ٓٔالخلٌج التً بدأت سنة 

 عن انطباعات المإلؾ عن العراق، وعن أعمال التنمٌب، وعبللات البعثة
مع السكان المحلٌٌن، والسلطات األثرٌة، وكذلن البعثات األجنبٌة اآلخرى 
العاملة فً العراق آنذان. والمإلؾ ٌتحدث هنا عن جمٌع الموالع األثرٌة 
المشهورة فً العراق،  والتً لام بزٌارتها مع أعضاء البعثة، بطرٌة شٌمة 

ثار وممتعة، بحث ٌستفٌد منها المارئ العادي، وكذلن طبلب اآل
والمختصون، وهذه كانت من إحدى األسباب التً دفعتنً إلى المٌام 

 .بترجمتها
م فً معهد اآلثار الذي بدأت 999ٔلمابً األول مع المإلؾ كان عام 

فً ببلد ‟‟ دراسة الدكتوراه فٌه، ولد أهدانً المإلؾ نسخة من الكتاب
ؾ فكرة ، عندها عرضت على الدكتور فالٌري ؼوالٌٌ„„الحضارات األولى 

 .المٌام بترجمته، ولد أبدى بدوره عن سعادته بالفكرة
9 

ولكن انشؽالً بدراستً وإعداد رسالة الدكتوراه حتى تخرجً عام 
م، وبعدها عملً فً المدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحؾ بصفة خبٌر ٖٕٓٓ

آثاري فً شعبة آثار المامشلً، وكذلن تؤسٌسً للبعثة الوطنٌة للتنمٌب عن 
مولع تل شعٌر اآلثري، كل هذا أدى إلى تؤخري فً ترجمة  اآلثار فً

 .م8ٕٔٓإلى  999ٔالكتاب من عام 
ً هو  الكتاب ؼنً بالمعلومات، وبؤسلوب سردي جمٌل، وكما ذكرت آنفا
موجه للمارئ العادي والمختص والطبلب فً الولت نفسه، وأرجو أن أكون 

 .لد وفمت فً ترجمتً هذه
 

 2/4/2018 المامشلً     
   سلٌمان إلٌاس د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/4/2
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 يف بالد احلضارات األوىل

 :الممدمة

م، فً الولت الذي كان لد 97ٓٔكانت زٌارتً األولى للعراق فً نٌسان 
مضى على وجود رفالً من أعضاء البعثة أكثر من شهر، وهم ٌعملون فً 

الزراعٌة البدابٌة فً سهول أحد الموالع األثرٌة العابدة إلى فترة الثمافات 
 سنجار شمال العراق.

ًّ لطع نصؾ مساحة العراق تمرٌباً؛  ولكً استطٌع اللحاق بهم كان عل
من العاصمة بؽداد إلى الحدود السورٌة. وها هً إحدى صباحات نٌسان 
الصافٌة على أبواب الفندق البؽدادي الهادئ )أوبرا( الذي مضى على 

ظر أنباء عن زمبلبً. تولفت الشاحنة، وكان وجودي فٌه ٌومان، وأنا أنت
صندولها الخلفً مملوءاً، وفً ممدمة الشاحنة، وراء الممود، استمر سابك 

ً لبّعةً مابلة بخفة، إلى جانبه ربٌس البعثة « مٌشا ٌونوسوؾ»البعثة  معتمرا
الحٌوي، الذي كانت أشعة شمس « فٌج منجاٌٌؾ«السوفٌتٌة رإوؾ محّمد و

 لد لّوحت بشرته. العراق البلهبة 
(، ٖ٘وضعونً بسرعة مع حماببً فً صندوق الشاحنة نوع )ؼاز 

عندها بدأت رحلتً فً لطع نصؾ مساحة العراق. بإمكانً  المول إّن هذا 
ًّء لً فً صندوق الشاحنة كان ملكٌّاً؛ كانت الشاحنة ملٌبة  الوضع الذي ُه

تٌة فً بؽداد، حٌث باألثاث المدٌم الذي استؽنت عنه إحدى المإسسات السوفٌ
 لدموها بكل سخاء، الستخدامه فً ممر البعثة )كراٍس وطاوالت وكنبات...(.
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 يف بالد احلضارات األوىل

 :الممدمة
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ٍ مرٌحٍ ذي نوابض ناعمة، وعلى صخب عاصمة  ًّ أخذت مكانً فً كرس
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 كانت تذّكرنً بمدٌنة الخلفاء.
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بل، كما تبلطمت هنا على هذه األرض فً ٌوم من األٌام أمواج الطوفان با
 العظٌم.

على هذه الببلد، التً تعنً نفس « مٌزوبوتامٌا»أطلك اإلؼرٌك اسم 
معنى اسمها الحالً )األرض التً تمع على الضفتٌن(، ومنذ المدم  كانت 

والفرات؛  الحٌاة ممكنة فمط بالمرب من النهرٌن اآلسٌوٌٌن العظٌمٌن دجلة
حٌث أننا نجد بعد الشرٌط األخضر المحاط  ،بسبب أشعة الشمس البلهبة

بالنهرٌن مبات الكٌلومترات من الصحراء، وبعض الهضاب الصخرٌة التً 
نة من طمً  أصفّرت من الحرارة المرتفعة، كما أن السهول المحٌطة والمكوَّ

ً وفٌراً من الممح والشعٌر إذا ما تم االعتناء بها كما  النهرٌن ستعطً إنتاجا
ٌجب، وهو ما أدى إلى ظهور إحدى أعظم الحضارات فً ببلد الرافدٌن، 
فً نهاٌة األلؾ الرابع )سومر(، التً لم تكن ألل عظمةً ولدرةً من الحضارة 
المصرٌة فً عصر الفراعنة، ومنذ ذلن الولت أصبحت ببلد الرافدٌن 

 مسرحاً ألكثر أحداث التارٌخ دراماتٌكٌّةً.
نحن نعرؾ الٌوم بؤن هذه األرض »ول المإرخ األلمانً تسٌرون: ٌم

تخفً بٌن ثناٌاها ألدم الحضارات التً أسسها اإلنسان، وهنا ٌمع مهد 
 «.حضاراتنا؛ مهد االبتكارات والمعتمدات الدٌنٌة

ً للحضارة المدٌمة،  كانت ببلد الرافدٌن، على مدى لرون عدٌدة، مركزا
م على الشعوب المجاورة، وترن حكماإها وكان ملوكها ٌُملون إرادته

األعمال األدبٌة الخالدة عن اإلنسان ومعتمداته، وهم أنفسهم من وضعوا 
 األساس الذي ارتكز علٌه العهد المدٌم.

وبنى بنّاإوها وفنانوها المبدعون المعابد العظٌمة و المبلع المحصنة، 
ودرس الكهنة والمنجمون المجموعة الشمسٌة والمبة الفلكٌة الجنوبٌة، 
وتعرفوا على أسرار الكون. إلى أن جاء اإلسكندرالممدونً ولضى على 
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ً بذلن على الموة الصاعدة فً أوربا  عظمة ولوة مستبدي الشرق، مبرهنا
 المدٌمة.

وهكذا رأٌنا ظهور واندثار اإلمبراطورٌات، وتعالب السبلالت الحاكمة 
من الملون، وإبادة سكان مدن وممالن، من الوجود تحت سٌوؾ الؽزاة 

 بالكامل. 
ولكن المكتسبات الحضارٌة الرالٌة لشعوب ببلد الرافدٌن لم تندثر؛ حٌث 

در أن اإلؼرٌك فً آسٌا تناللتها األجٌال من عصر إلى آخر. ومن سخرٌة الم
الصؽرى دمروا ولضوا على من ساندهم فً الماضً )ورثة الحضارة 
السومرٌة العظٌمة(، فالسومرٌون وّرثوا بابل وأكاد، ومن بعدهم األشورٌون 
المحاربون والبارثٌون والفرس والٌونان والرومان والعرب، كل هإالء، 

مول عالم اآلثار اإلنكلٌزي بشكل أو بآخر، هم ورثة حضارة ببلد الرافدٌن. ٌ
ازدهرت حضارة ببلد الرافدٌن عندما كان العالم فً الحالة »لٌونارد وولً: 

الهمجٌة، مضى ذلن الولت الذي كان فٌه كان العلماء ٌبحثون عن بداٌة كل 
أنواع وأشكال الفنون فً الٌونان، وكانوا ٌظنون أن الٌونان ظهرت كما هً 

ن أصبحنا نعرؾ من أّي نبعٍ ارتوت هذه علٌه بشكٍل مباشر، ولكن اآل
الزهرة الرابعة، ومن أٌن  استمدت بهاءها؛ إنها من رحٌك المٌدٌٌن والحثٌٌن 
والفٌنٌمٌٌن والكرٌتٌٌن والبابلٌٌن واآلشورٌٌن، ولكن جذورهم تذهب بعٌداً 

 حٌث تمؾ وراءهم جمٌعاً )سومر(. 
وأصبحت تلهب نعود إلى المرن العشرٌن، الشمس ارتفعت فً السماء، 

الرأس واألكتاؾ، حسب الولت كان من المفترض أن نكون لد لطعنا مسافة 
ال تمل عن مبة كٌلو متر، والمكان هو كما كان علٌه فً السابك؛ مستٍو 
وممّل، وفجؤة الح لنا  بشكٍل أشبه بالسراب شرٌٌط نباتً وبٌوت ذات لوٍن 

ٍ فاتح، ولبة صفراء ضخمة؛  ًّ ، صرخ «ذهبًسامراء الحلم ال»رصاص
 مخرجاً كامل جذعه تمرٌباً من نافذة الشاحنة.« مٌشا»باتجاهً السابك 
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نعم إنها سامراء عاصمة الخلفاء العباسٌٌن المشهورة على مدى ستة 
ً من بؽداد المزدحمة،  وخمسٌن عاماً، عندما نملوا مركز ملكهم إلٌها، هربا

الشاحنة ٌساراً باتجاه  وؼٌر المستمرة . لم نمر من مركز المدٌنة، حٌث التفّت
السد البٌتونً على نهر دجلة، ومن مولعً المرتفع كنت أستطٌع أن أرى 
بشكل واضح الزخارؾ الزرلاء والمبة الذهبٌة لجامع الرٌاض العسكرٌة 
)حٌث أضرحة أبمة الشٌعة(، والمنارة الملوٌة، التً ٌبلػ ارتفاعها خمسٌن 

لشمس الحارلة، وهدٌر الشاحنة، متراً. عبرنا السد، ومن حولً من جدٌد  ا
والمنظر السابك ذاته، للٌبلً ما تمر بنا سٌارات، وإن مرت فهً عبارة عن  

 أجرة.« تكاسً«حافبلت مزركشة، وشاحنات عسكرٌة، و
على ٌسار الطرٌك كانت تمتّد األطبلل المهٌبة لملعة )لصر العشاق(،  

د، نهاٌة المرن التاسع وهً للعة تم بناإها من لبل الخلٌفة العباسً المعتم
 المٌبلدي، حٌث لم ٌُِمم فٌها سوى عامٌن فمط، عاد بعدها إلى بؽداد. 

على جانبً الطرٌك، بدأت التضارٌس تتؽٌر بشكل تدرٌجً، وبدأنا 
، وكان «بٌجً»نشاهد المرتفعات والهضاب. تولفنا فً لرٌة كبٌرة اسمها 

واألكل فً المطاعم المسافرون والسابمون عادة ما ٌتولفون لبلستراحة 
الصؽٌرة المنتشرة فٌها، وعلى ما ٌبدو أنّه ثمة تماطع منطمتٌن مناخٌّتٌن فً 

 ، ألّن ذلن واضٌح من الطمس السابد فٌها.«بٌجً»
بدأت التبلل األثرٌة تزداد عدداً، وأصبحنا نرى الخضرة على سفوح 

على أن المناطك المرتفعة واألراضً المزروعة بالممح والشعٌر، وهذا ٌدل 
الهطوالت المطرٌة تكفً لممارسة الزراعة البعلٌة، وعلى الٌمٌن ٌظهر من 

 بعٌد خط أخضر متعرج، وهو الجزء المرتفع من نهر دجلة. 
أشاهُد على طرٌٍك فرعٌٍة لوحة مكتوٌب علٌها باإلنكلٌزٌة والعربٌة 

كم، شركة هً بلدة عربٌة معاصرة تمع مباشرة عند سفح ٕٓٔ)شركة( 
أطبلل أسوار آشور المرتفعة، العاصمة األولى للدولة اآلشورٌة العظٌمة، ثم 
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لى على بعد عشرة كٌلو مترات على ٌسار الطرٌك أرى طرٌماً فرعٌاً ٌإدي إ
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سٌما فً الربٌع والخرٌؾ، و ذّكرتنا الرابحة الشهٌة للحم المشوي )تمًً( 
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 ن نتولؾ لتناول العشاء.كان علٌنا أ
أولفنا شاحنتنا بالمرب من بناء جمٌل، هو متحؾ الموصل، الذي كان 
ً بحدٌمة جمٌلة ملٌبة بالورود، وخاصة الجوري، ثم توجهنا إلى أحد  محاطا
المطاعم الصؽٌرة، وكنا لد تؤخرنا فً العودة، فمد ؼربت الشمس، حٌث 
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العودة، رجعنا من أحد موصل الضٌمة والمتسخة بعض الشًء، فمال رإوؾ 

لٌس لدٌنا متسٌع من الولت الٌوم للوصول إلى »منجاٌٌؾ ربٌس البعثة: 

ٔ7 

من دون اكتراث: « مٌشا»، أجاب «المخٌم، ٌجب أن نمضً اللٌل فً نٌنوى
ن، فنحن اآلثارٌون أناس فً البداٌة لم أفهم ما ٌعنو«. فً نٌنوى فً نٌنوى»

عملٌون، لضٌنا كثٌراً من الولت فً البعثات األثرٌة، وتعودنا على كل 
شًء، ولكن لماذا علٌنا أن نترن المدٌنة الحٌة والمرحة والمنارة، والذهاب 
إلى خرابب عاصمة آشور، حٌث تهب الرٌاح، والنوم بٌن أطبللها ومدافنها 

 المدٌمة.
؟ «فً المرن التاسع عشر« لٌارد»اإلنكلٌزي نٌنوى التً نمّب فٌها » 

سؤلت بتردد مدٌرنا الصموت، وكنت آمل فً أعماق نفسً، بؤن ٌكون االسم 
رإوؾ »لمدٌنة أخرى معاصرة، ؼٌر أختها المشهورة فً التارٌخ، فؤجاب 

، وفتح باب الشاحنة، حٌث «بؤنها هً نفسها»دون تردد «  محّمدو فٌج
دٌم، واألفكار الماتمة تراودنً، مهٌباً نفسً أخذُت مكانً بٌن األثاث الم

 للرحلة الطوٌلة. 
ً الجسر الذي « مٌشا»عّرج  بخفة بالساحة المركزٌة فً المدٌنة، لاطعا

 تزٌنه األضواء على نهر دجلة الواسع والؽزٌر.
دخلنا إلى عالم آخر بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ أمامنا وعلى ٌمٌن 

ى على التلة العالٌة، وبالكاد ٌمكن مشاهدتها، الطرٌك العرٌض تنتشر المر
ً عدد من األبنٌة المدٌمة التً  بسبب الظلمة المسابٌة المتسارعة،  ثمة أٌضا
تعلوها المنارة الرفٌعة لمسجد النبً ٌونس، وعلى ٌسارها ٌلوُح جداٌر ٌبدو 
وكؤنه شرٌط طٌنً مابل للحمرة، وكانت األضواء توضح معالم الجدار 

ان ارتفاعه ٌتراوح ما بٌن عشرة و خمسة عشر متراً، وكان الرابعة؛ ك
ً بمبلٍط طٌنً ٌخفً فً الظلمة الداكنة شٌبا سرٌاً،  إنه سور نٌنوى، »مطلٌا

، خّمنت ذلن ولكن بعد شًء من «المكان الذي سوؾ نمضً فٌه لٌلتنا
 التؤخٌر.
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لى لكننا أكملنا المسٌر إلى األمام. السور الطٌنً المدٌم ال ٌنتهً، وع
الٌسار أضواء نوافذ البٌوت الفخمة لصفوة الموصلٌٌن، التً تحٌط بها 
ً لم ٌنته بعد سور نٌنوى على  الحدابك والبساتٌن من كل الجوانب، وٌمٌنا

 الرؼم من أننا لطعنا مسافة كبٌرة. 
ً صؽٌراً،  أخٌراً، التفّت الشاحنة إلى الٌمٌن، وصعدت بصعوبٍة مرتفعا

ة، حٌث ظهرت حدٌمة رابعة محاطة بؤعمدة ودخلُت المستوطنة المدٌم
حجرٌة، وفً العمك رأٌت بناًء مربعاً من الطٌن، وباحة مرصوفة بالحجارة 
الصؽٌرة، ومظبلت من أجل ركن السٌارات. وخرج من المحرس رجل 
ً طوٌبلً، حامبلً وسٌلة إنارة،   ً بنٌّا عربً نحٌٌؾ وطوٌل، ٌرتدي معطفا

شاحنة والركاب بتمعّن، وابتسم ابتسامة ، نظر إلى ال«وكؤنه خفاش طابر»
، عندها تؤكدت بؤننا لن ننام بٌن «تفضلوا»خفٌفة، ولام بحركة إٌمابٌة 

 المدافن والتبلل.
كان أعضاء ممر البعثة العرالٌة لآلثار، التً تعمل بشكل مستمر طوال 
السنة فً نٌنوى، موجودٌن فً المدٌنة، لكن الحارس سمح لنا بؤن نمضً 

ً ممر البعثة. وجدت نفسً بعد نصؾ ساعة، وأنا منهن من السفر لٌلتنا ف
واالنطباعات الجمٌلة، فً ؼرفة لوحدي، ممدداً على سرٌر حدٌدي مرٌح، 

 ، بعد ؼٌاب طوٌل.«ٌارٌم تبه»ملتحفاً بطانٌة صوفٌة جدٌدة، 
استٌمظُت على صوت المإذن، )ٌبدو أنه ٌوجد جامع لرٌب من ممر  

ٌنوى(، تمتمُت لنفسً لاببلً: ها  أنا ذا فً العراق، فً البعثة العرالٌة  فً ن
 ببلد الرافدٌن المدٌمة؛ خرابب نٌنوى عاصمة آشور، التً لعنها اإلنجٌل.

، كنت (98ٓٔحتى97ٔٔ)منذ ذلن الولت على مدار عشر سنوات 
أسافر كّل ربٌعٍ إلى العراق، ضمن أعضاء البعثة السوفٌتٌة التً كانت تعمل 

األثرٌة فً سهول سنجار. ما عدا ذلن كنت استؽل أٌة  فً أحد الموالع
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فرصة تسنُح لنا بالتجّول وزٌارة الموالع األثرٌة المشهورة عالمٌاً، والتً 
 تعج بها أرض العراق؛ هذه الذكرٌات الجمٌلة جعلتها أساساً لهذا الكتاب.

فً الحمٌمة لم أفكر فً خوض تؤلٌؾ كتاب كهذا، بسبب ما ٌحمله ذلن 
لٌة، وألنه كان فً البعثة من هم ألدر وأكثر خبرة منً، مثل ربٌس من مسإو

البعثة رإوؾ محّمد وفٌج منجاٌٌؾ، ونٌكوالي ٌاكوفلوفٌج مٌربٌرت، وآولٌػ 
ؼرٌؽورٌفٌج  بلشكوؾ، ونٌكوالي أوتوفٌج بدر؛ كلهم كانوا أفضل منً 

 لخوض هكذا مسؤلة بدون أدنى شّن.
ً من الذكرٌات الجمٌلة من  ولكن السنٌن تمضً وتُمحً من الذاكرة كثٌرا

حٌاتنا فً العراق. مع األسؾ ال ٌوجد اآلن بٌننا رفٌمان عزٌزان كانا فعّالٌن 
فً البعثة، هما بٌوتردٌمترٌفٌج دارفسكٌخ و آندري فاسٌلٌٌفج كوزا، وال أحد 
من  العارفٌن واألكثر خبرة منً حمل الملم لكتابة تلن الذكرٌات، عدا عن 

ألعمال العلمٌة األثرٌة التً لمنا بها فً شمال العراق، ضمن عدد كبٌر من ا
المستوطنات الزراعٌة البدابٌة فً شمال ببلد »أعمال البعثة المنشورة مثل 

م، 98ٔٔسنة « ن.ي. مٌربٌرت»و« م.منجاٌٌؾ»التً كتبها « الرافدٌن
نٌكوالي ل »م 989ٔسنة « المزارعٌن األوابل فً شمال ببلد الرافدٌن«و

هذه األعمال تم طبعها فً االتحاد السوفٌاتً وخارجه مثل )إنكلترا ؛ «بدر
وأمرٌكا والعراق(، كما نُشر مماٌل أو مماالن صؽٌران عن العمل فً العراق 
فً السبعٌنات. هذا كل ما ُكتب )أي المماالن فمط( عن البعثة من أجل المّراء 

ء فً تسلٌط العادٌٌن أوؼٌر المختصٌن.ولذلن وجدت أّن التمهل واإلبطا
الضوء هذا الجانب من حٌاتنا فً العراق لٌس له مبرر، فؤخذت على عاتمً 
هذه المهمة الصعبة، وهً كتابة انطباعاتً عن العراق وآثاره، والذٌن 

 ٌمومون بتحلٌل هذه اآلثار ودراستها.
ًٌّ صرؾ، لذا سوؾ أتحدث  أن ما سٌُذكر فً هذا الكتاب هو تمٌٌم شخص

سوفٌتٌة األثرٌة فً العراق، ولد اعتمدُت بالدرجة األولى عن أبحاث البعثة ال
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، العابد إلى الفترة الحلفٌة، ٕعلى المواد التً تم اكتشافها فً مولع ٌارٌم تبه
 .979ٔحتى 97ٓٔألننً عملت أؼلب الولت فً هذا المولع من عام 

 ٔأما الموالع األخرى التً عملت فٌها البعثة فً سهول سنجار ٌارٌم تبه
بد إلى الفترة  الحسونٌة، وتل سوتو العابد إلى فترات ما لبل حسونة، العا

وتل المؽزلٌة العابد إلى فترات ما لبل الفخار فً األلؾ الثامن والسابع لبل 
المٌبلد، هً أكثر أهمٌة، من الناحٌة العلمٌة والِمَدم التارٌخً، من المولع 

لحدٌث عنها لمن عمل الذي عملت فٌه؛ لذا سوؾ أترن ا ٕالحلفً ٌارٌم تبه
 فٌها بشكل دابم وٌحٌط  بجمٌع التفاصٌل المتعلمة بها.

سوؾ ٌدعً الكتاب بؤنه نفذ مهمته على أكمل وجه، إذا استطاع أن 
ٌجعل المارئ ٌشعر بنفس شعور المإلؾ تجاه زمبلبه فً البعثة من حب 

 واحترام.
نٌن عن ٌمول فبلدٌمٌر سا« من أجل أولبن الذٌن فً التٌه»فً رواٌته 

فً أٌامنا هذه، عندما ٌنحو اإلنسان »علماء السوفٌٌت فً المطب الشمالً: 
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 األولالػصـل 

 هؽذا تيدأ اليعٌة:

 أرشيف آالف السـني
على متن الطابرة ٌمكنن أن تبلحظ على سطح األرض األصفر، آالفاً 
من األكوام االصطناعٌة الكبٌرة والصؽٌرة )التبلل(، وهً عبارة عن 

فً ٌوم من أرشٌؾ آالؾ السنٌن الذي ال ٌمدر بثمن، و كانت هذه التبلل، 
 األٌام، تضّج بالسكان على أرض ببلد الرافدٌن.

كل تل من هذه التبلل ٌخفً بٌن ثناٌاه بماٌا لرى ومدن لشعوب وفترات 
مختلفة، ولد أوصلت إلٌنا األلواح الطٌنٌة باللؽات المدٌمة أسماء بعض تلن 
المرى والمدن والممالن المدٌمة، مثل: أور، وأورون، ولكاش، وبابل، 

 د ونٌنوى.ونمرو
ولكن كٌؾ تتشكل التبلل؟ ولماذا ٌمكننا أن نجد فً داخلها بماٌا عدد من 
المدن والمستوطنات المدٌمة ؟ هذا هو السإال الذي ٌطرح على علماء اآلثار 

 وبشكل دابم فً العراق.
فً العراق، كما فً جمٌع أنحاء الشرق األوسط بشكل عام، ؼالباً ما كان 

لمناطك السهلٌة المستوٌة، التً كانت معرضة للدمار اإلنسان ٌبنً بٌته فً ا
فً أي لحظة، بسبب فٌضان األنهار والسٌول الجارفة التً كانت تؤتً من 
الجبال المرٌبة، ولكً ٌستطٌع اإلنسان حماٌة نفسه من ذلن الخطر، كان 
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ٌبحث عن أماكن مرتفعة، وٌبنً منزله فولها )وهً عادة المستوطنات األلدم 
لبله، وأصبحت تبلالً( أو كان ٌضع مصاطب طٌنٌة مرتفعة تحت  التً أفِلت

 أساسات المنازل.
كانت البٌوت »هكذا بدأت التبلل، ٌمول عالم اآلثار األمرٌكً ي. كٌرا: 

تبنى من اللبن الطٌنً المجفؾ تحت أشعة الشمس، وٌتم طلٌه بطبمة طٌنٌة 
مٌاه األمطار من  )التطٌٌن أو السٌاع(، وٌوضع المش على السمؾ لٌمنع نفاذ

خبلله، وكان ٌتم ترمٌمه كل سنة لبل بداٌة موسم األمطار )فصل الشتاء(، 
ولكن كل الطٌن المتسالط والذي ٌتم إزالته عن السمؾ والجدران كان ٌبمى 
فً المنطمة المجاورة للبٌوت وفً شوارع المستوطنة؛ لذا وبشكل طبٌعً 

ً لم ٌكن ٌتم رمً  كان ٌرتفع مستوى الشارع مع مرور السنٌن. ول دٌما
المخلفات الناتجة عن عملٌات البناء أو الترمٌم، مثل الطٌن والمواد األخرى، 
بعٌداً عن المنزل، وإنما كان ٌتم رمٌها بجواره، ولم تكن البٌوت الطٌنٌة لابلة 
للسُّكنى لسنوات طوٌلة، بسبب تطبك وانخفاض الجدران، وتكون عملٌة 

لحاالت مكلفة وُمجهدة أكثر من عملٌة بناء وتشٌٌد الترمٌم والصٌانة فً هذه ا
 بٌت جدٌد مكان المدٌم، وهكذا، شٌباً فشٌباً ٌرتفع مستوى الشارع .

ً ما كانت الحوادث المفاجبة تإدي إلى إسراع هذه العملٌة، فنشوب  ونادرا
حرٌك كبٌر لٌبلً لد ٌإدي إلى المضاء على نصؾ أحٌاء المستوطنة أو 

أو لد ٌتم تدمٌرها من لبل جهة معادٌة، وإعادة بنابها من المدٌنة المدٌمة، 
جدٌد لد ٌكون بعد سنة أو عدة سنوات، وهكذا تبمى المستوطنة مهجورة 
لفترة لد تطول أو تمصر، ثم  ٌعاد بناإها من لبل السكان المادمٌن أو 

 الوافدٌن الجدد.
وفً العموم، فإن الطبمات المتوضعة فوق بعضها البعض نتٌجة  

سباب التً سبك ذكرها، تزداد ارتفاعاً، وبذلن ٌزداد ارتفاع التل، وكلما األ
ً فإن بماٌاه األثرٌة تكون أكثر، نتٌجة صخب المرون وآالؾ  كان التل لدٌما
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السنٌن الماضٌة. ولكن الدراسات األثرٌة، واالهتمام بببلد الرافدٌن التً 
 ةً.ٌعتبرها الجمٌع مهد الحضارة اإلنسانٌة، مازالت للٌل

بدأت منذُ منتصؾ المرن التاسع عشر أعمال التنمٌب والبحث األثري فً 
العراق من لبل اإلنكلٌز والفرنسٌٌن واأللمان، وانضم إلٌهم فٌما بعد علماء 
آثار أمرٌكٌٌن وطلٌان وٌابانٌٌن، تبلهم المختصون العرالٌون الذٌن لاموا 

 بؤعمال بحثٌة واسعة منذ ستٌنات المرن المنصرم. 
ٌمم الروس بالتنمٌبات األثرٌة فً العراق )ببلد الرلٌمات الطٌنٌة(، مع  لم

م  أّن لدى 9ٙ٘ٔالعلم أن المإرخ األمرٌكً المشهور س.كرامٌر كتب عام 
 الروس مدرسة علمٌة رابعة لدراسة الرلٌمات الطٌنٌة المدٌمة. 

بالفعل توجد  فً ببلدنا مدرسة علمٌة مشهورة على صعٌد العالم فً 
االستشراق، مثل مجؾ. نٌكولسكً، ؾ.س.ؼالٌنٌشٌؾ، بزا تورٌؾ،  مجال

 ؾ.ن. شٌلٌكو، وهذه فمط بعض األسماء من جملة العلماء الروس.
و من المعلوم أنه لم ٌمم أي عالم روسً بؤعمال التنمٌب فً ببلد 

م عندما لامت بعثة سوفٌتٌة 9ٙ9ٔالرافدٌن، لكن الوضع تؽٌر بعد سنة 
ببلد الرافدٌن، بموجب اتفالٌة أبرمت بٌن أكادٌمٌة العلوم بؤعمال تنمٌب فً 

 الروسٌة والمدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحؾ العرالٌة.

 لماذا ننمّب فً العراق؟  

فً حمٌمة األمر لمد حاولت  فً الصفحات السابمة اإلجابة، بشكل عام، 
 عن هذا السإال، واستطٌع االستشهاد مرة أخرى بـ ي. كاري حٌث لال:

ً وحضاراٍت مزدهرة ومختلفة » نحن ننمب بسبب لِدم الببلد، وألّن شعوبا
 «.كانت هنا فً ٌوم من األٌام، ومن أجل الرلٌمات الكتابٌة البابلٌة
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فً حمٌمة األمر لمد حاولت  فً الصفحات السابمة اإلجابة، بشكل عام، 
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ٕٙ 

هنا فً العراق ظهرت الحضارات والمدن األولى، وفً هذه الببلد 
اكتشؾ اإلنسان الكتابة التً كانت على شكل رموز وإشارات مرسومة 

دوات خشبٌة حادة الرأس على شكل مسمار، على ألواح طٌنٌة كان بواسطة أ
ٌتم تجفٌفها بالنار فٌما بعد، وهذه األلواح الطٌنٌة )الرلٌمات( هً بمثابة 
كتاٍب خالٍد من الناحٌة العملٌة، على عكس الكتاب العادي الذي ٌفسد حتى 

 بالماء، أما الرلٌمات ال تفسد تحت التراب.
لى هذه الرلٌمات أثناء التنمٌبات فً المدن ٌعثر علماء اآلثار ع

والمستوطنات المدٌمة، ومن ثم ٌموم المإرخون وعلماء اللؽة بدراستها فً 
المكاتب الهادبة ومستودعات المتاحؾ، وٌعتمد تارٌخ الشرق األدنى على 
المعلومات التً ٌتم الوصول إلٌها من خبلل النصوص المكتوبة على هذه 

 الرلٌمات.
هاٌم آخر، وهو أننا نحن أصحاب وحَملة الثمافة األوربٌة، علٌنا ثمة أمٌر 

أن نتذكر ونعلم أن آالؾ الخٌوط من الترابط الثمافً المتٌن تربطنا بالعادات 
والتمالٌد الثمافٌة مع مٌزوبوتامٌا المدٌمة، ودراسة وبحث هذه الحضارة 

الروسً  وتمالٌدها لٌس من حمنا وحسب، بل هو واجب علٌنا. ٌمول المإرخ
نحن تعودنا عدم منالشة من أٌن أتت أٌام األسبوع، » م.ؾ.نٌكولسكً 

وأشهر السنة أوالستون دلٌمة فً الساعة أو الستون ثانٌة فً الدلٌمة، فهذه 
الوحدات المٌاسٌة هً لٌست من صنع ثمافتنا، بل تعود جذورها إلى بابل 

 «. المدٌمة
أٌام األسبوع دون أن  ٌلفظ الفرنسٌون واإلنكلٌز بشكل عفوي أسماء

ٌساورهم الشّن فً أنها ترجمة حرفٌة للمفردات والمعانً البابلٌة المدٌمة. 
درجة،  ٖٓٙوٌتعلم مبات اآلالؾ من التبلمٌذ فً المدارس تمسٌم الدابرة إلى 

وٌمٌسون درجات الزواٌا، ولم ٌسؤل أو ٌستفسر أحد ما ٌوماً، لماذا ال نمسم 
درجة بالنظام العشري بدالً عن هذا  ٓٓٓٔدرجة أو  ٓٓٔالدابرة إلى 
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ً بضرورة  التمسٌم الؽرٌب لها؟ لم ٌفكر عالم من علماء الرٌاضٌات ٌوما
إجراء هذا اإلصبلح، ألن كل علوم الهندسة مبنٌة على أساس هذا التمسٌم، 
وال نستطٌع االستؽناء عنه، مثلما ال نستطٌع االستؽناء عن تمسٌم الٌوم إلى 

 دلٌمة. ٓٙة إلى ساعة أو الساع ٕٗ
ولد تحت نجمة »إننا نمول عن اإلنسان المحظوظ حتى ٌومنا هذا بؤنه 

، كما ٌوجد أناس ٌإمنون بؤن مصٌر اإلنسان ٌمكن معرفته «محظوظة
بواسطة األبراج الفلكٌة. لبل مبتً عام، كان العلماء ٌعتمدون بؤن 

هً نفسها بابل،  األسترلوجٌا  )التنجٌم( هً من العلوم الدلٌمة، وبلد التنجٌم
 والمنجمون البابلٌون هم من وضعوا األساس لهذا العلم.

 والدة العلــم:

ً لمعرفة ماضٌه دابماً، وعلم اآلثار هو علٌم  كان اإلنسان المفكر متشولا
ٌدرس تارٌخ المجتمعات البشرٌة من خبلل الموالع التً ترن اإلنسان فٌها 

آلشورٌٌن المساة حتى بداٌة المرن مخلفاته المادٌة. كانت معرفتنا عن ملون ا
التاسع عشر تمتصر على ما تم ذكره فً العهد المدٌم. كما أّن الٌونانٌٌن 
والرومان تركوا فً ذاكرة األجٌال المتبلحمة، فً فترة العصور المدٌمة فً 
ً ومعلومات لٌمة وصلتنا من خبلل مصادرهم األولى عن مدن  أوربا، آثارا

، وممالن مزدهرة فً الشرق المدٌم، فمد زار ذات كثافة سكانٌة عالٌة
بابل فً المرن الخامس لبل المٌبلد. « أبو التارٌخ»هٌرودوت المعروؾ بـ 

وعندما وطؤ اإلسكندر الممدونً أرض ؼرب آسٌا، كان ٌطمع فً أن ٌجعل 
بابل الكلدانٌة، عاصمة إلمبراطورٌته المترامٌة األطراؾ، لكن موته المبكر 

 ذا المشروع الجريء.حال دون تحمٌك ه
توؼل الٌونانٌون والرومان فً تلن الفترة فً جمٌع أرجاء ببلد الرافدٌن، 
وفً رمال شبه الجزٌرة العربٌة والمدن الساحلٌة للهند، لكنهم لم ٌجدوا سوى 
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 والدة العلــم:
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ً ومعلومات لٌمة وصلتنا من خبلل مصادرهم األولى عن مدن  أوربا، آثارا
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ؼروب شمس حضارة ببلد الرافدٌن، واالنعكاس الضعٌؾ لعظمتها 
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 الرافدٌن والشرق المدٌم.
بمٌت المبابل العربٌة نصؾ المتنملة مع لطعان مواشٌها مستمرة فً التنمل 
 لمبات السنٌن بٌن تبلل ببلد الرافدٌن، ولم ٌكن لهإالء البدو أدنى تولع عما

تحوٌه هذه التبلل. وأمام أعٌن هإالء البدو أخرج اإلنكلٌزي لٌارد تماثٌل 
اآللهة وبماٌا المصور من مدٌنة نمرود، وأبدى أحد الشٌوخ المحلٌٌن، وٌدعى 
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أعٌش منذ سنٌن »)عبد الرحمن( استؽرابه من هذا المشهد، حٌث لال: 
لم ٌسمعا ٌوماً طوٌلة فً هذه الببلد، ونصب أبً وجدي خٌامهما هنا، لكنهما 

ً بمٌا مسلَمٌن،  ًّ إثنً عشر، لرنا بهذه األمور، والحمد هلل أنهما، بعد مض
ً عن  وعلى الرؼم من أنهما كانا ٌتمتعان بالحكمة، إاّل أنّهما لم ٌسمعا ٌوما
المصور الموجودة تحت األرض، أوعن الذٌن عاشوا هنا لبلنا، ولكن 

افة عدة أٌام، وٌتوجه إلى انظروا، ٌؤتً رجل ؼرٌب ٌبعد عن ببلدنا مس
ً وٌرسم خطوطاً، واحدة هنا وأخرى هنان  المكان المحدد وٌؤخذ بٌده عصا
لاببلً: هنا لصر وهنا بوابة، وهو الذي ٌرٌنا ما كان طوال الولت موجوداً 
ً إنه ألمٌر ٌثٌُر الدهشة  تحت ألدامنا، ولم نكن نعرؾ بوجودها، حما

 «.والتعّجب!
وجه التحدٌد، هم من أعادوا إلى العالم تلن نعم، علماء اآلثار على 

م اكتشؾ 8ٖٗٔالحضارة الشرلٌة العظٌمة المدفونة فً األرض، ففً عام 
بالمرب « خورس آباد»بماٌا لصر آشوري فً « بول إٌمٌل بوتا»الفرنسً 

من الموصل، ثم بعد ذلن بسنتٌن، أظهر هنري لٌارد للعالم عاصمتً 
مضً نصؾ لرن اكتشؾ المنصل الفرنسً اآلشورٌٌن نٌنوى ونمرود، وبعد 

آثار الحضارة السومرٌة فً جنوب العراق، وبعد ذلن توالت « دي سارٌن»
فً أور، « لٌونارد ولً»االكتشافات، ولد حلّت البعثة اإلنكلٌزٌة برباسة 

والبعثة األلمانٌة فً أورون، ولد تبٌّن  لنا فً نهاٌة المطاؾ أّن المدن 
 لفٌن الرابع والثالث لبل المٌبلد.السومرٌة ظهرت حوالً األ

إّن األبحاث األثرٌة التً جرت فً المبة السنة »ٌمول س. كراٌمر 
األخٌرة فً الشرق األوسط اكتشفت كنوز ثمافة مادٌة وروحٌة لم ٌحلم بها 
جٌل من العلماء الذٌن سبمونا، بفضل ما تركته لنا الحضارات المدٌمة التً 

، ونتٌجة فن رموز الكتابات المدٌمة، خرجت من تحت الرمال والتراب
 «.توسعت آفاق مداركنا التارٌخٌة آلالؾ السنٌن
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ولكن كلما عرؾ علماء اآلثار عن تارٌخ الببلد المدٌم أكثر، كلما أصبح 
 واضحاً وجلٌاً وجود أسبلؾ للمدن السومرٌة. 

ال نعلم بؤي لؽة تحدثوا أو ما هو انتماإهم العرلً، فالمعلومات التً  
تنا شحٌحةٌ جداً، وهً بماٌاهم الثمافٌة السالفة التً احتفظت بها األرض، وصل

و لاومت عوامل الزمن؛ مثل أجزاء من األوانً الفخارٌة المحززة والملونة، 
وتماثٌل اآللهة واألدوات الحجرٌة وأدوات الزٌنة، وبماٌا األبنٌة من اللبن 

األرض، وهم الذٌن الطٌنً والخشب. كان هإالء أول المزارعٌن على وجه 
وضعوا اللبنة األولى فً أساس الحضارة البشرٌة المشرلة؛ هنا تعلم اإلنسان 
للمرة األولى زراعة الممح وتربٌة الحٌوان واإللامة الدابمة، وتحول 
الصٌادون األوابل وجامعو الموت، من مستهلكٌن  طبٌعٌٌن إلى منتجٌن فً 

 الزراعة وتربٌة الحٌوان.
هذا النوع الجدٌد من الحٌاة، أدى إلى االستمرار وزٌادة عدد المستوطنات 
وتطور الفن والحرؾ. ومن الصعوبة بمكان اآلن معرفة أنه لبل أربعٌن أو 
خمسٌن سنة مضت كانت الكتب والمراجع التارٌخٌة والمجبلت العلمٌة 

ً عن عصور ما لبل التارٌخ فً العراق، وأن سهو ل صامتة ال تعرؾ شٌبا
ببلد الرافدٌن فً الجنوب والوسط والشمال، تضمُّ أطبلل وبماٌا مدن كانت 
مزدهرة فً ٌوم من األٌام. ولكن شٌباً فشٌباً، وبشًٍء من المشمّة، ومن خبلل 
األعمال البحثٌة المتواضعة، من حٌث حجم التنمٌبات فً عدد من الموالع 

المرن الماضً، والتبلل األثرٌة فً سورٌة والعراق حتى خمسٌنات من 
تمكن العلماء من وضع مخطط تمرٌبً لفترات ما لبل التارٌخ لببلد 
الرافدٌن، والتً كانت على ثبلث مراحل، وحسب العادة المتبعة من لبل 
علماء اآلثار، أخذت كل مرحلة أو حضارة اسم المولع الذي نُمّب فٌه عنها 

ة فً األلؾ ألول مرة، وهكذا ظهرت المراحل المتعالبة )ثمافة حسون
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السادس لبل المٌبلد، ثمافة حلؾ فً األلؾ الخامس لبل المٌبلد، ثمافة عبٌد 
 فً األلؾ الخامس واأللؾ الرابع لبل المٌبلد(.

« روبرت برٌد وود»كما أظهرت األبحاث األثرٌة لعالم اآلثار األمرٌكً 
شمال ببلد « جارمو»ألدم المستوطنات الزراعٌة والرعوٌة فً مولع 

ٌن، فً الجبال والمناطك المحاذٌة لكردستان العراق )زاؼروس(، الرافد
صحة نظرٌة األكادٌمً ن.ي. فافٌلوؾ «  برٌد وود»واثبتت اكتشافات 

المابلة بؤّن بداٌة المجتمعات الزراعٌة والرعوٌة مرتبطة بالجبال والمناطك 
بً المحٌطة بها. وال نستؽرب توجه علماء اآلثار السوفٌٌت إلى الشمال الؽر

م عندما لدموا إلى العراق من أجل االستطبلع واختٌار مولع 9ٙ8ٔسنة 
للبحث األثري، كون المنطمة الشمالٌة لببلد الرافدٌن هً المكان الذي أسس 
ً كون  اإلنسان البدابً فٌه الحضارة الزراعٌة والرعوٌة األولى، وأٌضا

ٌكان مثل المناطك الشمالٌة الشرلٌة خضعت لدراسات موسعة من لبل األمر
وؼٌره، لذا توجه علماإنا برفمة الزمبلء اإلنكلٌز والعرالٌٌن « برٌد وود»

 فً سهول سنجار.« السعادة»إلى الشمال الؽربً بحثاً عن 

 تالل سهول سنجار:

ً ونمٌاً، وال سٌّما بعد هطول األمطار،  فً آذار عندما ٌكون الجو صافٌا
ملعة التركٌة المدٌمة ومرتفعاتها فإنّن تكون أمام منظٍر خبّلٍب رابٍع، عند ال

الصخرٌة، وعلى منحدراتها  المبلصمة لبلدة تل أعفر؛ فالسطح الزمردي 
الموازي لحمول الممح والشعٌر محاٌط بسلسة من الجبال الخفٌضة، تتخللها 
أشرطة زرلاء؛ هً عبارة عن  الودٌان واألنهار الموسمٌة  التً تجؾ خبلل 

ؽرب ٌنهٌها جبل سنجار الذي ٌبلػ ارتفاعه موسم الصٌؾ الملتهب، ومن ال
 م.ٕٓ٘ٔ
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 م.ٕٓ٘ٔ
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ً فً المشهد العام هو المرتفعات  ً رابعا ولكن أكثر ما ٌترن لدٌن انطباعا
المصطنعة )التبلل( من حٌث أحجامها وأشكالها، وهً متنوعة؛ فمنها المثلثة 
أو المتدرجة أو التً هً على شكل لوس بٌضوي، ومنها تبلل كبٌرة 

عب مبلحظتها فً السهول الخضراء، و ال ٌمل تنوعها وأخرى صؽٌرة ٌص
عن تنوع ما تخفٌه فً داخلها من أسرار الحضارات المدٌمة. المنظر العام 

 المطل على  السهول من بلدة تل أعفر رابٌع بحّك.
عبر شمال ببلد  -فً أربعٌنات المرن الماضً -عندما مّر هنري لٌارد 

من خبلل جدران المدٌنة، »بلدة، كتب: الرافدٌن، وتولؾ للمبٌت فً هذه  ال
ٌنفتح أمامن منظر مهٌب لسهول شاسعة جداً، متصلة حتى ضفاؾ الفرات، 

وتتوارى فً السهول البعٌدة بماٌا وأطبلل المدن والمرى المدٌمة، وترتفع  
فً جمٌع الجهات، من خبلل خٌوط أشعة الشمس المابلة إلى الؽروب، 

 «.اهدة على ازدهار وموت حضارة آشوروتظهر مبات التبلل التً كانت ش
فً النهار تختبا هنا كل الكابنات من شدة الحر، وتبدو التبلل المدٌمة 
مهجورة ومٌتة، وحتى ممٌموها الدابمون من األفاعً والِضباب والموارض 
الخابفة، تمبع فً جحورها العمٌمة الباردة، وبعد منتصؾ النهار عندما ٌخّؾ 

هر السراب فً سهول سنجار، تبدو التبلل وكؤنها وهج الهواء الساخن، ٌظ
تركت األرض، وبدأت ترتفع  مثل سفن شراعٌة تبحر باحتفالٌة على متن 

 ؼٌوم ناعمة بٌضاء إلى مكان بعٌد.
فً المساء تتؽٌر اللوحة؛ عبر أشعة الشمس الذهبٌة المابلة إلى الؽروب، 

دات الصامتات على تمتلا السهول بظبلل صؽٌرة وكبٌرة للتبلل؛ هاته الشاه
الماضً، ٌتذكرن كٌؾ أن لرابة ثمانٌة آالؾ عاٍم مضى على نزول 
المزارعٌن األوابل من سفوح الجبال العالٌة إلى تلن السهول الخصبة، 
ً هدٌر عجبلت العربات المتالٌة الثمٌلة لآلشورٌٌن،  وتتذكر هذه التبلل أٌضا

لموسٌما الحربٌة ومرور جحافل اإلؼرٌك المشهورة دون حرب، وأصوات ا
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التً كانت تخطو تحت أنؽامها  فوق تراب أوروبا وآسٌا وإفرٌمٌا، الجٌوش 
الرومانٌة الرهٌبة. لٌس هنان شًء ٌختفً فً التارٌخ دون أثر، كل ثمافة 
كل شعب عاش فً هذه السهول، بؽّض النظر عن المّدة الزمنٌة، ترن خلفه 

ً مشهودة، مثل أطبلل المدن والمستوطنا ت المدٌمة التً تحولت مع آثارا
 مرور الزمن إلى تبلل متنوعة األشكال.

ً تفصل تل أعفر عن سنجار، وكانت فً ٌوم من األٌام  ستون كٌلو مترا
ً بٌن ببلد الرافدٌن والبحر المتوسط، وتبلحظ مبات التبلل  ً مرٌحا طرٌما
األثرٌة، وفً الحمٌمة كل سهول سنجار هً عبارة عن متحؾ ضخم لآلثار 

 لبة السماء الواسعة، لكن تحفها مخفٌة خلؾ الزجاج فً المتاحؾ !!! تحت 
علماء اآلثار لم ٌعٌِروا االنتباه من لبل إلى هذه المحمٌات األثرٌة 
الفرٌدة، إذا ما استثنٌنا االستطبلع األثري الذي لام به اإلنكلٌزي ستٌفن لوٌد 

والمدهشة فً المولع فً ثبلثٌنات المرن المنصرم، والتنمٌبات المثمرة 
اآلشوري الضخم فً تل الرّماح من لبل إنكلٌزي آخر هو دٌفٌد أوتس، لبمً 

 ماضً وتارٌخ سهول سنجار لؽزاُ ؼامضاً.
م بمرب منحدر أحد الموالع المخضّرة فً سهول 9ٙ8ٔبداٌة ربٌع 

سنجار، تولفت الندروفر سماوٌة اللون وخرج منها النٌموالٌان؛ نٌموالي 
سمٌر بٌرت ونٌموالي أوتوفٌج بدر، وتفحصا المولع بتمعن، ولم  ٌاكوفلوفٌج

ٌكن تولفهم فً هذه المحطة من لبٌل الصدفة. على بعد ثمانٌة كٌلومترات، 
فً الجهة الجنوبٌة الؽربٌة من تل أعفر ٌرتفع عدد من التبلل، مٌاه النهر 

كان التً تجري بالمرب من هذا التل أتى على نصفه، ومن هنا جاء اسم الم
، وتعنً بالتركٌة نصؾ تل، من خبلل االستطبلع األولً، «ٌارٌم تبه»كله 

ً فخارٌة ألوانً عابدة إلى  ومن حٌث المعطٌات الخارجٌة، نجُد كسرا
المراحل الربٌسٌة الثبلث لتطور الثمافات الزراعٌة البدابٌة فً ببلد الرافدٌن، 
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، ثمافة حلؾ على ٔعلى ثبلثة تبلل: ثمافة حسونة على سطح تل ٌارٌم تبه
 .ٖ، وثمافة عبٌد على سطح تل ٌارٌم تبهٕسطح تل ٌا رٌم تبه

على هذه المساحة الصؽٌرة جداً )ألل من واحد كٌلو متر مربع( توضعت 
تمرٌباً جمٌع مراحل تطور الحضارات الزراعٌة فً الشرق المدٌم، بدءاً من 

ً تجهٌز خطواتها األولى وحتى مشارؾ الحضارة السومرٌة. واآلن ٌنبؽ
 بعثة أثرٌة وإرسالها إلى العراق.

   :التعرف إلى المكان

سادا كامنً أو الحدٌمة »ٌمول الكاتب الروسً دانٌٌل ؼرانٌن فً كتابه 
إّن أؼلب الناس ٌعتمدون أنه كلما كانت الببلد بعٌدة كلما كانت » :«الحجرٌة

م به الشمس أدفؤ، وأن جنوب أمرٌكا أدفؤ من شمالها، وفً الٌابان كل ما تمو
هو أنها تشرق.  الحظُت منذ زمن أن الناس تعرؾ تلن الببلد التً لم تزرها 

 «.لط
أنا ال أعرؾ بالضبط َمن ِمن األوساط الطبٌة األكادٌمٌة للعلوم الروسٌة 
عّد العراق كلٌاً ذا مناخ صحراوي؟ ولكننً أظن أن هنان أسباباً ممنعة وراء 

فً فصل الصٌؾ الحار تصل درجة ذلن. حمٌمة إن أؼلب مساحة العراق 
الحرارة فٌها إلى خمسٌن درجة مبوٌة، وفً الجنوب والؽرب، ومن بؽداد 
تندر الهطوالت المطرٌة فً السهول الصحراوٌة، وتتجول فٌها لطعان 
الجمال، والبدو الذٌن أصبح منظرهم ومبلبسهم صفراء من الؽبار الذي 

 هار.ٌسولهم، وال ترى النخٌل إال على ضفاؾ األن
ومن وجهة نظري فإن مإسستنا المحترمة جانبت شٌباً من الحمٌمة عندما 
أطلمت على العراق هذه التسمٌة؛ ألن شمال العراق وسهول سنجار وحتى 
جبال كردستان ٌسودها مناخ متوسطً، وهو بعٌد كّل البعد عن المناخ 

 الصحراوي الجاؾ، وتؤكدت من ذلن من خبلل تجربتً الشخصٌة.
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تعدت البعثة األثرٌة الروسٌة للذهاب، تم تعٌٌن الدكتور بٌوتر عندما اس
دٌمترٌفٌج درفسكٌخ نابباً لربٌس البعثة من الناحٌة الخدمٌة، ألنه رجل كبٌر 
فً السن وذو تجربة طوٌلة، ولد عمل فً عدد من البلدان فً الشرق 

والذي عمل « محاربٌنا المدماء»األوسط. وساعده فً مهمته وبحٌوٌة أحد 
ً فً آسٌا الوسطى ونوبً، وهو موسى عمرفٌتج ٌونوسوؾ أو كما  أٌضا

لم ٌكترث هإالء بما ذهب إلٌه األخوة فً أكادٌمٌة العلوم «. مٌشا»نسمٌه 
حول الطبٌعة الصحراوٌة الحارة للعراق، معتمدٌن على تجربتهم الشخصٌة 

 فً تحضٌر البعثة، من حٌث األدوات والمعّدات واأللبسة.  
فً حمولة البعثة إلى العراق الصحراوي الحار أكٌاس نوم  لذا وجدنا

لطنٌة دافبة وشوادر )خٌم( عسكرٌة متٌنة، ومعاطؾ ثمٌلة مشمعة، 
وجزماٍت مطاطٌة مبطنة، ومعاطؾ دافبة، أي العدة والتجهٌزات الشخصٌة 
البلزمة لبعثة وطنٌة فً روسٌا، وكؤنها لٌست بعثة متوجهة إلى ببلد 

دابماً. كانت تجربة ومعرفة هذٌن الشخصٌن مفٌدةً لنا فً الرافدٌن المشمسة 
أول لماء لنا مع المناخ الصحراوي فً سنجار، الذي لم ٌكن دافباً لّط فً تلن 
الفترة من السنة، حٌث فصل الربٌع المتملب الذي ٌصب على رإوسنا 

 أمطاراً مستمرة مترافمة بهبّاٍت من الرٌاح والبرد.
خذنا معنا إلى ٌارٌم تبه شاحنة لوٌة نوع )ؼاز بعد تجربتنا المرٌرة، أ

(، ومبلبس دافبة، وكنا نستعمل هذه العدة الشتوٌة فً ؼالبٌة موسمنا ٙٙ
التنمٌبً الذي كان ٌمتد لمدة ثبلثة أشهر، وكنا نشعر بالدؾء فً أواخر 
نٌسان، أي فً نهاٌة موسم العمل، بعدها نتوجه إلى عاصمة الببلد بؽداد، 

طن فً أٌار، أي كنا نشعر بالمناخ العرالً الحار فمط فً ومنها إلى الو
 الفترة األخٌرة من وجودنا فً العراق.
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   :الخطوات األولى

هل تشكٌل بعثة أثرٌة فً ببلد الرافدٌن  هو أمٌر هٌّن؟ فلنستمع إلى آراء 
 زمبلبنا األوربٌٌن الذٌن عملوا فً العراق منذ أواسط المرن التاسع عشر.

عثة األلمانٌة التً عملت فً الوركاء )أورون المدٌمة( كتب عضو الب
وٌلهلم كٌنٌػ، فً بداٌة المرن العشرٌن، إن تشكٌل بعثة فً ببلد الرافدٌن 
لٌس بالعمل السهل؛ ففً البداٌة ٌجب الحصول على موافمة السلطات األثرٌة 
فً الببلد، وبعدها ٌجب الدخول فً مفاوضات مع الحكومة من أجل تؤمٌن 

ً ولها مبرراتها، فالشٌخ العربً حماٌ ة البعثة؛ ألن هذه الخطوة مهمة جدا
ً من العمال للعمل،  ً كبٌرا الذي لد تعمل البعثة فً منطمته سوؾ ٌرسل عددا
ً ما ٌستخدم زعماء العشابر أجور  ألنها فرصة نادرة لكسب المال، وؼالبا

ً من الحراس المسلحٌن حسب نسبة عدد  العمال لصالحهم، وٌرسلون عددا
العمال من أجل تشؽٌلهم، كما أن االتفاق مع الحكومة ضروري ألمنهم 
كؤوروبٌٌن، فهم ٌعملون لمواسم طوٌلة فً الصحراء. ومن ثم ٌجب بناء 
مخٌم للبعثة، كبٌوت السكن ومستودعات اللمى األثرٌة، وؼرؾ مظلمة من 
أجل تحمٌض أفبلم التصوٌر، وؼرؾ للخدم والحراس، وكراج، وبانٌو 

ستحمام األوربٌٌن الذٌن تظهر لدٌهم حساسٌة كبٌرة، وإلزالة الؽبار )ال
والعرق عنهم(. عند االنتهاء من كل ذلن، تظهر مشكلة المٌاه وفً وسط 
ؼٌر مرٌح، فالعٌش ممكن دون حنان واعتناء أي امرأة فً العراق، ولكنه 

خمسة مستحٌل دون ماء، و كان علٌنا جلب الماء ٌومٌاً من آبار تبعد مسافة 
كٌلومترات، وكان علٌنا أن نمتصد  فً استهبلن الماء. طبعاً الكثٌر مما لاله 

 وٌلهٌلم كٌنػ، والذي مضى علٌه سبعون عاماً، لد تؽٌر اآلن.
تختلؾ المناطك التً نحن فٌها اآلن، أي سهول سنجار، عن جنوب 
العراق ذي المناخ الصحراوي، بسبب الهطوالت المطرٌة والهواء البارد 

مادم من الجبال المجاورة. لم نعاِن من أي صعوبة فً الحصول على ال
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الموافمة للتنمٌب، بل على العكس تماماً، فالمدٌر العام لآلثار والمتاحؾ 
عٌسى سلمان استمبلنا بكل رحابة صدر فً مكتبه، وولع جمٌع الوثابك 

ا معهم المطلوبة لذلن، وكذلن شٌوخ المبابل العربٌة فً ٌارٌم تبه، لم ٌكن لن
أي احتكان، ألن ؼالبٌة سكان منطمة تل أعفر هم من  التركمان الذٌن 
ً عن العرب. والمجموعة العربٌة  ٌتحدثون اللؽة التركٌة، وٌختلفون عرلٌا
الوحٌدة التً عملت معنا فً مولع ٌارٌم تبه )حوالً خمس عشرة شخصاً( 

ال التنمٌب، كان أفرادها ٌنحدرون من لرٌة شرلاط، وكانوا مختصٌن فً أعم
وتم لبولهم فً العمل معنا  بمساعدة المدٌرٌة العامة لآلثار العرالٌة. وبما أن 
مخٌم البعثة موجود فً منطمة مؤهولة بالسكان، لم نحتج إلى عدد كبٌر من 
الحراس، فمد كان لدٌنا حارٌس واحٌد ٌحمل بندلٌة صٌد لدٌمة، وكانت 

 حراسته رمزٌة.
هلم كٌنػ، كانت تنطبك على البعثة الروسٌة ولكن األمور التً ذكرها ول

فً ٌارٌم تبه، ففً المواسم األولى لعملنا وبسبب حاجة سكان المرى 
المجاورة إلى النمود، كان العمال ٌؤتون إلٌنا بؤعداد كبٌرة، وكنا بحاجة إلى 
خمسٌن عامبلً فمط. ومثل البعثة األلمانٌة، لم ٌكن معنا نساء، كنا نترن 

فً الوطن لمدة ثبلثة أشهر، وعلى ما أعتمد فإن عدم وجود  عوابلنا خلفنا
ً صحٌحاً؛ ألن األوضاع المعٌشٌة للبعثة فً ٌارٌم  النساء فً البعثة كان أمرا
تبه لم تكن نموذجٌة، بسبب البرد واألوحال والحرارة العالٌة والؽبار 

ور والتؽذٌة ؼٌر المعتادة لنا، باإلضافة إلى وجود الحشرات واألفاعً وأم
أخرى كثٌرة. واختٌار مولع المخٌم هو على لدٍر كبٌر من األهمٌة، وكذلن 

م، عند وصول أعضاء البعثة 9ٙ9ٔمشكلة جلب المٌاه. ففً  آذار عام 
السوفٌتٌة إلى منطمة ٌارٌم تبه، تم اختٌار مولع المخٌم )مركز البعثة( على 

الذي  ٖرٌم تبهمساحة مستوٌة، فً الناحٌة الؽربٌة من سفح التل الكبٌر ٌا
ً لسهول سنجار ٌٖٔبلػ ارتفاعه  ً عاما م، مما كان ٌسمح لن بؤن ترى منظرا

والمنظر الرابع للؽروب فوق هضاب جبل سنجار. فً الموسمٌن األول 
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ً من خٌم عسكرٌة تسع كل واحدة منها لعشرة  والثانً كان ممر البعثة مإلفا
استُعملت كمطعم،  أسّرة، عدا عن خٌم النوم والمسكن، كما ُوضعت خٌمٌ 

وأخرى كمختبر. عدا عن أعضاء البعثة السبعة، كان ٌسكن معنا، فً 
المواسم األولى من البعثة، الطباخ ومساعده والخادم والحارس، أما العمال 
العرب المنحدرٌن من شرلاط، فمد نصبوا خٌمهم فً منطمة لرٌبةً منّا،  عند 

 لرب الطرٌك. ٕسفح التل الجنوبً ٌارٌم تبه
ً الحمٌمة، تم تجاوز مشكلة المٌاه، فعندما كنا نتهٌّؤ للمجًء فً موسكو ف

الترح أحدهم علٌنا أن نؤخذ معنا، باإلضافة إلى السٌارات والممتلكات 
األخرى للبعثة، صهرٌج ماء على عجبلت بسعة ألؾ لتر، فهمنا ذلن فٌما 

مزرعة لنا بعد فً المولع، فمد كان المخٌم فً باحة نظٌفة، وألرب لرٌة أو 
كم، والمٌاه الموجودة فً آبارها كانت مالحة أو ؼٌر ٕكانت على بعد 

صالحة للشرب، لكن المٌاه الصالحة للشرب كانت موجودة فً تل أعفر، 
والبلدة لم تكن بعٌدة عنا، وكانت فٌها مصفاة ماء، تإمن المٌاه لكل سكان 

 البلدة من نهر دجلة، وكنا نجلب مٌاه الشرب من هنان.
(، وصهرٌج على ٖ٘ت األمور لنا سهلة، فلدٌنا شاحنة لوٌة )ؼاز بد

عجبلت، وبوسعنا أخذ ما شبنا من المٌاه، ولكن األسابٌع األولى من الحٌاة 
فً ٌارٌم تبه جعلتنا نؤخذ فً الحسبان الطمس المتملب فً المنطمة. الطرٌك 

وٌلة الترابً بٌن المخٌم وتل أعفر ٌمر فً أرض مستوٌة ومسافتها ؼٌر ط
)ألل من عشرة كٌلومترات(، ولكن خبلل هذه المسافة المصٌرة ٌمطع 
الطرٌك وادٌان )نهرٌن(، ٌبلػ عرض كّل واحٍد منهما عّدة أمتار، وعممه 
لرابة مترٌن، باإلضافة إلى عدة لنوات للري، هذه الودٌان والمنوات تتحول 

عندما تكون إلى أنهار كبٌرة ال ٌمكن عبورها فً فصل الشتاء، وال سٌّما 
الهطوالت ؼزٌرة، والتً لد تستمر لعدة أٌام. كما تصبح األرض والتربة فً 
سهول سنجار وحبلً  ٌصعب اجتٌازه عند هطول األمطار، حتى أن السكان 
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المحلٌٌن كانوا ال ٌجتازونها إال عند الضرورة المصوى وبواسطة جرارات 
فر لجلب المٌاه زراعٌة، أما نحن فكان ٌجب علٌنا أن نذهب إلى تل أع

لتر( كل ٌوم لكً تسّد حاجتنا وحاجة خمسة عشر عامبلً من شرلاط، ٓٓٓٔ)
 كانوا ٌعٌشون معنا فً المخٌم.

لم  ٖ٘، وشاحنة ؼاز 9ٙفً البداٌة كانت لدى البعثة سٌارة جٌب ؼاز 
تكن تستطٌع العبور واجتٌاز الطرٌك المذكور، ولذلن كنا نستؤجر جراراً 

ً من أحد الفبل حٌن من المرٌة المجاورة ألجل جلب الماء من البلدة، زراعٌا
الجبارة  ٙٙم ولكن بعد حصولنا على شاحنة ؼاز 97ٖٔكان هذا فً سنة 

انتهت صعوباتنا فً الحصول على الماء وشراء المواد الؽذابٌة 
 والخضروات. 

من خبلل تجربتنا فً المواسم توصلنا إلى حمٌمة مفادها أّن  اختٌار مكان 
كان خاطباً؛ ألن الخٌم لم تكن محمٌة  ٖفً السفح الؽربً لٌارٌم تبهالمخٌم 

من العواصؾ وهبوب الرٌاح الؽربٌة باستمرار، هذا أوالً، وثانٌاً كان ٌجب 
علٌنا تشٌٌد أبنٌة أكثر لوة وتحّمبلً ألحوال الطمس )مختبر لدراسة اللمى 

البعثة األثرٌة، ومطعم ومطبخ ومستودع(، ولم تنضج فكرة بناء منزل 
، حٌث شرعنا فً الخطوات األولى فً 97ٓٔواألبنٌة السابمة إال فً سنة 

ذلن االتجاه، ووضعنا  نصب أعٌننا أن ٌكون بٌت البعثة كسابر بٌوت المرى 
ً من اللبن والطٌن والمش، هكذا كانت فكرة مدٌرنا. وكان  المحٌطة بنا، مبنٌا

المجاورة ٌكمن فً أّن  الفرق  بٌن بٌت البعثة والبٌوت األخرى فً المرى
ً وجمٌع شبابٌكه كانت من الزجاج، وفً كل زاوٌة  بٌت البعثة كان ضخما

 من زواٌا السطح كان ٌوجد برج على شكل درج صؽٌر.
م، أي خبلل 97ٓٔكانت حفلة االفتتاح فً األول من شهر أٌار عام  

السنة الموسم التنمٌبً الثانً، وفً الحمٌمة لم نستخدم بٌت البعثة فً تلن 
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م، بعدما جلبنا خٌمنا من السفح الؽربً 97ٔٔوإنما فً الموسم الثالث عام 
 إلى السفح الشرلً؛ المكان الذي بنٌنا فٌه بٌت البعثة.

داخل البٌت الطوٌل كانت جدران ؼرؾ العمل واإلدارة مطلٌة بشكل جٌد 
ٌعٌش فً ؼرفة منفردة، » محّمد زمً »بمادة الكلس، وكان حارسنا 

بة كانت األرض التً تمع فٌها جمٌع التبلل التً ٌتم التنمٌب فٌها من وبالمناس
 «.لبلنا نحن مجموعة ٌارٌم تبه، تعود ملكٌتها إلى هذا الشخص

بعدها كان المخبر ومستودع العدة والمطعم )صالون حسب اللؽة 
ً المطبخ الذي كان ٌعٌش فٌه  المحلٌة(، وكان لاعة للمطالعة أٌضاً، وأخٌرا

ما نحن أعضاء البعثة كنا نفضل العٌش والمبٌت فً الخٌم الواسعة، الطباخ. أ
وهنا ٌجب أن أتحدث عن بناء آخر ضروري فً حٌاتنا وهو الحمام؛ بناٌء 

« حسونة»ؼٌر عاٍل ذو سطح مستٍو بمدخلٌن، مكتوٌب على باب أحدهما 
، حسب تسمٌة الثمافة التً كنا ننمب عنها فً «حلؾ»واآلخر مكتوب علٌه 

عٌن، والكتابة مكتوبة بالطٌن وكسر الفخار العابدة إلى كل حمبة. على المول
 ، ًّ حسب علمً لم ٌستعمل أي شخٍص، ٌعمل فً مولع ٌارٌم تبه الحلف
 الحمام الخاص بالعاملٌن فً المولع الحسونً وبالعكس؛ التمالٌد شًء عظٌم.

فً األعلى كان ثمة خزان بسعة ألؾ لتر ٌتوضع على بضعة لطع من 
ن، و كان حارسنا أو أحد أعضاء البعثة ٌموم بملبه. فً األولات الحارة اللب

 ً أما فً )كانت المٌاه الموجودة فً الخزان تصبح دافبة، بل حاّرة أٌضا
األولات المعتدلة كما فً آذار ولسم من نٌسان كنا نموم بتسخٌن المٌاه ٌدوٌاً 

من الخطورة، ألّن  بواسطة الكاز(، وكان االستحمام فً هذه الحالة فٌه شًء
أّول اثنٌن فمط من بٌن المستحمٌن كانا ٌستمتعان بالمٌاه الدافبة، أما البمٌة 
فتصلهم المٌاه حاّرة، وإذا تؤخر المناوب، واسمه حسن، على السطح لٌضٌؾ 
المٌاه الباردة إلى الخزان، فإّن المٌاه الحارة كانت تنزل على كتفً و على 

ذا كانوا ٌسموننا فً ٌارٌم تبه( أي الدكتور. المستحّم )هك« التختور»رأس 
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فً األٌام المخصصة لبلستحمام كان باستطاعتن أن ترى رأساً ٌعلو الحمام 
الحسونً أو الحلفً وعلٌه رؼوة الصابون، وصراخه ٌمؤل سهول سنجار 

 «. حسن الزم  مً بارد»وهو ٌمول: 
ب المٌاه وفً بعض األٌام كان حسن المسكٌن ٌحاول أن ال ٌتؤخر عن ص

الباردة فً الخزان، فكان ٌُنزل على رأس المستحم مٌاهً باردة، ألن المٌاه 
كانت تؤخذ من الخزان الذي ٌستخدم فً روسٌا من أجل مشروب )الكفاس( 

 بجدرانه   المحشٌة، مثله مثل المبّرد )الترمز(.
 أما فٌما ٌتعلك بالمؤكل فكان لدٌنا طباخ؛ فً أّول عامٌن كان ٌعمل لدٌنا

رجل فارسً ذو شارب أبٌض ولبعة صوفٌة، وكان ٌُدعى عباس، أما فٌما 
بعد، ولعدة سنوات، كان طباخنا رجبلً متوسط الطول جمٌل المبلمح اسمه 

وكان ٌنحدرمن مدٌنة الموصل، كان « السٌد»أٌسر، أو كما كانوا ٌسمونه 
ً جداً، و كان ٌساعده فً العمل صبً ت ً ماهراً، و رجبلً طٌبا ركمانً. طبّاخا

وكانت الوجبات توضع أمامنا فً الصالون على الطرٌمة الشرلٌة؛ الشوربة 
أوالً، وكان الطباخ ٌجلبها بنفسه وهً الوجبة  األولى، أما الوجبة الثانٌة فهً 
اللحم مع األرّز، والفاصولٌاء مع الخضروات فً صحون واسعة ؼٌر 

ٌنما ٌموم الطباخ عمٌمة، مصنوعة من الخزؾ الفرفوري، ٌحملها الخادم ب
بوضع الصحون بكّل كبرٌاء أمام الدكاترة، لكّل واحٍد منهم صحٌن، و كان 
كؤنّه ٌعطٌنا روببلً ذهبٌاً، ومع ذلن، فمد كان ٌتّبع تسلسل الرتب من األعلى 
إلى األدنى؛ فالمدٌر أوالً كما كان ٌسمٌه العرالٌون، أي ربٌس البعثة رإوؾ 

 ثة نٌكوالي مٌربٌرت، وهكذا دوالٌن.منجاٌٌؾ، ٌلٌه نابب ربٌس البع
أتذكر إلى اآلن أسماء أنواع األطعمة عند العرالٌٌن، فاألرّز هو التمن، 
واللبلبٌة هً الحمص والفاصولٌاء، والخس واللحم، وكان عندهم الٌبرخ، 

 وهً أوراق وأرز ولحم مفروم مع البهارات، أما السكر فكان ٌسمى شكر.



ٗٔ 

فً األٌام المخصصة لبلستحمام كان باستطاعتن أن ترى رأساً ٌعلو الحمام 
الحسونً أو الحلفً وعلٌه رؼوة الصابون، وصراخه ٌمؤل سهول سنجار 

 «. حسن الزم  مً بارد»وهو ٌمول: 
ب المٌاه وفً بعض األٌام كان حسن المسكٌن ٌحاول أن ال ٌتؤخر عن ص

الباردة فً الخزان، فكان ٌُنزل على رأس المستحم مٌاهً باردة، ألن المٌاه 
كانت تؤخذ من الخزان الذي ٌستخدم فً روسٌا من أجل مشروب )الكفاس( 

 بجدرانه   المحشٌة، مثله مثل المبّرد )الترمز(.
 أما فٌما ٌتعلك بالمؤكل فكان لدٌنا طباخ؛ فً أّول عامٌن كان ٌعمل لدٌنا

رجل فارسً ذو شارب أبٌض ولبعة صوفٌة، وكان ٌُدعى عباس، أما فٌما 
بعد، ولعدة سنوات، كان طباخنا رجبلً متوسط الطول جمٌل المبلمح اسمه 

وكان ٌنحدرمن مدٌنة الموصل، كان « السٌد»أٌسر، أو كما كانوا ٌسمونه 
ً جداً، و كان ٌساعده فً العمل صبً ت ً ماهراً، و رجبلً طٌبا ركمانً. طبّاخا

وكانت الوجبات توضع أمامنا فً الصالون على الطرٌمة الشرلٌة؛ الشوربة 
أوالً، وكان الطباخ ٌجلبها بنفسه وهً الوجبة  األولى، أما الوجبة الثانٌة فهً 
اللحم مع األرّز، والفاصولٌاء مع الخضروات فً صحون واسعة ؼٌر 

ٌنما ٌموم الطباخ عمٌمة، مصنوعة من الخزؾ الفرفوري، ٌحملها الخادم ب
بوضع الصحون بكّل كبرٌاء أمام الدكاترة، لكّل واحٍد منهم صحٌن، و كان 
كؤنّه ٌعطٌنا روببلً ذهبٌاً، ومع ذلن، فمد كان ٌتّبع تسلسل الرتب من األعلى 
إلى األدنى؛ فالمدٌر أوالً كما كان ٌسمٌه العرالٌون، أي ربٌس البعثة رإوؾ 

 ثة نٌكوالي مٌربٌرت، وهكذا دوالٌن.منجاٌٌؾ، ٌلٌه نابب ربٌس البع
أتذكر إلى اآلن أسماء أنواع األطعمة عند العرالٌٌن، فاألرّز هو التمن، 
واللبلبٌة هً الحمص والفاصولٌاء، والخس واللحم، وكان عندهم الٌبرخ، 

 وهً أوراق وأرز ولحم مفروم مع البهارات، أما السكر فكان ٌسمى شكر.



ٕٗ 

سابماً، فً الخٌم الكبٌرة المصنوعة من الوبر، كنا نعٌش، كما ذكرت 
وكان ٌسكن فً كل واحدة منها أربعة أشخاص، وكنا ننام على أسّرة بسٌطة  
ٌتم تركٌبها وتفكٌكها بسهولة فً أكٌاس نوم لطنٌة، وبما أن لٌالً ٌارٌم تبه 
 كانت فً منتصؾ أٌار، لم نكن نستخدم ؼٌر هذه األكٌاس للنوم إاّل فٌما ندر.

دما تم تبدٌل مكان مخٌمنا، بعد بناء بٌوت البعثة، إلى الجهة الشرلٌة عن
ً من نهر صؽٌر ٌسمٌه السكان  من سفح التل، أصبح مكان المخٌم لرٌبا

ً من المٌاه «عبرة»المحلٌون  ، وكان طوال فترة إلامتنا فً العراق خالٌا
تٌن، تمرٌباً، ألن  السكان  كانوا ٌستخدمون مٌاهه فً ري وسماٌة البسا

وكانت المٌاه تجري فٌه بعد انتهاء موسم السماٌة فمط، وعلى ضفتً النهر 
ً بٌن المخٌم والعالم  كانت تنمو األعشاب والشجٌرات، مما ٌجعل منه حاجزا
الخارجً، وكان ٌوجد علٌه جسر حجري صؽٌر للسٌارات، أما العمال الذٌن 

رٌن ألن ٌمفزوا كانوا مضط« ٌارٌم تبه»كانوا ٌؤتون إلى العمل فً مولع 
ً فٌه، وكان  على الجدول الصؽٌر أو عبوره سباحة عندما كان الماء جارٌا

 ٌٔارٌم تبه»األمُر نفسه بالنسبة لزمبلبً الذٌن كانوا ٌعملون فً مولع 
والعابد إلى فترة  ٕ«ٌارٌم تبه»، أما أنا فكنت أعمل فً مولع «الحسونً

ان ٌمع على السفح ، وكنت أتمهل وأجهز عدتً، ألن المخٌم ك«حلؾ»
 الشرلً من التّل، كما ذكرُت سابماً.

ًّء بالنسبة للطبٌعة:   لٌس ثمة طمٌس س

إّن نمط الحٌاة الٌومٌة فً المدٌنة ٌفتمد إلى الشعور بتملّبات الفصول، 
كالشعور بالمطر والبرق وتسالط الثلوج والربٌع، بٌنما فً الرٌؾ ٌبدو تؤثٌر 

 ٌة، وال سٌّما هنا فً العراق.  الطمس واضحاً على الحٌاة الٌوم
ً الختصاصاتهم فً الصحراء والؽابات  إّن أولبن الذٌن ٌعملون وفما
والسهول والمناطك االستوابٌة، وٌعٌشون فً الخٌم وؼرؾ الصفٌح 

ٖٗ 

مثل الجٌولوجٌٌن والصٌادٌن والمّساحٌن وعلماء اآلثار، ال «، الكرفانات«و
هم أو فشلهم وحسب، وإنّما ٌمتصر تؤثٌر الطمس على عمل هإالء ونجاح

 ٌمتّد تؤثٌره إلى تفاصٌل دلٌمة من حٌاتهم فً بعض األحٌان.
و لم تكن بعثتنا األثرٌة فً العراق فً منؤى عن ذلن، وعندما كان 
معارفً فً موسكو ٌسؤلوننً عن الطمس فً العراق  كنت ألول لهم بشكل 

شخص عاش  ، كانت هذه لعبة؛ أي أنها كانت ردة فعل«ال بؤس»مختصر 
وتحّمل جمٌع أوضاع الطمس ؼٌر المستمر فً العراق، وباإلمكان تلخٌص 
انطباعً عن الطمس العرالً بكلمتٌن )ؼٌر مستمر(، وهذا ما ذكره المإرخ 

فً وصؾ مناخ وطمس العراق بشكل مختصر « تً تسٌرون»األلمانً 
هضبة عندما كانت الثلوج تبدأ بالذوبان فً شمال جبال «وموجز، فهو ٌمول:

أرمٌنٌة،  كانت األنهار تمتلا بالمٌاه، وكان نهر دجلة ٌفٌض فً شهر آذار، 
بٌنما ٌفٌض نهر الفرات فً نٌسان، وكانت هذه األنهار تصل إلى أعلى 
مستوى لها فً الشهر السادس والسابع. عندها كانت التربة تؤخذ كفاٌتها من 

كانت المٌاه الرطوبة وتصبح عالٌة الخصوبة، ولكن فً بعض األحٌان 
تخرج من مجراها وتدمر السدود وتمضً على المزروعات، فكانت تحّل 

 المجاعة، وٌموت اإلنسان لبل الحٌوان.
تحّل المجاعة فً حالتٌن فً هذه المنطمة؛ الحالة األولى عندما تؤتً 
المٌاه والفٌضانات فً ؼٌر أولاتها، أو عندما ال تكفً لسماٌة المزروعات، 

نٌة  فهً عندما تؤتٌهم المٌاه الهابجة من الجبال، وتمضً على أما الحالة الثا
المزروعات والسدود. كانت المٌاه ممدسة، وكان ٌجب الدعاء والصبلة دابماً 

 من أجل عدم حدوث هذه الكوارث، ألنها كانت مسؤلة حٌاة أو موت. 
الصٌؾ فً مٌزوبوتامٌا طوٌل، فهو ٌبدأ فً منتصؾ آذار وٌستمر حتى 

ول، أما الشتاء فٌكون فعلٌاً ثمانٌة أسابٌع، وفً شباط ترى األرض تشرٌن األ
ً من أي نمطة فً العالم؛ تصُل  لد اخضّرت. الطمس هنا أكثر حرارة وجفافا



ٖٗ 

مثل الجٌولوجٌٌن والصٌادٌن والمّساحٌن وعلماء اآلثار، ال «، الكرفانات«و
هم أو فشلهم وحسب، وإنّما ٌمتصر تؤثٌر الطمس على عمل هإالء ونجاح

 ٌمتّد تؤثٌره إلى تفاصٌل دلٌمة من حٌاتهم فً بعض األحٌان.
و لم تكن بعثتنا األثرٌة فً العراق فً منؤى عن ذلن، وعندما كان 
معارفً فً موسكو ٌسؤلوننً عن الطمس فً العراق  كنت ألول لهم بشكل 

شخص عاش  ، كانت هذه لعبة؛ أي أنها كانت ردة فعل«ال بؤس»مختصر 
وتحّمل جمٌع أوضاع الطمس ؼٌر المستمر فً العراق، وباإلمكان تلخٌص 
انطباعً عن الطمس العرالً بكلمتٌن )ؼٌر مستمر(، وهذا ما ذكره المإرخ 

فً وصؾ مناخ وطمس العراق بشكل مختصر « تً تسٌرون»األلمانً 
هضبة عندما كانت الثلوج تبدأ بالذوبان فً شمال جبال «وموجز، فهو ٌمول:

أرمٌنٌة،  كانت األنهار تمتلا بالمٌاه، وكان نهر دجلة ٌفٌض فً شهر آذار، 
بٌنما ٌفٌض نهر الفرات فً نٌسان، وكانت هذه األنهار تصل إلى أعلى 
مستوى لها فً الشهر السادس والسابع. عندها كانت التربة تؤخذ كفاٌتها من 

كانت المٌاه الرطوبة وتصبح عالٌة الخصوبة، ولكن فً بعض األحٌان 
تخرج من مجراها وتدمر السدود وتمضً على المزروعات، فكانت تحّل 

 المجاعة، وٌموت اإلنسان لبل الحٌوان.
تحّل المجاعة فً حالتٌن فً هذه المنطمة؛ الحالة األولى عندما تؤتً 
المٌاه والفٌضانات فً ؼٌر أولاتها، أو عندما ال تكفً لسماٌة المزروعات، 

نٌة  فهً عندما تؤتٌهم المٌاه الهابجة من الجبال، وتمضً على أما الحالة الثا
المزروعات والسدود. كانت المٌاه ممدسة، وكان ٌجب الدعاء والصبلة دابماً 

 من أجل عدم حدوث هذه الكوارث، ألنها كانت مسؤلة حٌاة أو موت. 
الصٌؾ فً مٌزوبوتامٌا طوٌل، فهو ٌبدأ فً منتصؾ آذار وٌستمر حتى 

ول، أما الشتاء فٌكون فعلٌاً ثمانٌة أسابٌع، وفً شباط ترى األرض تشرٌن األ
ً من أي نمطة فً العالم؛ تصُل  لد اخضّرت. الطمس هنا أكثر حرارة وجفافا



ٗٗ 

درجات الحرارة فً الصٌؾ إلى خمسٌن درجة مبوٌة، لتجعل من الببلد 
ً الهباً، وٌؽطً الرمل األصفر السهول والتبلل، و تدور األعاصٌر  جحٌما

الرملٌة الضخمة حتى تصل إلى السماء فوق الحمول الجافة، مهددة بخنك 
اإلنسان والحٌوان، وتكون األمطار للٌلة، وإذا هطلت تكون مصحوبة بالبرق 
والرٌح الموٌة، وتجعل األرض بحراً من األوحال؛ هنا الطبٌعة تعرض كامل 

 ،ٍ ًّ و كم هو ضعٌٌؾ لوتها فً ببلد الرافدٌن، إنها تتراءى لئلنسان بشكل جل
أمامها، وٌرى كٌؾ أّن باستطاعتها أن تمضً على جمٌع خططه فً أي 
ولت من السنة، وتجعله مطٌعاً وصؽٌراً  أمامها، وفً نفس الولت تجعل منه 

 «.رجبلً صبوراً متحمبلً األهوال
لد اختبر وعاش « التبلل اإلنجٌلٌة»لسُت أعلم إذا ما كان مإلؾ كتاب 

تمر والهابج أم ال، لكنًّ أعلم أنّه وصؾ المناخ طمس العراق ؼٌر المس
والطمس فً تلن الببلد بدلة عجٌبة. ال شّن أّن المناخ  فً شمال ببلد 
الرافدٌن ٌختلؾ عن المناخ الجاؾ    والحار فً الجنوب، ؼٌر أنّنا نبلحظ 
ً التشابه فً الصفات الربٌسٌة للمناخ؛ مثل الهجوم المباؼت للسٌول  أٌضا

منحدرة من الجبال، والعواصؾ الؽبارٌة والرٌاح والهطوالت الجارفة ال
المطرٌة التً تدوم نحو أسبوعٍ كامٍل، والجو الحار الذي ال ٌُحتمل؛ والذي 
ٌكون أكثر حرارة فً سهول سنجار، باإلضافة إلى خروج العمارب 
واألفاعً والزواحؾ والحشرات المختلفة من جحورها فً منتصؾ نٌسان. 

مى الصعوبة الربٌسٌة هو المناخ ؼٌر المستمر الذي ٌمكن أن لكن مع ذلن تب
ٌتؽٌر خبلل أٌام أو ساعات معدودة. لد تصل الفرولات الحرارٌة بٌن اللٌل 

ً أن ٌرافك هذا  ٖٓ – ٕٓوالنهار إلى  درجة مبوٌة، ومن الطبٌعً أٌضا
 التملب تؽٌٌر فً الرطوبة والضؽط الجوي. 

بل الصٌؾ دون سابك إنذار فً ٌارٌم فً أّول عشرة أٌام من نٌسان، ٌُم
تبه ؛ الصٌؾ الملتهب والجاؾ ذو السماء الصافٌة الزرلاء والشمس 

ٗ٘ 

درجة مبوٌة فً الظل، ولكن  ٓٗ-ٖ٘الساطعة؛ ترتفع الحرارة لتتراوح بٌن 
فً اللٌل ٌكون الطمس فً نفس الفترة بارداً للٌبلً، لذا بإمكان المرء النوم 

مٌمً الحار فً سهول سنجار ٌؤتً فً نهاٌة أٌار بشكٍل جٌد؛ ألّن الصٌؾ الح
 وبداٌة حزٌران.

ألجل عرض ما سبك، سؤستشهد هنا ببعض الممتطفات من دفتر 
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فً النصؾ الثانً من النهار؛ تهب الرٌاح الخماسٌنٌة من الجنوب ومن 
مٌزان الحرارة بالمرب من الباب ٌإشر شبه الجزٌرة، الجو خانك ومؽبّر، 

. تتجمع الؽٌوم السوداء فً سماء سهول سنجار. حوالً الساعة ٕٖإلى الرلم 
التاسعة مساًء سمعنا صوت الرعد الذي لم أسمعه من لبل، وكان من النادر 
حدوثه فً هذا المكان، كان ٌضًء الحمول والمرى المجاورة ومخٌمنا بشكل 

ألوان خمرٌة فاتحة وخضراء وصفراء. صوت مرعب وبضوء جهنمً ذي 
الرعد كان ٌزلزل المكان على امتداد عدة كٌلومترات، وبعد ذلن نزل على 
رإوسنا وخٌمنا وابٌل من األمطار المصحوبة برٌاح لوٌة من جمٌع 
االتجاهات، وكؤنها تحاول التبلع خٌمنا من مكانها، دام ذلن أكثر من 

نا حتى الصباح، الذي استمبلنا أٌضاً بمطر ساعتٌن، وساد الهدوء بعدها، ونم
شدٌد مع حرارة ال تتجاوز العشر درجات مبوٌة، وفً منتصؾ النهار تولؾ 

 المطر وأشرلت الشمس وبدا الجو خانماً بسبب رطوبة األرض والحمول.
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درجة مبوٌة فً الظل، ولكن  ٓٗ-ٖ٘الساطعة؛ ترتفع الحرارة لتتراوح بٌن 
فً اللٌل ٌكون الطمس فً نفس الفترة بارداً للٌبلً، لذا بإمكان المرء النوم 

مٌمً الحار فً سهول سنجار ٌؤتً فً نهاٌة أٌار بشكٍل جٌد؛ ألّن الصٌؾ الح
 وبداٌة حزٌران.

ألجل عرض ما سبك، سؤستشهد هنا ببعض الممتطفات من دفتر 
 :م97٘ٔ -97ٖٔمذكراتً فً البعثة من العام 

  :نٌسان 81
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وفً الصباح كانت الشمس مشرلة والسماء صافٌة، ولكن الرٌاح كانت تهب 

 بنفس الشّدة حاملةً معها برودة شدٌدة ...

 أٌــار: 81

الجو حار، الساعة حوالً الرابعة عصراً، نجلس بالمرب من  بٌت  
فً أمور التنمٌب، ونرتاح من تعب ٌوم شاق. فجؤة البعثة، نتحدث بعد الؽداء 

ومن وراء النهر أتتنا زوبعة دابرٌة صؽٌرة والتحمت مخٌمنا، وخبلل دلٌمة 
أو دلٌمتٌن التلعت الخٌم من األرض؛ كانت لوٌة بحٌث لذفت بؤسّرتنا إلى 

 مسافة تزٌد عن عشرٌن متراً.
تبه، فتعالب  وهنا ٌجب الحدٌث عن الشروق والؽروب واللٌل فً ٌارٌم

ً هنا ؛ الشمس تنحدر ببطٍء وكسل إلى األسفل،  اللٌل والنهارٌكون سرٌعاً جدا
ً وأكثر تحمبلً، وسرعانما ٌعود كل  وخلؾ جبل سنجار ٌصبح الهواء شفافا
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شًء، فً األنحاء،  إلى شكله الطبٌعً، لتنفتح فوق رإوسنا المبة السماوٌة 
ً من ا لؽٌوم الرلٌمة فً السماء. لرص الرابعة. فً بعض األحٌان ترى لطعا

الشمس ٌنحدر بسرعة بعد الساعة السادسة مساءاً، وٌختفً وراء جبل 
سنجار، وكؤّن عمبللاً ما ٌسحبه إلى األسفل. ٌؤتً المساء والبرودة التً طال 
انتظارها، وبعد عشر أو خمس عشرة دلٌمة، ٌخٌم الظبلم الدامس فً 

خرى، والممر الفضً ٌبدو وكؤنه ٌسبح األرجاء وتظهر النجوم واحدة تلو األ
فً السماء، والسهول التً عادت إلٌها الحٌاة للتو تتخلص من الحرارة 
المتبمٌة فٌها، ومن جمٌع الجهات، ٌتناهى إلى مسمعن صوت الكابنات التً 

 ال تراها.
ٌنبؽً المول إن السماء هنا سوداء فاحمة كمطعة لماٍش من المخمل 

ة والمعة بشكل ؼرٌب، وٌمكن النظر إلٌها ساعات المطٌفة، والنجوم كبٌر
طوٌلة؛ درب التبانة والثرٌا والدب األصؽر والدب األكبر، آه ٌارٌم تبه كم 

 أنت محبوبة ومكروهة فً اآلن ذاته!
ٌشبهُ الٌوم آالؾ السنٌن التً مضت؛ إذ تمضً الطبٌعة متحكمة فً كل 

 حتى حالته الفٌزٌولوجٌة.  ساعة ودلٌمة من حٌاة اإلنسان وكٌانه والتصاده، و
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 الػصل الٌاني

 عؾؿاء اآلثار إىل العؿل

 :مسألة معؼدة

لبل نحو خمٍس وعشرٌن سنة تمرٌباً، كانت معرفتنا ومعلوماتنا شحٌحة 
ً عن الثمافات والحضارات التً سبمت سومر )األلؾ الثالث(؛ تلن  جدا

 الحضارة المزدهرة فً الجنوب.
كانت معلوماتنا تمتصر على بعض اللمى والمكتشفات فً بعض الموالع 

األلؾ  –التً تّم التنمٌب فٌها لبل ولٍت لصٌر، مثل تل عبٌد )األلؾ الخامس
الرابع لبل المٌبلد(، وتل حلؾ )األلؾ الخامس لبل المٌبلد(، وتل حسونة 

المٌبلد(؛ )األلؾ السادس لبل المٌبلد(، ومولع جارمو )األلؾ السابع لبل 
هذه األسماء المعاصرة لتلن الحضارة العابدة إلى عصور ما لبل التارٌخ،  
أُِخذت أسماإها من أسماء التبلل. فً الحمٌمة كانت المعلومات عن تلن 
ً متفرلة ٌبعد بعضها عن بعٍض  الحمبة للٌلة، بحٌث أنها كانت تشبه جزرا

 ماء اآلثار. عشرات أو حتى مبات الكٌلومترات، ولم تبلؽها ٌد عل
وبمٌت األسبلة المهّمة مطروحةً؛ كٌؾ كانت بالضبط عبللة تلن 
الحضارات العابدة إلى ما لبل سومر فٌما بٌنها؟ و كٌؾ كان تتابعها الثمافً 
زمنٌاً وجؽرافٌاً ...إلخ؟ إن سلسلة التطور التارٌخً فً أحد أهم المناطك فً 
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زاء، وكانت العبللة المنطمٌة العالم المدٌم كانت تبدو ممطوعةً فً بعض األج
 بٌن حلماتها تبدو مفمودة.

ماذا كان ٌجري فً تلن المساحة الواسعة من أرض مٌزوبوتامٌا )دجلة 
والفرات( لبل ظهور الحضارة السومرٌة؟ وأٌن تنتهً حدودها؟  كان علماء 
اآلثار من جمٌع أنحاء العالم ٌطرحون هذه األسبلة فٌما بٌنهم، دون أن ٌكون 

 م الجواب.لدٌه
كانت الحمابك العلمٌة للٌلة جداً، كما كانت  التبلل األثرٌة التً تّم التنمٌب 
ً أن  فٌها، والتً تحتوي سوٌات تلن الفترة للٌلةً أٌضاً، ولهذا لٌس ؼرٌبا
ٌجعل علماء اآلثار الروس ضبط هذه المسؤلة التارٌخٌة، التً بمٌت ؼٌر 

 فً ببلد الرافدٌن.مدروسة هدفهم األساسً فً البحث األثري 
فً شمال ؼرب العراق، وعلى بعد ثمانٌة كٌلومترات عن بلدة تل أعفر 
فً المنطمة المسماة ٌارٌم تبه، كانت ترتفع عدة تبلل أثرٌة تطل على 
السهول المحٌطة، وتحتوي على المخلفات المدٌمة لئلنسان؛ ثبلثة منها، 

طح التل( كانت تعود بحسب المعطٌات الخارجٌة )أي الفخار المنتشر على س
 إلى بداٌة مرحلة الزراعات البدابٌة فً الشرق المدٌم. 

إلى فترة حلؾ « ٌٕارٌم تبه«إلى فترة حسونة و« ٌٔارٌم تبه»ٌعود 
هدؾ أبحاثنا ٕإلى فترة عبٌد. وأصبح ٌارٌم تبه أو ٌارٌم تبه« ٌٖارٌم تبه «و

ب فً هذٌن م، ولررنا التنم97ٌٙٔوحتى  9ٙ9ٔاألثرٌة الربٌسٌة من عام 
التلٌن حتى بلوغ األرض البكر، أي جمٌع السوٌات األثرٌة، وعلى  مساحة 

 واسعة.
حتى ولتنا الراهن )بداٌة التنمٌب فً ٌارٌم تبه(، كانت السوٌات والموالع 
العابدة إلى هذه الفترات المدٌمة تمع تحت طبمات ؼابرةٍ فً األرض، أو تحت 

المتؤخرة، والنتابج التً كنّا لد حصلنا سماكة السوٌات العابدة إلى الفترات 
علٌها من خبلل بعض األسبار العمودٌة الضٌمة )خندق( لم تساعدنا فً 
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معرفة اللوحة الكاملة لهذه الثمافات الزراعٌة المدٌمة. ثمة شًء آخر؛ عندما 
تكون التنمٌبات منهجٌة وشاملة على كل مساحة المولع وصوالً إلى األرض 

تعالب الفترات الزمنٌة المتتالٌة على المستوطنة  البكر، لترى كٌفٌة
وتطورها، فإّن ذلن ال ٌكون مهمة سهلة، وٌكفً أن نمول إن األعمال 

استؽرلت معنا ثمانٌة مواسم  ٕو ٌارٌم تبه ٔالتنمٌبٌة  فً مولعً ٌارٌم تبه
لطره مبة متر، وارتفاعه خمسة  ٔتنمٌبٌة، علماً أن التل األول؛ أي ٌارٌم تبه

، ومساحة المستوطنة المدٌمة كانت حوالً هكتارٌن، وارتفاع السوٌات أمتار
الذي تم جرؾ نصفه بسبب  ٕاألثرٌة ستة أمتار، أما المولع الثانً ٌارٌم تبه

 متراً وارتفاعه ثمانٌة أمتار. ٕٓٔمٌاه النهر فكان لطره 

 كٌف ٌتم التنمٌب فً بالد الرافدٌن؟

ٌاة أي عالم آثار، أٌنما كان ٌنمب، ٌلعب الحظ والصدفة دوراً كبٌراً فً ح
ً بالصدفة  ً متعلما لكن النجاح العام فً جمٌع البعثات األثرٌة  لٌس أمرا
والحظ، ولٌست اللمى األثرٌة الفرٌدة هً نتٌجة نشاط واجتهاد فرد واحد، بل 
كّل هذه األمور هً نتٌجة للخطط الناجحة، وطرٌمة تنمٌب الواضحة، 

 الشامل لجمٌع االختصاصات. والعمل الجماعً المتكامل
لعملٌة التنمٌب فً العراق  خصابصها، ألن مٌزوبوتامٌا هً ببلد تملٌدٌة 
للثمافات والحضارات الطٌنٌة على مدى آالؾ السنٌن. كانت المادة الوحٌدة 
للبناء هً الطٌن، وكانوا ٌبنون البٌوت البسٌطة والمعابد العظٌمة والمصور 

ت الشمس أي اللبن، ومن الطٌن عملوا األوانً الفخمة من الطٌن المجفؾ تح
وتماثٌل اآللهة ورإوس المؽازل، والموالب بؤشكالها المختلفة، ولذابؾ 
الممبلع، واألختام الخاصة بالُملكٌة، وكتب السومرٌون والبابلٌون على الرلم 
الطٌنٌة الكلمات الخالدة آلدابهم وأساطٌرهم، وتمارٌرهم الجافة عن التصادهم 

 ً، وكذلن فرمانات ملوكهم الرهٌبة. الٌوم
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لكن الطٌن لٌس مادة لوٌة، فالبٌوت الطٌنٌة التً تُترن عدة أشهر دون 
اهتمام، تراها تتحول إلى كومة من التراب المرتفع للٌبلً، وال تسطٌع 
تمٌٌزها عن السهل أو األراضً المحٌطة، وفً كل تل من التبلل األثرٌة  

شرات من بماٌا هذه البٌوت الطٌنٌة التً تضمها فً  ببلد الرافدٌن توجد الع
الطبمات األثرٌة، وتشهد على مرور الزمن وتعالب المرون واألجٌال 
والثمافات. ومن الصعب على الشخص ؼٌر المتدرب أن ٌستطٌع فهم 

، ومن هنا تؤتً ضرورة «المخطوطات الٌومٌة الصعبة»ومتابعة هذه 
أصحاب الفراسة الموٌة، كؤهالً االعتماد على العمال األكثر تجربة، و

شرلاط؛ فالشرلاطٌون عمال محترفون، وهم من المرٌة العربٌة المشهورة 
الوالعة بالمرب من أسوار آشور المدٌمة فً « شركة»أو « شرلاط»

المجرى األوسط لنهر دجلة، وجمٌع رجال هذه البلدة، منذ عشرات السنٌن، 
ة المرن العشرٌن، ٌكسبون أي منذ أواخر المرن التاسع عشر وحتى بداٌ

رزلهم من عملهم ومشاركتهم مع البعثات األثرٌة األجنبٌة أو الوطنٌة العاملة 
فً العراق، و جعلت التجربة الطوٌلة التً تناللوها من جٌٍل آلخر، منهم 
عماالً محترفٌن فً التعامل مع األرض والتربة، فكل واحد منهم ٌبلحظ 

ب، وباستطاعته تمٌٌز الجدران المطمورة التؽٌّر فً التربة خبلل التنمٌ
 لؤلبنٌة المدٌمة تحت الردمٌات والتربة العادٌة منذ آالؾ السنٌن.

كان ٌعمل معنا فً البعثة فً ٌارٌم تبه فً كل موسم، بٌن إثنً عشر إلى 
خمسة عشر عامبلً من هإالء المحترفٌن، كان لهم ربٌس، والربٌس عادة هو 

ً وتجربة ف ً العمل المٌدانً، وطوال فترة عملنا فً ٌارٌم أكثرهم  احتراما
ً طوٌبلً ماببلً إلى  تبه، كان ربٌس العمال هو خلؾ الجاسم، وكان شخصا
النحافة، ذا وجٍه ملّوحٍ بالشمس، وهو فً العمد الرابع من عمره، وكانت 
حبللة شعره لصٌرة، وذا نظرات حادة وذكٌة. ولد عمل مع بعثات أجنبٌة 

لكن عندما أصبح ربٌساً للعمال، رفض العمل مع اإلنكلٌز وعرالٌة كثٌرة، و
واأللمان، وٌبدو أنه اعتمد بؤن الخدمة مع ورثة المحتلٌن السابمٌن لٌس عمبلً 
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لكن الطٌن لٌس مادة لوٌة، فالبٌوت الطٌنٌة التً تُترن عدة أشهر دون 
اهتمام، تراها تتحول إلى كومة من التراب المرتفع للٌبلً، وال تسطٌع 
تمٌٌزها عن السهل أو األراضً المحٌطة، وفً كل تل من التبلل األثرٌة  

شرات من بماٌا هذه البٌوت الطٌنٌة التً تضمها فً  ببلد الرافدٌن توجد الع
الطبمات األثرٌة، وتشهد على مرور الزمن وتعالب المرون واألجٌال 
والثمافات. ومن الصعب على الشخص ؼٌر المتدرب أن ٌستطٌع فهم 

، ومن هنا تؤتً ضرورة «المخطوطات الٌومٌة الصعبة»ومتابعة هذه 
أصحاب الفراسة الموٌة، كؤهالً االعتماد على العمال األكثر تجربة، و

شرلاط؛ فالشرلاطٌون عمال محترفون، وهم من المرٌة العربٌة المشهورة 
الوالعة بالمرب من أسوار آشور المدٌمة فً « شركة»أو « شرلاط»

المجرى األوسط لنهر دجلة، وجمٌع رجال هذه البلدة، منذ عشرات السنٌن، 
ة المرن العشرٌن، ٌكسبون أي منذ أواخر المرن التاسع عشر وحتى بداٌ

رزلهم من عملهم ومشاركتهم مع البعثات األثرٌة األجنبٌة أو الوطنٌة العاملة 
فً العراق، و جعلت التجربة الطوٌلة التً تناللوها من جٌٍل آلخر، منهم 
عماالً محترفٌن فً التعامل مع األرض والتربة، فكل واحد منهم ٌبلحظ 

ب، وباستطاعته تمٌٌز الجدران المطمورة التؽٌّر فً التربة خبلل التنمٌ
 لؤلبنٌة المدٌمة تحت الردمٌات والتربة العادٌة منذ آالؾ السنٌن.

كان ٌعمل معنا فً البعثة فً ٌارٌم تبه فً كل موسم، بٌن إثنً عشر إلى 
خمسة عشر عامبلً من هإالء المحترفٌن، كان لهم ربٌس، والربٌس عادة هو 

ً وتجربة ف ً العمل المٌدانً، وطوال فترة عملنا فً ٌارٌم أكثرهم  احتراما
ً طوٌبلً ماببلً إلى  تبه، كان ربٌس العمال هو خلؾ الجاسم، وكان شخصا
النحافة، ذا وجٍه ملّوحٍ بالشمس، وهو فً العمد الرابع من عمره، وكانت 
حبللة شعره لصٌرة، وذا نظرات حادة وذكٌة. ولد عمل مع بعثات أجنبٌة 

لكن عندما أصبح ربٌساً للعمال، رفض العمل مع اإلنكلٌز وعرالٌة كثٌرة، و
واأللمان، وٌبدو أنه اعتمد بؤن الخدمة مع ورثة المحتلٌن السابمٌن لٌس عمبلً 
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م عمل خلؾ الجاسم معنا حتى 9ٙ9ٔوطنٌاً. عند لدوم البعثة السوفٌتٌة سنة 
ٌحصل  آخر ٌوم، علماً أن البعثات األخرى كانت تمترح علٌه أجراً أكثر مما

علٌه عندنا ولكنه رفض. وبشكل عام فإّن الشرلاطٌٌن أناس  ٌشبهوننا نحن 
اآلثارٌٌن فً أمور كثٌرة؛ فهم مخلصون لمهنتهم كمنمّبٌن وٌعملون أؼلب 
أولات السنة فً البعثة بعٌدٌن عن عوابلهم. وكل عامل من شرلاط ٌمابله 

لمولع األثري، أربعة أو خمسة عمال عادٌٌن من سكان المنطمة المحٌطة ل
 وبهذه الطرٌمة كان عدد العمال ٌصل إلى  أكثر من خمسٌن عامبلً.  

ً بعض الشًء؛ كان الشرلاطً  كان منظر العمل فً المولع ٌبدو ؼرٌبا
ٌعمل وكؤنه كاشؾ ألؽام ٌمشً فً أرض ملؽومة، وٌبحث بتإدةٍ فً التربة 

إلى الخلؾ بعد أن عن آثار الجدران الطٌنٌة لؤلبنٌة المدٌمة، وٌرمً التربة 
ٌتم فحصها وتفتٌشها بشكل جٌد، وأخذ اللمى األثرٌة من السوٌة، مستخدماً 

سم، وأداة صؽٌرة، مثلثة الشكل على  ٓٗمعوالً صؽٌراً ذا لبضٍة طولها 
ومجرفة منزلٌة معدنٌة تسمى باللهجة العرالٌة «، المر»شكل رفش ٌسمى 

 كٌن.، وفرشاة لكنس التراب، باإلضافة إلى س«جمجا»
حمال »ٌضع العامل التراب فً كٌس، بٌنما ٌموم عامل آخر، ٌسمى 

بنمل هذا التراب خارج مساحة التنمٌبات. ٌلبس الشرلاطٌون عادة « التراب
بناطٌل واسعة فضفاضة من الساتان أو بناطٌل لطنٌة وفولها معطؾ، 
والشًء الؽرٌب والفرٌد فً هذا اللباس هو الكوفٌة العربٌة المخططة 

ً بهذه  باأل سود أو باألحمر؛ فً ولت البرد ٌؽطون رإوسهم وأعنالهم أٌضا
الكوفٌة، و لعّل المنظر األكثر ؼرابة هو مبلبس حمالً التراب التركمان 
الذٌن ٌعتمرون الكوفٌة ذاتها فً أؼلب األحٌان، ولكن بمٌة المبلبس هً 

لكبلبٌة(، خلٌط بٌن النموذج األوربً والشرلً، فإلى جانب الثوب العربً )ا
ذي اللون األبٌض أو السماوي الفاتح، والطوٌل حتى المدمٌن، فإنّهم ٌرتدون 
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معطفاً أوربٌاً أو معطفاً لصٌراً ذا خطوط ومربعات كبٌرة، التنوه من أسواق 
 ببلستٌكٌة.« شحاطاتٍ »مدنهم،  وهم ٌمشون حفاة عادة أو ٌنتعلون 

ةٍ واحدة، لكنهم ٌعملون ٌموم حمالو التراب بنمل التراب ببطٍء وعلى وتٌر
طوال النهار فً الحر والبرد، حاملٌن فوق أكتافهم، أكٌاسهم المشدودة بحبال 
لصٌرة متدلٌة على الصدر والبطن. فً هذا العمل الترابً الرتٌب، ٌحدد 
ً ٌتم استعمال  العامل من الوهلة األولى المد والجزر، والهم والفرح، وأخٌرا

إنجاح العمل، كما أن إلامة عبللات صدالة حٌل صؽٌرة وكثٌرة فً عملٌة 
طٌبة فً مكان العمل ترتبط بشخصٌة ربٌس العمال، ومدى لدرته على حل 
المشاكل الصؽٌرة والكبٌرة التً تحدث بٌن العمال، ولدرته على إٌجاد 

 األجوبة السرٌعة لجمٌع ألؽاز اللوحات الترابٌة واألرضٌة للتبلل المدٌمة.
ً فً صحراء جنوب لٌونارد وٌلً  الذي   ً خمسة عشر عاما نمب تمرٌبا

ً بؤن منصب ربٌس العمال له  العراق، فً مدٌنة أور المدٌمة، لم ٌعتمد عبثا
أهمٌة كبٌرة فً إنجاح العمل، حتى أنه ٌؤتً من حٌث األهمٌة فً المرتبة 
الثانٌة بعد ربٌس البعثة، ولد شبّه، بكثٌٍر من الحماس، ربٌس العمال الجٌّد 

ة الثمٌنة، وتباهى كثٌراً بؤنّه لد عثر بسرعة على ذلن الشخص أثناء بالجوهر
 التنمٌب. 

ال أعرؾ إن كان بإمكاننا أن نعتبر أنفسنا محظوظٌن  ألّن لدٌنا ربٌس 
عماٍل مثله؟ فمد كان خلؾ الجاسم الدعامة الربٌسٌة لعملنا على مدار عدة 

 سنوات من عمل بعثتنا الناجحة فً العراق. 

 ٌارٌم تبه: جامعتً فً

م فً ٌارٌم تبه، تم فرزي إلى التل 97ٓٔعندما انضممُت إلى البعثة سنة 
العابد إلى الحضارة الحلفٌة. مضى الموسم األول بسرعة، ألننً  ٕرلم

عملت فً التل ثبلثة أسابٌع فمط، وكنت أفرز وأحلل الفخار الحلفً الرابع 
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معطفاً أوربٌاً أو معطفاً لصٌراً ذا خطوط ومربعات كبٌرة، التنوه من أسواق 
 ببلستٌكٌة.« شحاطاتٍ »مدنهم،  وهم ٌمشون حفاة عادة أو ٌنتعلون 

ةٍ واحدة، لكنهم ٌعملون ٌموم حمالو التراب بنمل التراب ببطٍء وعلى وتٌر
طوال النهار فً الحر والبرد، حاملٌن فوق أكتافهم، أكٌاسهم المشدودة بحبال 
لصٌرة متدلٌة على الصدر والبطن. فً هذا العمل الترابً الرتٌب، ٌحدد 
ً ٌتم استعمال  العامل من الوهلة األولى المد والجزر، والهم والفرح، وأخٌرا

إنجاح العمل، كما أن إلامة عبللات صدالة حٌل صؽٌرة وكثٌرة فً عملٌة 
طٌبة فً مكان العمل ترتبط بشخصٌة ربٌس العمال، ومدى لدرته على حل 
المشاكل الصؽٌرة والكبٌرة التً تحدث بٌن العمال، ولدرته على إٌجاد 

 األجوبة السرٌعة لجمٌع ألؽاز اللوحات الترابٌة واألرضٌة للتبلل المدٌمة.
ً فً صحراء جنوب لٌونارد وٌلً  الذي   ً خمسة عشر عاما نمب تمرٌبا

ً بؤن منصب ربٌس العمال له  العراق، فً مدٌنة أور المدٌمة، لم ٌعتمد عبثا
أهمٌة كبٌرة فً إنجاح العمل، حتى أنه ٌؤتً من حٌث األهمٌة فً المرتبة 
الثانٌة بعد ربٌس البعثة، ولد شبّه، بكثٌٍر من الحماس، ربٌس العمال الجٌّد 

ة الثمٌنة، وتباهى كثٌراً بؤنّه لد عثر بسرعة على ذلن الشخص أثناء بالجوهر
 التنمٌب. 

ال أعرؾ إن كان بإمكاننا أن نعتبر أنفسنا محظوظٌن  ألّن لدٌنا ربٌس 
عماٍل مثله؟ فمد كان خلؾ الجاسم الدعامة الربٌسٌة لعملنا على مدار عدة 

 سنوات من عمل بعثتنا الناجحة فً العراق. 

 ٌارٌم تبه: جامعتً فً

م فً ٌارٌم تبه، تم فرزي إلى التل 97ٓٔعندما انضممُت إلى البعثة سنة 
العابد إلى الحضارة الحلفٌة. مضى الموسم األول بسرعة، ألننً  ٕرلم

عملت فً التل ثبلثة أسابٌع فمط، وكنت أفرز وأحلل الفخار الحلفً الرابع 
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د رأٌُت منظر الحفرٌات وأنا جالس أعلى التّل المعشب كل الولت، ولم أكن ل
المخٌؾ، وجرار الفّخار والحفر الكبٌرة، وبماٌا التنانٌر، والحافات المستمٌمة 

 للحفرٌات.
فً الموسم التالً، أصبح تعاملً مع المسابل المتعلمة بالتراب واألرض؛ 

م مع الزمٌل الذي عمل  فً مولع ٌارٌم تبه لمدة 97ٔٔفمد ذهبت سنة 
لى مولع جدٌد للتنمٌب، وهو مولع تل سوتو، الذي سنتٌن، نٌكوالي  بدر، إ

ً على بعد حوالً ثبلثة كٌلومترات من مخٌمنا ، وبكل فرح أسرع  ٌمع ؼربا
، وربت بٌده الكبٌرة والثمٌلة علً ٕبتسلٌمً كل العمل فً مولع ٌارٌم تبه

كتفً بحٌث جلست بشكل ال إرادي، وأسمعنً الكثٌر من النصابح المفٌدة، 
مة احتفالٌة، رزمة المخططات الهندسٌة للحفرٌات، وصرخ وسلمنً، بطرٌ

لمد تّم االستبلم والتسلٌم، ال تخؾ، وبعد أن جلس فً السٌارة، لال: » لاببلً: 
 «.إذا حدثت أي مشكلة، فالشرلاطٌون وخلؾ سٌساعدونن

ذهب بدر، وبمٌُت أنا فً وسط حفرٌات ضخمة ومربعات محفورة فً  
ٌضوي الشكل؛ هً ستة مربعات مساحة كل مربع جسم التل العالً الترابً ب

، كما كان ارتفاع السوٌات ٕمٓٓٙم؛ أي بمساحة إجمالٌة تبلػ ٓٔ×ٓٔ
 المتبمٌة على األرض البكر نحو سبعة أمتار.

أصبحت مهمتً  صعبة؛ ألن التعامل مع الحفرٌات ٌحتاج الى التفكٌر 
ها نحو ثبلثة إلى والتحلٌل، وما كان ٌشؽل بالً هو الحفرٌات التً ٌبلػ عمم

أربعة أمتار،  وكانت الحفرٌات تشبه عملٌة جراحٌة ضخمة أظهرت ما 
بداخل التل األثري. وتجمع أمام  نظري عدد هابل من السوٌات واألبنٌة، 
وخطوط ترابٌة متعددة األلوان والسماكة؛ فكان بٌنها خطوط بٌنة  وخضراء 

والحرابك وأماكن النفاٌات،  وحمراء، باإلضافة إلى الرماد الناتج عن الموالد
ومعالم الجدران الواضحة لؤلبنٌة، وحفر دابرٌة الشكل فٌها آثار النار، وهً 
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التنانٌر التً كان بعضها ٌستخدم لصناعة الخبز، والبعض اآلخر كان 
 ٌستخدم كموالد تمنٌة. 

كل هذا معاً، ٌشكل تارٌخ مستوطنة واحدة مجهولة ؼٌر معروفة، تعود 
وابل فً سهول سنجار، ولد عاشت فترة تتراوح ما بٌن للمزارعٌن األ

مابتٌن و ثبلثمابة سنة فً منتصؾ األلؾ الخامس. والشًء الصعب فً 
عملنا هو ربط السوٌات والطبمات التً تراها فً مماطع الحفرٌات التً ٌتم 
فٌها العمل، ومن المهم جداً معرفة الطبمة والسوٌة األثرٌة التً توجد فٌها 

السكنٌة والمستودعات، حٌث ٌتم بذلن تحدٌد فترة زمنٌة محددة لها  األبنٌة
فً المستوطنة، ومنها نعرؾ عدد بٌوت المستوطنة وعدد سكانها فً فترة 

 .ٕزمنٌة واحدة فً ٌارٌم تبه
عندما تنمب فً مولع أثري ما، فإنن فً الولت نفسه، تمضً علٌه بشكِل 

ذلن فإّن مهمة عالم اآلثار هً نهابً ال رجعة فٌه، وهنا تكمن المشكلة، ل
توثٌك جمٌع المخلفات المادٌة لئلنسان بشكل دلٌك فً المولع، أما المسؤلة 
الثانٌة التً ال تمل أهمٌة عن التوثٌك، فهً تحدٌد الفترة الزمنٌة وربط جمٌع 
ً زمنٌا ومكانٌاً، وها نحن ذا ننمب فً تلٌّن أثرٌٌن  السوٌات األثرٌة ربطا

رة حلؾ( ٌعودان إلى مرحلة المزارعٌن األوابل فً شمال )فترة حسونة وفت
ببل الرافدٌن، لكن المستوطنة جسم معمد جداً، فؤجزاإها المتعددة من األبنٌة  
ذات االستعماالت المختلفة؛ كؤبنٌة المعٌشة والمإونة واألبنٌة االجتماعٌة، 

ً الموالد والتنانٌر إلخ... كلها عابدة إلى فترات مختلفة،  فمثبلً الوسط وأٌضا
ً فوق التل  مرتفع واألطراؾ منخفضة، ألّن األبنٌة المشٌدة كانت تعمر دابما
المدٌم. وهكذا نرى بؤن عالم اآلثار ٌعتمد بالدرجة األولى على مخطط المولع 
والمماطع الطولٌة للحفرٌات، لكً ٌستطٌع أن ٌتعرؾ على جمٌع األبنٌة 

منمّب عنه من التل. وعادة، تسمى العابدة إلى الفترة الواحدة فً الجزء ال
أبنٌة أفمٌة ب »األبنٌة التً تعود إلى نفس الفترة الزمنٌة فً علم اآلثار 
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التنانٌر التً كان بعضها ٌستخدم لصناعة الخبز، والبعض اآلخر كان 
 ٌستخدم كموالد تمنٌة. 
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لكً تستطٌع أن تحدد جمٌع األبنٌة المنتمٌة إلى نفس الفترة، «، واحدة
واألبنٌة الوالعة على نفس االفك، ٌجب حشد جمٌع المواد واللمى األثرٌة 

ن والمستخرجة من المولع. وبالتؤكٌد لم استطع أن والمعلومات المتعلمة بذل
أتعلم ذلن مباشرة، بل أخذ ذلن منًّ عدة شهور من العمل المضنً والبحث 
واالستكشاؾ، حتى تشكلت لدي الثمة بنفسً كإنسان مختص، ولد لدم 
زمبلبً فً البعثة مساعدة كبٌرة لً فً هذا األمر، ومنهم بلشكوؾ، 

الي  بدر، كما ساعدنً الشرلاطٌون، وربٌس وفبلدٌمٌر باشٌلوؾ، ونٌكو
ً فً كل مكان، و كان ٌمضً جل ولته  عمالنا خلؾ جاسم الذي كان متواجدا
معنا فً المولع، و كان أكثر من ٌحاول فرز العمال ذوي الخبرة والتجربة 

 للعمل معً.

 أسرار المهنة:

 فً البداٌة كانت الصعوبة تكمن فً التحدث مع العمال الشرلاطٌٌن،
ً بؤن  وذلن بسبب عدم لدرتً على التحدث بالعربٌة، وكان تولعً خاطبا
اتمانً لئلنكلٌزٌة سوؾ ٌزٌل العوابك، ألننً كنت أتولع أن الجمٌع فً العالم 
ٌجٌدون اللؽة اإلنكلٌزٌة، وكانت محاوالتً فً التحدث مع الشرلاطٌٌن بلؽة 

 ً مفٌداً من فشلً شكسبٌر ودٌكنز تبوء بالفشل على الفور، وتعلمُت درسا
ًّ تعلم اللؽة  بالتحدث معهم بهذه اللؽة؛ فحتى أإدي عملً بشكل جٌد ٌجب عل
العربٌة وبشكل سرٌع، ولتطبٌك خطتً لتعلم العربٌة التنٌُت من إحدى 

ً ذا عنواٍن طوٌل -لبل السفر إلى الوطن -مكتبات بؽداد ً جدا ً مفٌدا « كتابا
؛ كان الكتاب باللؽة اإلنكلٌزٌة، «تعلموا اللهجة العرالٌة باللؽة العربٌة»

فجمٌع الكلمات العربٌة مكتوبة بؤحرؾ إنكلٌزٌة، مع الترجمة اإلنكلٌزٌة 
للمعنى، وكان من الطبٌعً أّن تُلفَظ الكلمات العربٌة بشكل ؼٌر صحٌح 

 بسبب صعوبة نطك الكلمات العربٌة، لدرجة تحرٌفها.
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محاوالً أن استعمل فً بداٌة الموسم التالً بدأت بحفلتً الكومٌدٌة 
الكلمات والجمل التً تعلمتها من كتابً السحري، وسإالً عن أحوالهم 
وأحوال الطمس واألكل ...إلخ، وكان رد فعلهم الطبٌعً على كلماتً هو 
الضحن الهستٌري من لِبل جمٌع الحضور الشرلاطٌٌن العرب والتركمان، 

معانً أخرى مما  ألنهم ٌفهمون من الكلمات التً كنت أنطمها بكل جدٌة
 ٌجعلهم ٌضحكون وٌمسحون دموعهم بؤطراؾ معاطفهم وأٌدٌهم الخشنة.

وبالرؼم من ذلن باشر الشرلاطٌون تعلٌمً اللهجة العرالٌة بشكل بطًء، 
مع إعادة وتكرار كل كلمة عدة مرات من أجل ان استطٌع كتابتها بشكل 

أو اللهجة العرالٌة، سلٌم فً دفتر ٌومٌاتً، وهكذا بدأت مسٌرة تعلمً اللؽة 
وعندما كنت أرٌد أن أتعلم كلمة معٌنة أثناء التنمٌب، كنُت أتمدم من أحد 

بلؽة ركٌكة، وكان ٌجاوبنً « شنو هاذا»العمال و أسؤله بكل ثمة بالعربٌة 
بكل رحابة صدر حتى أنطمها بشكل سلٌم مع كتابتها باألحرؾ الروسٌة، 

ٌارٌم تبه بدأت التحدث باللؽة العربٌة وفً نهاٌة الموسم التنمٌبً الثانً فً 
ولكن بتردد ملحوظ، وبدأت استخدم معرفتً اللؽوٌة فً أسواق ومطاعم 
بؽداد والموصل، لدرجة أّن زمبلبً فً البعثة التنعوا بحمٌمة أننً ضلٌع فً 

 التحدث بالعربٌة.
بكل األحوال، لمد اعترفوا بؤننً األكثر معرفة باللؽة العربٌة بٌن علماء 

ً بعد العالم المحترم والمختص فً شإون ا آلثار السوفٌٌت فً العراق، طبعا
العرب، المنحدر من لٌنٌنؽراد والمادم من معهد االستشراق التابع ألكادٌمٌة 
العلوم السوفٌتٌة أولٌن بلشكوؾ، لمد كنت متباهٌاً جّداً بمدراتً، ولكنً لم أشؤ 

تظاهر بالسذاجة بكل تواضع، أن أمٌّز نفسً عن بمٌة أعضاء البعثة، وكنت أ
لكً أحافظ على المستوى الموجود فً البعثة، ولكن رؼم كل هذا لم أتعلم 

 المراءة والكتابة باللؽة العربٌة، فالكتابة عندهم معمدة جداً.
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وإذا تحدثنا بشكل جدي، فإن نجاح عملنا فً سهل سنجار كان بسبب 
أولٌن بلشكوؾ ٌجٌد العربٌة احتكاكنا المباشر مع السكان المحلٌٌن، ولد كان 

بشكل ممتاز، وكان ربٌس البعثة رإوؾ منجاٌٌؾ الداؼستانً، ٌتحدث 
التركٌة بطبللة مع سكان المرى المجاورة من التركمان فً الموصل وتل 

 أعفر. 
لكل اختصاص صفاته ونماطه الخاصة فً التعامل؛ فعامل اإلطفاء ٌهتم 

نون بالنظافة فً الوسط الذي ٌعملون بكٌفٌة التعامل مع الناس، واألطباء ٌعت
فٌه، أما اآلثاري فٌحاول دابماً أن ٌحدد الفترة الزمنٌة ألي أثر مادي ٌمع بٌن 
ٌدٌه، و ٌعتبر تحدٌد التؤرٌخ أو الكرونولوجٌا ألي لطعة أو لمٌة أثرٌة شرطاً 
ً فً عمله، وكل لطعة صؽٌرة أو كبٌرة ٌجب أن تكون لها بطالة  أساسٌا

وب على األسبلة التالٌة: من أٌن هً هذه المطعة؟ وإلى أي فترة تعرٌفٌة تجا
تنتمً؟ ولكن ملء هذه البطالة بالمعلومات المذكورة ٌتطلب الكثٌر من 

 الولت والجهد.
فً علم اآلثار ٌفرلون بٌن التؤرٌخ )الكرونولوجٌا النسبٌة( والتؤرٌخ 

ثرٌة؛ أٌهما ألدم المطلك، فاألول ٌجاوب عن مسؤلة تراتبٌة، وتسلسل اللمى األ
ً ما بؤعمار المطع والمواد  وأٌهما أحدث، أما الثانً فٌتحدد بشكل دلٌك نوعا
األثرٌة، والتؤرٌخ النسبً ٌعتمد على االستراتٌؽرافٌا، أي التسلسل الطبمً 
للمولع، ألن توّضع الطبمات فً المولع األثري ٌشبه توّضع طبمات لالب 

ن بدالً عن السكٌن، وكلما كانت الِمطع أو الكاتو الذي ٌمّطعه معول اآلثارٌٌ
اللمى تمع فً السوٌات أو الطبمات الدنٌا كلما كانت ألدم. أما الطرٌمة الثانٌة 
التً ٌستخدمها علماء اآلثار هً التبالوجٌا، أي دراسة أشكال وأنواع اللمى 
ً من أبسط أشكالها حتى  ً ومكانٌا األثرٌة من نوع واحد، وتطورها زمنٌا

 .أعمدها
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ً على الشواهد الكتابٌة ؼٌر الواضحة  كان التؤرٌخ المطلك ٌعتمد سابما
تماماً، لكن المعادلة تؽٌرت عندما مد علماء الفٌزٌاء ٌد العون لعلماء اآلثار، 

(، فً بداٌة الخمسٌنات من C14وذلن عند اكتشافهم طرٌمة الفحم المشع )
والحدود المعروفة حتى  المرن الماضً، لتحدٌد التؤرٌخ المطلك للمى األثرٌة،

ذلن الولت للتارٌخ الباكر لئلنسان أصبحت ألدم، فتوؼلنا بفضل ذلن إلى 
 العصر الحجري المدٌم.

 اللماءات السنجارٌة:

لمد كان العمل ٌؤخذ منا كل ولتنا، ولكن من ٌفكر بؤننا كنا نمضً الولت 
أو  كله فً الحفرٌات، ورسم المخططات الكنتورٌة على الورق الملٌمتري

فرز الكسر الفخارٌة على سفح التل فهو واهم، فمد كانت الحٌاة الٌومٌة 
تتحكم فٌنا بشكل دابم،  وتتدخل فً محمٌّتنا األثرٌة؛ إذ كانت توجد لربنا 
بعض المرى الصؽٌرة والمبنٌة من اللبن مثل: لٌزل محراب، لٌزل كوٌون، 

كل لرٌة باسم  خراب دجاش، ومن أجل سهولة التعامل ونطك التسمٌة سمٌنا
، مثبلً ”طبعاً حسب رأٌنا ورأي الذٌن ٌعملون عندنا“أحد أبنابها المشهورٌن 

باسم ” مودامٌن“كانت باسم أحد عمالنا من نفس المرٌة، ولرٌة ” حسن“لرٌة 
 حارسنا محّمد أمٌن... 

كٌلو متر، وكان منظر المنطمة  ٘,ٔكانت ألرب لرٌة تبعد عنا حوالً 
جمٌبلً جداً، وال سٌّما فً المساء عند حلول الظبلم، حٌث المحٌطة بٌارٌم تبه 

وهً لمبة تعمل على الكاز ذات ضوء لوي( أو ”)اللوكس“ٌتم إشعال 
المصابٌح الكهربابٌة فً جمٌع المرى، فً سلسة طوٌلة أو لصٌرة حسب 
حجم المرٌة، وكانت هذه المصابٌح تنافس بلمعانها نجوم المبة السماوٌة 

كل هذا اللمعان كان ٌمكن ممارنته مع المنظر اللٌلً لتل الجنوبٌة، ولكن 
 أعفرالذي كان ٌحتل كل األفك الشرلٌة.
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أو  كله فً الحفرٌات، ورسم المخططات الكنتورٌة على الورق الملٌمتري
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بعض المرى الصؽٌرة والمبنٌة من اللبن مثل: لٌزل محراب، لٌزل كوٌون، 

كل لرٌة باسم  خراب دجاش، ومن أجل سهولة التعامل ونطك التسمٌة سمٌنا
، مثبلً ”طبعاً حسب رأٌنا ورأي الذٌن ٌعملون عندنا“أحد أبنابها المشهورٌن 

باسم ” مودامٌن“كانت باسم أحد عمالنا من نفس المرٌة، ولرٌة ” حسن“لرٌة 
 حارسنا محّمد أمٌن... 

كٌلو متر، وكان منظر المنطمة  ٘,ٔكانت ألرب لرٌة تبعد عنا حوالً 
جمٌبلً جداً، وال سٌّما فً المساء عند حلول الظبلم، حٌث المحٌطة بٌارٌم تبه 

وهً لمبة تعمل على الكاز ذات ضوء لوي( أو ”)اللوكس“ٌتم إشعال 
المصابٌح الكهربابٌة فً جمٌع المرى، فً سلسة طوٌلة أو لصٌرة حسب 
حجم المرٌة، وكانت هذه المصابٌح تنافس بلمعانها نجوم المبة السماوٌة 

كل هذا اللمعان كان ٌمكن ممارنته مع المنظر اللٌلً لتل الجنوبٌة، ولكن 
 أعفرالذي كان ٌحتل كل األفك الشرلٌة.



ٙٓ 

ً بالنسبة  ً مهما لٌس من الؽرٌب أن ٌكون ظهورنا فً ٌارٌم تبه حدثا
للسكان المحلٌٌن؛ كان هذا فضوالً طبٌعٌّاً وإٌجابٌّاً تجاه األجانب المادمٌن من 

فادة منهم من الناحٌة المادٌة أٌضاً؛ فلم ٌكن شمال األرض، الذٌن ٌمكن االست
ثمة عمٌل جٌّد فً تلن المنطمة، و كان المروٌّون بحاجة إلى نمود، لهذا وجدنا 
ٍ كبٌٍر كما كنّا  أنهم ٌمبلون العمل معنا بكل سهولة، ولٌس ممابل أجٍر مادّي
ً عن منازلهم أٌضاً، وؼٌر متعب وٌستمر  نعتمد، ألّن العمل لٌس بعٌدا

 ٌن.شهر
ٌجب المول إّن التركمان المحلٌٌن كانوا ؼٌر أؼنٌاء؛ كانوا ٌملكون لطعاً 
صؽٌرة من األراضً الزراعٌة، وفً كل لرٌة كانت تعٌش عدة عوابل 
تربطهم صلة لرابة، ومصدر رزلهم هو ما ٌحصلون علٌه من مواسمهم 
الصؽٌرة، وكان من عادة مٌسورٌهم أن ٌمتنوا سٌارة شحن صؽٌرة )بٌن 

ً زراعٌاً، وكانت الدورة الزراعٌة هنا بسٌطة بشكل عجٌب؛  آب( أو جرارا
فالفبلح صاحب األرض، كان ٌتفك بداٌة فصل الشتاء مع صاحب الجرار 
لكً ٌموم بحراثة أرضه وزراعتها ممابل أن ٌعطٌه صاحب األرض فً 
موسم الحصاد عدة أكٌاس من الممح أو الشعٌر، وعادة ما كان صاحب 

مله فً الولت المحدد والبلزم، بعد ذلن ٌموم الفبلح الجرار ٌمضً ع
باالبتهال والدعاء إلى هللا لٌرسل إلى أرضه حاجتها من األمطار فً الولت 
المحدد. فً الحمٌمة كانت نسبة األمطار فً هذه المنطمة من سهول سنجار 
الوالعة بالمرب من سفح الجبل كافٌة لكً ٌحصل الفبلح على كمٌة جٌدة من 

صٌل الزراعٌة من الممح والشعٌر، ونادراً ما كانت هنالن مواسم المحا
 جفاؾ، حٌث كانت تموت المزروعات وتحّل المجاعة.

ً باستبجار حصادة  أما فً موسم الحصاد ٌموم صاحب األرض أٌضا
ممابل نسبة من المحصول، وإذا كان  المحصول وفٌراً، ٌوفً الفبلح جمٌع 

ً من الحبوب ف ً البٌت، أما البالً فٌبٌعه فً المدٌنة دٌونه، وٌخزن جزءا
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وٌحصل على كمٌة من النمود، وعادة ٌزاول الفبلح أعماالً  ُحّرةً أخرى، إذا 
ما سنحت له الفرصة، وذلن لتؤمٌن الحطب، والعلؾ للحٌوانات وزراعة 
بستان الخضروات التً ٌعتمد فٌها على مٌاه ألرب نهر إلٌه، و استجرارها 

 هكذا دوالٌن.بطرٌمة بدابٌة... و
ؼٌر أّن ثمل العمل والجهد األساسً فً البٌت ٌمع على عاتك النساء، 
فتحضٌر الطعام وصناعة الخبز، وؼسل الثٌاب، والعناٌة باألطفال هً 
مسإولٌة المرأة، واألسرة هنا كبٌرة إذ ٌصل عدد األطفال  إلى عشرة، ولهذا 

مّمن تتراوح  السبب فإن العمل الشاق وكثرة  اإلنجاب ٌجعل النساء
ٌبدون وكؤنهّن عجابز، وحسب العادة اإلسبلمٌة ال  ٖ٘و  ٖٓأعمارهّن بٌن 

 ٌجوز للمرأة المتزوجة الظهور أمام الؽرباء أو التحدث معهم.
الفتٌات التركمانٌات كَن أكثر حرٌة؛ كثٌراً ماكنا نراهم فً شوارع المرى 

ط ذهبٌة اللون ٌرتدٌَن فساتٌن زاهٌة وسراوٌل ضٌمة طوٌلة مطرزة بخٌو
أؼلب األحٌان، وكان منظرهّن ٌبدو احتفالٌاً. أما الرجال فكانوا سمراً لدرجة 
السواد، وذوي منظٍر مهٌب، وكان للكثٌر منهم بشرةٌ شمراء وعٌوٌن زرق. 
تشكلت بٌننا وبٌن السكان المحلٌٌن عبللات طٌبة، كما ذكرُت سابماً، والسبب  

لمدٌرٌة  العامة لآلثار العرالٌة، الذٌن الربٌسً فً ذلن ٌعود إلى ممثلً ا
كانوا ٌعملون معنا )كل سنة كان ٌعمل معنا شخص واحد ونادراً اثنان(، 
وكانت مهمتهم تمدٌم جمٌع أشكال العون لعملنا العلمً فً الببلد، باإلضافة 
إلى مرالبة الحفرٌات، وإحاطتنا بالموانٌن المتعلمة باألجانب المنمبٌن فً 

 العراق.
العادة أن تتشّكل بٌننا وبٌنهم عبللات صدالة طٌبة خبلل األسبوع جرت 

األول، وأرٌد هنا أن أذكر أسماء هإالء الممثلٌن الذٌن عملوا معنا وأن أتمّدم 
إلٌهم بجزٌل الشكر؛ اسماعٌل حجار، زهٌر رجب ، ٌاسٌن رشٌد صبلح، 
سلمان الكموري، مزاحم محمود، جرجس محمود، وصباح عبود؛ هإالء 
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ً منا من الناحٌة كا نوا مساعدٌن جٌدٌن لنا، واعتمد أنهم استفادوا أٌضا
العملٌة، وكنا نستمتع بالتجول فً سهول سنجار، فً جمٌع أولات فراؼنا 
وأٌام العطل، من أجل توثٌك واكتشاؾ التبلل األثرٌة المحٌطة بمولع ٌارٌم 

 تبه، وكذلن إلشباع حب االطبلع لدٌنا.
الممتعة خبلل هذه السنٌن، ولكن سوؾ أتطرق  وجدت الكثٌر من األمور

إلى حادثتٌن، اعتمد أنهما ممتعتان؛ األولى هً ذهابنا إلى البدو فً أبوسٌنم، 
 والثانٌة ذهابنا إلى البلدة الٌزٌدٌة سنجار. 

 فً ضٌافة البدو:

م كنا جالسٌن 979ٔفً إحدى صباحات نٌسان المكفهرة  والماطرة سنة 
معسكر البعثة، نمارس عملنا الٌومً؛ فمنّا من ٌكمل فً ؼرفة المخبر فً 

رسم المخططات، وآخُر ٌرسم وٌوثّك اللمى األثرٌة فً دفتر الٌومٌات، ومنّا 
من كان ٌطالع كتاباً. و كان ٌوم الجمعة ٌوم عطلة فً الببلد اإلسبلمٌة، 
وبسبب كثرة العمل لدٌنا لم تدخل ضمن خططنا أٌة رحلة إلى خارج المخٌم، 

 ا نموم بإنهاء على ما تبمى من واجباتنا المتؤخرة دون أي حافز معنوي.وكن
ً تولؾ المطر وتفرلت الؽٌوم وظهرت من  فً حوالً الثانٌة عشر ظهرا
خبللها الشمس التً بدأت تمضً على الرطوبة فً الجو، وفجؤة سمعنا 
صوت محرن سٌارة تتولؾ بالمرب من بٌت البعثة الطٌنً، وسمعنا بعدها 

لبوق؛  ضٌٌؾ ؼٌر منتظر. من هذا الذي لرر الحضور إلٌنا فً هذا صوت ا
المكان النابً، وخبلل ثوانً كنا خارج المنزل أمام الباب؛ وجدنا شخصاً ذا 
ً ناصع البٌاض وربطة عنك، وله  ً أسود، ولمٌصا مظهر أنٌك ٌرتدي طمما

ان تل وجه دابري؛ نعم إنه صدٌمنا المدٌم ومنمذي، الدكتور محّمد تمً من سك
أعفر ومدٌر المشفى الحكومً فٌها، وهو الذي ساعدنا فً التخلص من 
إحدى مشاكلً الصحٌة التً ألّمت بً فً السنة األولى من مجٌبً إلى 
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العراق، بسبب انتمالً من المناخ األوروبً المعتدل إلى المناخ الماري فً 
حارة فً سهول سنجار. فبسبب جهلً وعدم انتباهً، سبحت فً أحد األٌام ال

مٌاه النهر الباردة، وأصبحت ضحٌة األنفلونزا والمٌكروبات المعوٌة، 
وارتفعت درجة حرارة جسمً بسرعة ووصلت إلى أكثر من تسع وثبلثٌن 
درجة مبوٌة، وتسارعت دلات للبً مثل محرن سٌارة، ولم ٌكن الجّو بشكل 

ًّ ، وكا ن الؽبار السابد عام فً المخٌم مناسباً، وكان تؤثٌره  ٌنعكُس سلباً عل
فً كل مكان ٌؽطً الوجوه واألسرة وفرش النوم، وكان ٌدخل خٌمنا عبر 

 الشموق.
كل هذا كان له تؤثٌر كبٌر على حالتً النفسٌة و ٌزٌُد من شعوري 
بالتعاسة، هذا الشعور الذي لم أشعر به لط فً حٌاتً، كان نتٌجةً  لوضعً 

دعت أهلً وعابلتً الحبٌبة الصحً السًء على ما ٌبدو. للت لنفسً: لمد و
ً كثٌرٌن، وعلى  إلى األبد وهم ٌعٌشون بعٌداً عنً. كنت لد رأٌت أشخاصا
الرؼم من أنّهم كانوا فً رٌعان الشباب، إاّل أنهم كانوا، عندما ٌمرضون، 
ٌصبحون متملّبً المزاج ومستسلمٌن للمرض مثل األطفال ، وهذا ما حّل بً 

 بلثة وثبلثٌن سنة.فً مرضً، وأنا أبلػ من العمر ث
ال أعرؾ هل كنت مرٌضاً لهذه الدرجة أم أن منظري كان مزرٌاً، بحٌث 
انطلك ربٌس البعثة، رابط الجؤش والصبور، إلى تل أعفر لٌحضر الطبٌب 
مّحمد تمً، الذي طلب منً خلع مبلبس الجزء العلوي من جسمً، وبدأ 

كل سهولة أسعفنً بمعاٌنتً، وبعد ذلن طلب منًّ أن أتمّدد على بطنً، وب
بإبرتٌن من البنسلٌن والفٌتامٌنات المموٌة؛ كان أثناء المٌام بعمله ٌرّدد 

، ”هللا كرٌم“كلماٍت، جرت العادة أن ٌتّم تداولها فً الشرق، من لبٌل: 
 وكلماٍت أخرى لم أسمعها.

وكان رفالً فً المخٌم ٌرالبون عمل الطبٌب بكل اهتمام. ٌجب المول إّن  
ًّ بشكل إٌجابً وسحري؛ سرعانما انخفضت إبر الطبٌب  تمً أثرت ف
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الحرارة إلى حّدها الطبٌعً، كما جّؾ العرق وؼرلُت فً نوٍم عمٌٍك، تابع 
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ادر وفبلدٌمٌر باشٌلوؾ وآندري كوزا، وأنا، وكالعادة جلس مٌشا خلؾ ب
الممود وعلى رأسه لبعته المدٌمة ذات اللون األزرق الؽامك. ؼابت ٌارٌم تبه 
ومخٌم البعثة عن األعٌن بسرعة. إنّنا نسٌر على أرٍض مستوٌة مثل سطح 

 ٌر. طاولة، وللٌبلً ما تظهر لنا أرٌض خضراء مزروعة بالممح والشع
كان الجو خانماً، وكان الؽبار ٌدخل إلى أفواهنا و ٌؽطً أسناننا، بحٌث  

ً وواسعاً، وتابعنا المسٌر بشكل  ً جافا لم نكن نستطٌع التحدث، لطعنا نهرا
رتٌب فً السهول العارٌة. كانت لرٌة أبو سٌنم تبدو كبٌرة بعض الشًء، 

اعز، وكان وتتكون من بٌوت طٌنٌة وخٌم سوداء مصنوعة من شعر الم
سكانها من العرب البدو الذٌن ٌمضون أؼلب أولات السنة متنملٌن خلؾ 

 مواشٌهم فً المناطك الجبلٌة.
تولفت السٌارات أمام منزٍل حجري كبٌر، واستمبلنا على عتبة المنزل 
شٌخ المبٌلة أحمد، وهو عربً ممتلا الموام  ذو وجه دابري، وكان ٌعتمر 

عباءة سوداء مطرزة بالخٌوط الذهبٌة، إاّل  كوفٌة ناصعة البٌاض، وٌرتدي
أّن أخاهُ األصؽر علً، كان الشخصٌة النشطة والمرحة فً هذه المناسبة، 
وهو شخص أنٌك ذو عٌون عسلٌة، وٌناهز عمره حوالً خمسةً وثبلثٌن 
سنة، وهو الذي نظم هذه الدعوة بمناسبة شفاء ابنه الذي عالجه الدكتور 

ناس كثر، وٌبدو أنهم ألاربهم  وأصدلاءهم أو هم محّمد تمً، وكان حولهم أ
 من أهل المرٌة الفضولٌٌن.

بعد أن تم الترحٌب بنا مطّوالً ، كما هً العادة فً الشرق، أدخلونا إلى 
ؼرفة مستطٌلة فارؼة، وكانت مفروشة بسجاد ومخدات على طول 
الجدران، مخصص للضٌوؾ، وأجلسنا صاحب البٌت على هذه المماعد ؼٌر 

ؤلوفة بالنسبة لنا، وبدأنا نتمعّن ما حولنا بفضول؛ إلى ٌمٌن الباب كان ثمة الم
عصري واطا، متصل بؤسطوانة ؼاز، ٌجلس بمربه عربً ٌعتمر ” بابور“

كوفٌة حمراء مخططة وٌرتدي بدلة سوداء مزدوجة الطراز؛ الجاكٌت 
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األوربً فوق كبلبٌة طوٌلة تصل إلى أخمص المدمٌن، مع شك فً أسفل 
نبٌن. كان ٌساعده صبً نشٌط ٌبدو فً الثانٌة عشر من العمر. كان الجا

ٌدعى كامل على ما اعتمد، وكان ٌموم بطحن البّن وتحمٌصه فً ” المهوجً“
آنٌة بطول متر من النحاس، وذلن بواسطة هاون معدنً، كان ٌموم بذلن 
بحذٍر ولكن بصخٍب موسٌمً، و كان ٌحّرن بٌده األخرى  حبوب المهوة 

وعة على النار، ثم ٌضع الوعاء المملوء بالماء على النار وٌتابع دق الموض
حبوب المهوة. عندما بدء الماء بالؽلٌان وضع كامل المهوة المطحونة بحذر 
فً الماء المؽلً، وبدأ بتحرٌكها بؤداة خشبٌة تشبه الرفش الصؽٌر، ثم 

ً أ ضاؾ وضعها مرة أخرى على النار، و جعلها تؽلً ثبلث مرات، وأخٌرا
إلٌها الهال؛ عندها أصبحت المهوة جاهزة، وبدأ كامل بتمدٌم المهوة إلٌنا، 
ٍ صؽٌر، وللعلم فإّن المهوة  ًّ وكان ٌضع للٌبلً من المهوة فً لعر فنجان خزف

 العربٌة مشهورة بمرارتها. 
هذا السابل األسود اللون ذو النكهة الرابعة والمذاق الطٌب ٌتفاعل مع 

وسرٌع؛ حٌث تشعر بالخفة واالرتٌاح، وٌذهب عنن  الجسم بشكل ؼٌر عادي
التعب والصداع، وبحسب العادة البدوٌة ٌجب أن تُشرب المهوة على دفعتٌن 

 أو ثبلث، وال ٌنبؽً شرب أكثر من ثبلثة فناجٌن.
فً هذه األثناء كان الشبان ٌفرشون األرضٌة بمطعة من الناٌلون 

وشَون؛ الكإوس لٌست  وٌضعون أمام كل ضٌؾ كإوساً وصحوناً ومبلعك
ألجل الخمر بطبٌعة الحال، وإنّما لشرب الماء البارد واللبن الحامض الذي 
ٌصنع من حلٌب األؼنام، بعد خلطه مع الماء. والبدو، حالهم كحال أؼلب 

 المروٌٌن فً العراق؛ ال ٌشربون الخمور، وٌعتبرون شربها من الكبابر. 
ن عمٌمة ملٌبة بسلطة الخٌار وضعوا على طاولتنا الؽرٌبة أوانً وصحو

والبندورة والخس والبصل األخضر وخبز التنور وتوابل مختلفة، وأخٌراً، 
ً من  ً كبٌر جدا وبهٌبة احتفالٌة، أدخلوا الطبك الربٌسً، ولد كان صحنا
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األلمنٌوم، علٌه جبل من األرّز المطبوخ بدهن الخروؾ مع الزبٌب، وفوق 
ل، وكان المضٌؾ ٌضع لطع اللحم األرز لحم خروؾ كامل ممطع األوصا

الجٌدة بٌده أمام الضٌوؾ. كان بإمكاننا أن نتناول األكل بواسطة الشوكة 
والملعمة، ولكن تجري العادة هنا أن ٌؤكل المرء بٌده؛ الٌمنى تحدٌداً. بعد 
انتهاء الضٌوؾ من الطعام ٌؤكل رجال البٌت، ثم ٌُعطى ما تبمى لؤلطفال. 

اي؛ حٌث ٌُسكُب الماء فً كإوٍس زجاجٌة صؽٌرة، بعد ذلن لمنا بشرب الش
 وٌضاؾ إلٌها السكر، ثّم ٌُسكب علٌها شاي ثمٌل جداً.

بعدها ؼسلنا أٌدٌنا ونحن جالسٌن فً أماكننا؛ حٌث كان أحد الشباب ٌموم 
بصب الماء من أبرٌك معدنً على طشت، وٌرافمه شاب آخر ٌحمل بٌده 

 منشفة، لنجفّؾ بها أٌادٌنا.

 :ٌطانعبدة الش

عندما كان الموسم ٌمترب من انتصافه، وكان ٌبدو علٌنا التعب والملل 
من العمل، كنا ننتظر على الدوام ٌوم العطلة األسبوعٌة )الجمعة(، لكً 
نخرج فً رحلة ترفٌهٌة إلى أحد األماكن المرٌبة، وكانت أهم وجهاتنا 

لتً تبعد عن السنوٌة مدٌنة سنجار الوالعة بالمرب من الحدود السورٌة، وا
ً باتجاه الؽرب، وسبب لصدنا لها هو منظرها  مخٌمنا لرابة خمسٌن كٌلومترا

 ”.الٌزٌدٌن -عبدة الشٌطان“الرابع، وتكوٌنها اإلثنً، حٌث ٌعٌش فٌها 
فً الطرٌك إلى سنجار، خبلل ساعة من الزمن، تخرج من ببلد الطٌن 

مختلؾ، ٌجذبن  والسهول إلى حٌث الجبال واألبنٌة الحجرٌة؛ هنا كل شًء
المنظر الخارجً للسكان والبٌوت والتضارٌس والمكان. المدٌنة منتشرة عند 
سفح الجبل بشكل سحري، حٌث ٌجري نهر جبلً سرٌع، وعلى جانبً هذا 
النهر تنتشر الخضرة من حدابك وبساتٌن. البٌوت فً سنجار عبارة عن 
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بٌن الحجر هو لبلع صؽٌرة مبنٌة من المطع الحجرٌة المتوسطة، والمبلط 
ً ؼرٌباً. شبابٌن هذه البٌوت صؽٌرة  اإلسمنت، وٌمنح شكلها المرء انطباعا
وضٌمة، وهً عادة تكون نحو صحن الدار، أما من جهة الشارع فهنان 

 جدران حجرٌة وحسب، وأبواب معدنٌة ؼٌر محكمة اإلؼبلق.
هنا ٌعٌش الكرد والعرب واألرمن، كما ٌوجد بٌن سكان المدٌنة 

ن والمسٌحٌون وعدد كبٌر من السكان اإلٌزٌدٌٌن، و لعّل األمر المسلمو
البلفت هو وجود عبلمة الصلٌب على أبواب المسٌحٌٌن. كانت سنجار، لبل 
ً رومانٌاً محصناً ومهماً فً الصراع مع البارثٌٌن، للهٌمنة  ألفً سنة، مركزا

 على حدود ببلد الرافدٌن.
ٌا حصن رومانً، وهً عبارة على الجبل العالً، تطل على المدٌنة بما

عن أساسات عدد من األبراج األثرٌة. بماٌا جدار الحصن مبنٌة من الحجارة 
 الصفراء الكبٌرة، ولد بنى عدد من السكان منازلهم على هذه األبراج العالٌة.
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ً فً هذا المكان،  األؼنام األصفر، وذلن خبلل شهر نٌسان الحاّر نسبٌا
بؤلواٍن مختلفة، كاألخضر باإلضافة إلى ارتداء معاطؾ طوٌلة دافبة 

 واألصفر، واألصفر الفاتحملٌبلً.
باءت كّل محاوالتً فً التماط  صوٍر لهم بالفشل، ألنهم كانوا ٌدٌرون 
ظهورهم، أو ٌضعون أٌدٌهم على وجوههم، حتى أن بعضهم حاول كسر آلة 
التصوٌر، كما أن ظهورنا فً هذه المدٌنة الحدودٌة الصؽٌرة لم ٌكن دون 

لسلطات األمنٌة المحلٌة، فبعد فترة وجٌزة من وصولنا، ظهر بجانبنا، انتباه ا
فجؤةً، رجل فً لباس مدنً، طلب منا بكل احترام النظر إلى أورالنا الثبوتٌة 
وأوراق اإللامة، وعند التؤكد بؤن كل األمور على ما ٌرام طلب منا أن 

ا. كما أنه ساعدنا ٌرافمنا كدلٌل فً المدٌنة، فمد كان ذلن أسهل له من مرالبتن
ً فً هذا العش اإلٌزٌدي. عندما عرؾ رجل األمن بالصعوبة التً  أٌضا
تواجهنً فً التماط الصور للرجال اإلٌزٌدٌٌن، تلفّت حوله على الفور، 
ً ٌمتطً حماراً، وتحدث إلٌه آمراً، بلهجٍة لم  ً مسنا وأولؾ رجبلً إٌزٌدٌا

لتمطت له بعض الصور. نفهمها، فترّجل العجوز وانتظر بكل صبر حتى ا
ًّ أعوام، لم نعد نجد أٌة صعوبة أو مشاكل فً التجول  فٌما بعد، وبعد مض
فً البلدة، وكنا نصل إلى جمٌع أزلتها ونصور ما نشاء ونحن نتحدث مع 

 السكان المحلٌٌن. 
ً على ضفة النهر تحت ظل األشجار، انتبهُت إلى أّن  بٌنما كنُت جالسا

رةٍ رومانٌة مبنٌة من الحجارة التً كنا رأٌناها مٌاه النهر تجري تحت لنط
ً هنالن منازل كثٌرة  فً بماٌا األبنٌة الرومانٌة والملعة، وفً المدٌنة أٌضا
مبنٌة على أساسات أبنٌة رومانٌة ومن أحجارها المتبمٌة. التارٌخ ٌحٌا هنا 
 إلى جانب الحٌاة المعاصرة، والسكان المحلٌون فً سنجار  ٌكتشفون ِمراراً 

مدافن رومانٌة، وكانت تظهر فً السوق بعض المطع األثرٌة، مثل أدوات 
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الزٌنة والعمبلت الفضٌة أو الذهبٌة، منموش علٌها صور أباطرة روما 
 المدٌمة.

 ولكن الشًء الممٌز فً البلدة هو اإلٌزٌدٌون.

 من هم اإلٌزٌدٌون؟

عدا عن المسلمٌن “ :”ؼٌراسٌموؾ“كتب المستشرق السوفٌاتً 
والمسٌحٌٌن فً هذه البمعة من العراق ٌعٌش اإلٌزٌدٌون؛ أصحاب الدٌانة 
السرٌة، وال توجد معلومات دلٌمة عن أصل هذه الدٌانة، وهً خلٌط من 
الزرادشتٌة؛ دٌانة شعوب إٌران المدٌمة، والدٌانة اإلسبلمٌة والمسٌحٌة 

داٌتٌن عند خلك الكون هما: النسطورٌة والٌهودٌة.  تنطلك اإلٌزٌدٌة من ب
-الخٌر والشر، النور والظبلم، وهم ٌإمنون باهلل جالب الخٌر، والشٌطان 

)طاووس ملن(، وهم ٌحاولون فً كل كّل ما ٌمومون به  -الروح السلبٌة
كسب رضى الشٌطان، وعدم ذكر اسمه أو أي إشارة إلٌه، وٌمدسون هٌبة 

ن تماثٌله المعدنٌة الصؽٌرة، طابر الطاووس فً الطموس الدٌنٌة، وٌحملو
وٌمدمون له هباٍت ذهبٌة وفضٌة. اإلٌزٌدٌون ال ٌؤكلون لحم الدٌن ألنه ٌشبه 
الطاووس، وال ٌؤكلون السمن لكً ال ٌؽضبوا الملن سلٌمان، وال ٌؤكلون 
ً ال ٌؤكلون لحم الؽزال،  الخس ألن الشٌطان ٌختبا بٌن أوراله، وأٌضا

وٌحجون إلى أضرحة شٌوخهم  وٌطولون شعرهم على شكل جدابل،
الممدسة، وٌصومون ثبلثة أٌام فً دٌسمبر / كانون األول، وعند الصبلة 
ٌتجهون نحو الشرق. هنالن عدة آراء عن تسمٌة هذه الدٌانة، وهم ٌسمون 

، وذلن نسبة السم جبل داسن الوالع فً األراضً التركٌة ”داسٌنً“أنفسهم 
تركٌة، وٌتكلمون اللؽة الكردٌة، ولكن على الحدود العرالٌة واإلٌرانٌة وال

 ”.بٌنهم أناس بهٌبات فٌزٌولوجٌة مختلفة
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ٌعتمد بعض العلماء بؤن تسمٌتهم  جاءت من كلمة ٌزدان، التً تعنً فً 
بعض اللهجات الكردٌة والفارسٌة الرب أو اإلله، وكان المإرخون 
 المسلمون فً المرن الثانً عشر المٌبلدي أّول من جاءوا على ذكر

 ً نسبة ” العدوٌة“اإلٌزٌدٌة، إذ ذكروا أن الدٌانة اإلٌزٌدٌة كانت تسمى لدٌما
م، وٌرى علماء ٔٙٔٔإلى مإسسها الشٌخ عدي بن مسافر المتوفى سنة 

 آخرون أن تسمٌتهم مستمدة من اسم الخلٌفة األموي ٌزٌد بن معاوٌة.   
ربٌسً ألفاً، وهم  ٌتوزعون بشكل  ٌٓ٘ٔبلػ عدد اإلٌزٌدٌٌن أكثر من 

فً العراق وتركٌا، وٌتمركزون فً العراق فً المناطك الجبلٌة فً 
الموصل. وتنتشر لرًى لهم فً جبل مملوب. هنا فً عٌن سفنً ٌعٌش 
ً عن هذا المكان، ٌوجد ضرٌح  زعماإهم الروحٌون )المٌر(، ولٌس بعٌدا

ون هً الشٌخ آدي ومرٌدٌه األوابل، والمنطمة الثانٌة التً ٌنتشر فٌها اإلٌزٌدٌ
جبل سنجار، ولم ٌتوّؼلوا بٌن جبال هذه المنطمة بدون سبب، فمد تعّرضوا 
ً على ٌد العباسٌٌن، ومن بعدهم األتران العثمانٌٌن، ولم  لبلضطهاد لدٌما
ٌسمح لهم بممارسة شعابرهم الدٌنٌة، ألنهم ال ٌنتمون إلى أي دٌن من 

 األدٌان السماوٌة؛ اإلسبلم أو الٌهودٌة أو المسٌحٌة.
فً الجمعة األولى من السنة الجدٌدة ٌحتفل اإلٌزٌدٌون بعٌد الطواؾ، 
وٌشاركهم فً الولت الراهن المسلمون والمسٌحٌون، وٌستمّرعٌد الطواؾ 
ً كامبلً، وتكون بداٌة العٌد نهار الخمٌس ولٌلة الجمعة، حٌث ٌجتمع  شهرا

وفً  الرجال والنساء واألطفال والشٌوخ فً الساحات وٌمارسون شعابرهم،
صباح ٌوم الجمعة ٌمومون بإعداد الوجبة الربٌسٌة، وهً البرؼل مع اللحم، 
حٌث ٌتّم طبخها فً لدور ضخمة، وٌجتمع المطربون والموسٌمٌون، 
وٌعزفون على الناي المصنوع من الخشب، وٌمرعون الطبول، وٌمدم إلٌهم 

هم اإلٌزٌدٌون النمود إلضفاء الحٌوٌة والنشاط على االحتفال، وٌسمون
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مشروبات روحٌة، مثل العرق فً ألداحٍ ؼٌر عمٌمة من المعدن، وعند ذلن 
 ٌسٌل العرق على  شواربهم ولحاهم الطوٌلة. 

ٌمؾ الموسٌمٌون وسط حلمة الرلص، وٌرلص الرجال بعمابمهم البٌضاء 
وصدرٌاتهم  التً ال أكمام لها، وٌؤخذون بؤٌدي  النساء؛ نساء اإلٌزٌدٌات 

الحفبلت، فهن فارعاُت الموام، ذوات أجساٍم مرنة عند جمٌبلت، وخاصة فً 
الحركة، ٌلففن أجسادهن بمماش أبٌض رلٌك مطرز بالخرز، وأثناء الرلص 
ٌدورون فً دابرة جمٌلٍة منّسمة، وٌستمر الحفل نحو ثبلث ساعات، وبعد 
ً عن  ذلن ٌبدأ الرجال بركوب الخٌل وإطبلق الرصاص فً الهواء، إعبلنا

لفروسٌة، وعند االنتهاء من ذلن، ٌعودون إلى حلمة الرلص بدء منافسات ا
 ثانٌة، ولكن هذه المرة بحضور زوجة المٌر وبمٌة أفراد عابلته.

هكذا تبدو البلدة الصؽٌرة سنجار المابعة على سفح الجبل، والوالعة على 
 حدود دولتٌن، إنّها تعٌش زمنها الخاص، بعٌداً عن صخب الحٌاة.
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 الٌالثالػصل 

 :2واروم تيه 

 اليَث واالكًشاف

ً ضمن خطة معٌنة موضوعة بشكٍل  ٌعمل عالم اآلثار المعاصر دابما
مسبك، ولكن بشكل عام، ٌستطٌع أن ٌتولع العثور على اللمى األثرٌة التً 
من الممكن اكتشافها فً المولع األثري، وٌبمى دور الصدفة والحظ كبٌراً فً 

 للمنمب. مسؤلة علم اآلثار بالنسبة
ٌنمب بعض علماء اآلثار لفترات طوٌلة لد تصل إلى عشر سنواٍت أو 
ً عن دلٌل مادي إلثبات نظرٌاتهم، ولكن دون جدوى،  عشرٌن سنة، بحثا
ومن جهة أخرى، وبشكل عام، فإن بعض االكتشافات التً تتم عن طرٌك 

ذا الصدفة لد تؽٌر النظرٌات المابمة التً كنا نعمل بها لمدة طوٌلة، وه
 بالتحدٌد ما سؤتحدث عنه فٌما ٌلً. 

. كان ربٌع ٕم فً التل الحلفً ٌارٌم تبه97ٙٔحدث ذلن فً نٌسان عام 
ً فً شمال ؼرب العراق، وكان الجو مكفهراً، وكان المطر  هذه السنة ماطرا
ٌعٌك أعمال الحفرٌات، ألن مٌاه األمطار كانت تجتمع فً الحفرٌات العمٌمة 

مدٌمة لؤلبنٌة الطٌنٌة المكتشفة للتّو من لبل وتإثر على الجدران ال
ٌحمل لنا اكتشافات  ٕالشرلاطٌٌن، ورؼم كل ذلن كان البحث فً ٌارٌم تبه
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مفٌدة، هً آالؾ الكسر لؤلوانً الفخارٌة، إال أن أدوات العمل المصنوعة 
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على بُعد خطوات منه، رأٌته وفً ٌده تمثال طٌنً مصنوع على طرٌمة 
التٌراكوتا، وهو جسم بشري مجوؾ من الداخل على شكل آنٌة. لال خلؾ 
ً بذلن إّن اآلنٌة مكسورة ولكن جمٌع األجزاء  الجاسم إنها كاملة، لاصدا

ً لمد كانت لطعة نادرة  ومصنوعة بإتمان من الفخار الرلٌك موجودة ؛ حمّا
على شكل  آنٌة مجوفة. كانت ؼرفة المخبر على بعد خطوات من 
الحفرٌات. ُؼسلت اآلنٌة وُجفِّفت، وألِصمت  بمٌة األجزاء بالجسم، فظهرت 
أمامنا بكامل بهابها وجمالها، ولد كانت على شكل امرأة )الربة األم 

ً كانت بدون رأس ولكن بمٌة للمزارع ٌن األوابل  فً سهول سنجار(، عملٌا
الجسم كانت والعٌة وجمٌلة جداً، وكانت فً الوضعٌة التً عادة ما تصور 

بٌدٌها،  -رمز الخصوبة-فٌها الربة األم، حٌث كانت والفة تمسن صدرها 
ً علٌه ا، كانت حالتها الفنٌة رابعة على الرؼم من مرور أكثر من ستٌن لرنا

وُرسمت على الجسم ذي اللون األصفر الفاتح باللون البنً الؽامك، والذي 
ً كاللون األسود اللّماع، أساور على المعصمٌن، ونموش، وشعر  ٌبدو تمرٌبا

 سم على لاعدة مسطحة دابرٌة الشكل.ٕ٘متموج، وكان ارتفاع الدمٌة 
وهً: عند اكتشاؾ دمٌة الربة األم كان معها مواد أثرٌة آخرى مهمة 

ختم حجري، وطاسة حجرٌة، ووعاء صؽٌر من الفخار مرسوم علٌه هذه 
اللمى مع الربة األم التً تم كسرها عن لصد عند طمرها فً حفرة تحت 
ً لطموس  األرض، وكان معها آثار الجمر والرماد؛ ٌبدو أنه تم حرلها تنفٌذا

والمؽزى دٌنٌة لام بها أصحاب ثمافة المستوطنة الحلفٌة، وما ٌزال الهدؾ 
من ذلن مجهوالً لدٌنا على األلل حتى اآلن. إّن هذه الدمٌة  فرٌدة من نوعها 
ألنه ال ٌوجد لها مثٌل فً أي مولع من الموالع الرافدٌة فً األلؾ الخامس 
لبل المٌبلد. كان التمثال واضح المعالم لدرجة مدهشة، وكان مصنوعاً 

األعمال الفنٌة النادرة  بطرٌمة فنٌة رابعة، وٌمكن أن نعده بكل ثمة من
لمنطمة شمال ؼرب العراق المدٌم، ألننا لبل هذه الدمٌة كنا نرى تماثٌل 
طٌنٌة ؼٌر متمنة الصنع للربة األم، والتً ال تُمارن مع جمال وتمنٌة اللمٌة 



7٘ 

على بُعد خطوات منه، رأٌته وفً ٌده تمثال طٌنً مصنوع على طرٌمة 
التٌراكوتا، وهو جسم بشري مجوؾ من الداخل على شكل آنٌة. لال خلؾ 
ً بذلن إّن اآلنٌة مكسورة ولكن جمٌع األجزاء  الجاسم إنها كاملة، لاصدا

ً لمد كانت لطعة نادرة  ومصنوعة بإتمان من الفخار الرلٌك موجودة ؛ حمّا
على شكل  آنٌة مجوفة. كانت ؼرفة المخبر على بعد خطوات من 
الحفرٌات. ُؼسلت اآلنٌة وُجفِّفت، وألِصمت  بمٌة األجزاء بالجسم، فظهرت 
أمامنا بكامل بهابها وجمالها، ولد كانت على شكل امرأة )الربة األم 

ً كانت بدون رأس ولكن بمٌة للمزارع ٌن األوابل  فً سهول سنجار(، عملٌا
الجسم كانت والعٌة وجمٌلة جداً، وكانت فً الوضعٌة التً عادة ما تصور 

بٌدٌها،  -رمز الخصوبة-فٌها الربة األم، حٌث كانت والفة تمسن صدرها 
ً علٌه ا، كانت حالتها الفنٌة رابعة على الرؼم من مرور أكثر من ستٌن لرنا

وُرسمت على الجسم ذي اللون األصفر الفاتح باللون البنً الؽامك، والذي 
ً كاللون األسود اللّماع، أساور على المعصمٌن، ونموش، وشعر  ٌبدو تمرٌبا

 سم على لاعدة مسطحة دابرٌة الشكل.ٕ٘متموج، وكان ارتفاع الدمٌة 
وهً: عند اكتشاؾ دمٌة الربة األم كان معها مواد أثرٌة آخرى مهمة 

ختم حجري، وطاسة حجرٌة، ووعاء صؽٌر من الفخار مرسوم علٌه هذه 
اللمى مع الربة األم التً تم كسرها عن لصد عند طمرها فً حفرة تحت 
ً لطموس  األرض، وكان معها آثار الجمر والرماد؛ ٌبدو أنه تم حرلها تنفٌذا

والمؽزى دٌنٌة لام بها أصحاب ثمافة المستوطنة الحلفٌة، وما ٌزال الهدؾ 
من ذلن مجهوالً لدٌنا على األلل حتى اآلن. إّن هذه الدمٌة  فرٌدة من نوعها 
ألنه ال ٌوجد لها مثٌل فً أي مولع من الموالع الرافدٌة فً األلؾ الخامس 
لبل المٌبلد. كان التمثال واضح المعالم لدرجة مدهشة، وكان مصنوعاً 

األعمال الفنٌة النادرة  بطرٌمة فنٌة رابعة، وٌمكن أن نعده بكل ثمة من
لمنطمة شمال ؼرب العراق المدٌم، ألننا لبل هذه الدمٌة كنا نرى تماثٌل 
طٌنٌة ؼٌر متمنة الصنع للربة األم، والتً ال تُمارن مع جمال وتمنٌة اللمٌة 



7ٙ 

ً تعرفنا على زٌنة المرأة الحلفٌة التً  األخٌرة التً اكتشفناها، ألننا أخٌرا
 نة مضت.س ٓٓ٘ٙتعود ألكثر من 

تم اكتشاؾ لمى أثرٌة نادرة أخرى وؼٌر عادٌة فً هذا الموسم التنمٌبً، 
ففً الزاوٌة الجنوبٌة الؽربٌة من الحفرٌات، عند الجدار مباشرة وعلى عمك 

م اكتشفنا حفرة دابرٌة صؽٌرة وجدت فٌها لطعة طٌنٌة من دون شكل 7٘,ٙ
لتمثال فخاري معٌن، وأوانً فخارٌة أخرى حجرٌة مكسورة، ومعها لطع 

كبٌر، كل هذه اللمى الموجودة فً الحفرة كانت مطمورة بالرماد، ولفت 
انتباهنا دمٌة حٌوانٌة مصنوعة بطرٌمة التٌراكوتا، لم نر مثلها من لبل، 
كانت موجودة فً لاع الحفرة، والجزء المتبمً منها هً األطراؾ الخلفٌة، 

ماهٌة هذه الدمٌة. وجزء من المإخرة مع ذٌل لصٌر ورفٌع، ولم نعرؾ 
ومثل هذه اللمى ؼٌر الكاملة كانت تؽضبنً جدا،ً أو باألحرى تجعلنً أشعر 

 بالحرج واألسى على نفسً وعلى علم اآلثار بشكل عام.
نحن وإن كنا نتحدث عن تطور علم اآلثار واألبحاث األثرٌة فً 

، لكن مٌزوبوتامٌا فً المبة سنة األخٌرة، ونتحدث عن اكتشافاتنا ونجاحاتنا
تبمى معلوماتنا ضحلة وللٌلة عن ثمافات وحضارات هذا البلد؛ فعلى سبٌل 

منذ ثمانٌة مواسم،  ولبلنا بفترة طوٌلة، نمب ٕالمثال نحن ننمب فً ٌارٌم تبه
علماء آثار أجانب ومحلٌون فً أكثر من ستة موالع حلفٌة، ولكنهم لم ٌجدوا 

فجؤة ظهر من بعٌد برٌك أمل  ما ٌشبه أو ٌماثل هذه الدمٌة الحٌوانٌة، ولكن
مثل شعاع نور فً ؼرفة مظلمة؛ نعم ٌوجد فً الكون إله علم اآلثار الذي 

 ٌساعدنا. 
بعد عدة أٌام من العثور على اللمٌة الؽامضة، وأثناء تنظٌؾ أحد 
الجدران، وجد الشرلاطٌون بمٌة أجزاء الدمٌة، وبعد التنظٌؾ ولصمها 

مٌة هً على هٌبة خنزٌر، ظهره على شكل وصٌانتها بشكل جٌد، تبٌن أن الل
سم، وكانت ثمة رسوم وزخارؾ منموشة ٕ٘سم وارتفاع ٓٗطاسة بطول 

77 

َ على كامل جسم التمثال، ولم ٌصدؾ فً الموالع الحلفٌة  بطرٌمة جمٌلة جدا
ً أن وجدوا مثل هذه الدمٌة. من  فً سورٌة والعراق والمعروفة علمٌا

مس لبل المٌبلد. كان الحلفٌون  ٌمومون المحتمل أنها تعود إلى األلؾ الخا
 بتربٌة الخنازٌر، وهذا الحٌوان لد أصبح عندهم ممدساً.

  :الحٌاة السابمة كلها محفوظة هنا

م على االنتهاء، وكان دفتر الٌومٌات 97٘ٔأشرؾ الموسم التنمٌبً لعام 
فً ٌارٌم تبه، الذي كنت أدون فٌه بكل صبر، مثل روبنسون، كان  ٌشٌر 

أٌار، وبعد أسبوعٌن أو ثبلثة سوؾ نكون فً البٌت، فً ربٌع  ٕٔإلى 
موسكو األخضر، أما اآلن فنحن نتابع عملنا الصعب. فً الصباح كان الجو 
ؼابماً وبارداً، كان ذلن مترافماً مع هبّاٍت من الرٌاح، تبلها هطول األمطار. 

رعد مضٌنا بسرعة إلى الحفرٌات، كنت أشعر بوعكة صحٌة، وذلن بسبب ال
والمطر فً اللٌلة الماضٌة حٌث لم أستطع النوم، فكان رأسً ٌإلمنً 

 ولدماي ثمٌلتان.
بعد إعطاء األوامر للعمال وحَملة التراب، باشروا العمل، ثم جلست على 
كرسًٌّ الصؽٌر محاوالً إنهاء رسم المخططات التً بدأتها سابماً، ولكن 

األوراق الملٌمترٌة بٌن دفتً  الهواء والؽبار لم ٌسمحا لً بذلن، لذلن خبؤت
التً ستخدمها. كان نهارنا ٌنذر بالفشل. معكر المزاج ومستاًء ” التسمٌكة“

ً من  من هذا الطمس المتذبذب فً ٌارٌم تبه، جلست فً زاوٌة بعٌدة هربا
الرٌاح، و كنُت أنظر بٌن الفٌنة واألخرى إلى السماء، حٌث تحاول الشمس 

ًّ خلؾ الجاسم اختراق طبمة الؽٌوم الكثٌفة ، وفً هذه اللحظة تمدم إل
 ”.بدي بخشٌش تختور! أكو دمٌة“بابتسامة حٌرتنً، ولال: 

” عداي“تبٌن أنه عندما كنت جالساً فً وحدتً التعٌسة، وجد الشرلاطً  
ً من  فً أتربة إحدى الموالد دمٌة طٌنٌة، كانت تشبه ربة الخصوبة كثٌرا
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ً من الرأس، حٌث الشكل، أفمدت ضربة معول أحد  ً صؽٌرا العمال جزءا
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عندما تم شوي الدمٌة، بمٌت البصمات إلى األبد. وبذلن فإن حركة بسٌطة 
عن طرٌك الصدفة من أعماق الزمن، وتعطً  من الحٌاة الٌومٌة تصل إلٌنا

معلومات عن الماضً أكثر من المنالشات والتحلٌبلت التً ٌموم بها 
 المإرخون.

وكان ختام اللمى الرابعة لهذا الٌوم رأس بلطة مصنوعة من المرمر 
دابرٌة الشكل مثموبة من أجل المبضة الخشبٌة، وهذه اللمٌة تعتبر األولى من 

، وتعد البلطة عند المزارعٌن األوابل فً ببلد الرافدٌن نوعها فً مولعنا
 رمز السلطة العلٌا، وكان ٌحملها العظماء من أعضاء المبٌلة.

 موالد الفخارٌٌن المدماء:
منذ اللحظة األولى من اكتشاؾ الموالع األثرٌة فً شمال سورٌة المعمد، 

ع الحلفٌون كان  السإال الذي ٌحٌر علماء اآلثار هو كٌؾ وبؤي طرٌمة صن
فخارهم الرابع؟ لمد كانوا ٌصنعون الفخار بواسطة أفران وموالد بسٌطة، 
فكٌؾ لنا أن نفهم أو نستوعب هذه الدلة والحرفٌة العالٌة والنوعٌة الجٌدة 

 التً ٌتصؾ بها الفخار العابد لفترة حلؾ؟
ً جاء ذلن الٌوم الذي نستطٌع فٌه أن نجاوب عن هذا السإال  وأخٌرا

اكتشفنا مولدٌن )فرنٌٌن(  ًٕ السوٌات الدنٌا من مولع  ٌارٌم تبهالصعب، فف
ًّ الفخار، وهما فً حالة ممتازة؛ كان شكلهما دابرٌاً، و  من الطٌن لش

سم، وكان الفرن الواحد ٌتؤلؾ 8ٓٔتركٌبتهما معمدة، وٌبلػ لطر الواحد منها 
، وكان ٌفصل بٌ ًّ ن الممرتٌن من لُمرتٌن؛ السفلى إلٌماد النار، والعلٌا للش

ًّ بشكل  طبمة سمٌكة من الطٌن  فٌها ثموب تسمح بنفاذ الحرارة إلى لمرة الش
درجة ٕٓٓٔمتساٍو، بحٌث تصل درجة الحرارة فً الممرة العلوٌة إلى 

 مبوٌة.
كان هذا االكتشاؾ لموالد عابدة إلى فترة األلؾ الخامس لبل المٌبلد هو 

شاؾ هذه اللمٌة االستثنابٌة األول من نوعه فً العراق، ولد لفت خبر اكت
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انتباه علماء اآلثار العرالٌٌن، وفٌما بعد زارتنا، فً ممر البعثة، إدارة 
متمثلة بالمدٌر العام عٌسى سلمان، ومدٌر  -المدٌرٌة العامة لآلثار فً العراق

التنمٌب والبحث األثري األستاذ فإاد سفر. كانت المشاهدة مإثرة فً ضٌوفنا 
ث لرروا أن ٌحتفظوا بهذه اللمٌة الفرٌدة، ولاموا بمساعدة لدرجة كبٌرة، بحٌ

المختصٌن العرالٌٌن، بنمل أحد هذٌن المولدٌن بطرٌمة فنٌة ومتمنة، بواسطة 
سٌارة إلى متحؾ موصل الجدٌد ذي البناء الفخم، وذلن بعد أن تم لطع 
المولد إلى أجزاء، بواسطة منشار فً ؼضون أٌاٍم للٌلة. وتم جمع المولد 

رة ثانٌة خبلل أٌاٍم للٌلة، وكنت من أوابل من شاهدوا المولد فً حالته م
الجدٌدة، لٌس بٌن األتربة وأعماق الحفرٌات، وإنما تحت األضواء الساطعة 

 فً لاعة المتحؾ.

 :لغز التولوس

كان السبلم والهدوء ٌعم “منذ المدم، تمول الحكاٌة السومرٌة المدٌمة: 
والعمارب السامة، كل الناس كانوا ٌتكلمون  األرض، لم تكن هنان األفاعً

لؽة واحدة وٌعٌشون بسبلم معاً، لم ٌكن هنان خوؾ وحسد، لم ٌهاجم أو 
ً من الطعام واللباس، الذي  ٌماتل أحٌد جاره، وكان الناس ٌملكون فابضا

 ”.حصلوا علٌه دون لوة أو تعب
د الذي ساد فً ببل -حسب تولع السومرٌٌن-وكان هذا العصر الذهبً 

الرافدٌن، هو عصر الثمافات الزراعٌة الباكرة فً فترة ثمافة حلؾ وعبٌد. 
وأتى فٌما بعد ُرُسل العهد المدٌم كلهم إلى ببلد الرافدٌن)الجنة المشهور(، 
وفً ٌوم من األٌام مشى آدم وحواء تحت ظبلل األشجار، حسب التارٌخ 

ً فً األلؾ ال خامس لبل المٌبلد، اإلنجٌلً، حٌث كانت الجنة موجودة تمرٌبا
 أي عصر الثمافات الزراعٌة الباكرة كما ذكرناها آنفاً. 
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وكما نعرؾ، فإّن حٌاة الشعوب فً تلن الفترة كانت بعٌدة كل البعد عن 
حٌاة الجنة، ولكن تبمى تلن التطورات فً الحٌاة الثمافٌة والدٌنٌة عند 

ً التؽٌر المفاجا الحلفٌٌن حمٌمة واضحة. والصفة الممٌزة للفترة الحلفٌة ه
فً طراز المنازل السكنٌة واألبنٌة ذات الصفة الخدمٌة، فمد حلت مكان 
األبنٌة المستطٌلة فً فترة حسونة، والتً سبمت فترة حلؾ، بٌوت وأبنٌة 
طٌنٌة مستدٌرة الشكل ذات جدران عرٌضة، أطلك علٌها علماء اآلثار اسم 

ان فً الفترة الكرٌتٌة ، وهً تشبه المدافن الدابرٌة فً الٌون”تولوس“
 المٌكٌنٌة.

دار جدل طوٌل فً علم اآلثار حول ماهٌة هذه األبنٌة الؽرٌبة، وكان 
بعض علماء اآلثار ٌعتمدون أنها معابد وأبنٌة، والبعض اآلخر ٌعتمد أنها 

أثبتت، بشكل لطعً،  ٕمدافن الكهنة والمادة. ولكن المكتشفات فً ٌارٌم تبه
طره نحو خمسة أمتاٍر أو ستة، هو عبارة عن بٌوت أّن التولوس الذي ٌبلػ ل

سكنٌة، ولد اُكتشفت، بداخلها، موالد كما فً المولاز وآسٌا الوسطى، وتنانٌر 
طٌنٌة، وبماٌا مواد لبلستخدام الٌومً، كعظام الحٌوانات ورماد وبماٌا أوانً 
فخارٌة، واستطعنا معرفة الشكل المعمد لسطح التولوس، وذلن بفضل 

بعض األجزاء من السطح فً أرضٌة بعض األبنٌة، وكان الطابع  اكتشاؾ 
ً لتلن األسطح، وكانت األسطح عالٌة  العمودي على شكل لمع، واضحا

 وحادة، مما ساعدها على مماومة األمطار والعواصؾ. 
واكتشفنا أٌضاً بعض الكسر آلنٌة فخارٌة فً السوٌات العمٌمة للتل ، ولد 

ثمة، منظر بٌت حلفً )تولوس(، تحٌط به  رسم علٌها فنان لدٌم، بكل
 األشجار والخضرة.

كان لتلن األبنٌة السكنٌة أبواب خشبٌة مثبتة من األعلى، وفً األسفل تّم 
وضع حجرة دابرٌة الشكل، ممعرة فً المنتصؾ، تحت العمود من أجل 
سهولة حركة الباب فً الفتح  واإلؼبلق، وكان المدخل العالً لتلن البٌوت 
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ربات البٌوت الحلفٌة، ألنه كان ٌجب صٌانته بشكل مستمر بالطٌن  ٌُتعب 
كان الممر  -والجص، وصٌانة الممر الضٌك المإدي إلى داخل هذه البٌوت

باإلضافة إلى صٌانة البٌت السكنً. وكان  -ذا أشكال وأحجام مختلفة
الحلفٌون ٌستخدمون تلن األبنٌة الخدمٌة لحفظ أدوات العمل، والؽبلل 

ٌة، والمإونة، والسبلح، واألوانً الفخارٌة الضخمة التً كانت تُحفظ الزراع
 فٌها الحبوب.

 تحت سلطة الدورة الزراعٌة:

توجد فً النصوص السومرٌة المدٌمة لصة توضح كٌؾ أن إله الرٌاح 
إنلٌل )رأس المجمع الدٌنً المحلً( لرر أن ٌمٌم االزدهار والتعلٌم على 

وٌن إٌمشا )الصٌؾ(، وإنتٌن )الشتاء(، األرض، ومن أجل ذلن خلك األخ
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 ...”  ٌكفً الحاجة وأكثر 
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البساتٌن ...إلخ، والشًء نفسه بالنسبة  وصٌد الحٌوانات واألسمان وزراعة
لشمال ببلد الرافدٌن، ولكن فً الشمال كانت كمٌة األمطار كافٌة لممارسة 
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زراعة بعلٌة مضمونة، وحسب المعطٌات الحالٌة فً هذه المنطمة، لم تكن 
الحالة االلتصادٌة من ممارسة الزراعة وتربٌة الحٌوان والصٌد، تختلؾ عن 

لفٌة فً األلؾ الخامس لبل المٌبلد. كذلن فً سهول حالة الجماعات الح
سنجار الحالٌة نرى حمول الممح والشعٌر ذات اللون الزمردي تنتشر فً كل 
مكان، وكذلن نجد كثافة التبلل على ضفاؾ األنهار، وتشهد الودٌان 
الموسمٌة الجافة على العادات والتمالٌد الزراعٌة لسكان هذه المنطمة، 

، والتً ٕبٌر للّمى األثرٌة المكتشفة فً مولع ٌارٌم تبهوبفضل العدد الك
تتحدث عن الزراعة فً تلن العصور المدٌمة، فإّن باستطاعتنا أن نضع 
ً من زرعها  لوحة كاملة لؤلعمال الزراعٌة وتولٌتها لتلن الحمبة البعٌدة، بدءا
حتى ولت حصادها، ولد تم اكتشاؾ بماٌا الممح والشعٌر المتفحمة  فً 

انً الفخارٌة والحفر، وشفرات المناجل المصنوعة من الصوان األو
واالوبسٌدٌان، ذات الممابض الخشبٌة أو العظمٌة، التً كانت تثبّت بواسطة 

وهً عبارة عن لطعة  -المار، وأدوات الطحن التً صنعت من البازلت
والمطعة األخرى التً  -حجرٌة ممعرة من الداخل من أجل وضع الحبوب

على للطحن، أما بالنسبة لعجن الطحٌن، فمد كان العجٌن توضع من األ
ٌوضع فً أوانً فخارٌة كبٌرة وؼٌر عمٌمة، تشبه الطشت، وكان الخبز 

 ٌُخبز فً أفران وموالد من الطٌن، على شكل أرؼفة رلٌمة ومسطحة.
فمد كان تربٌة الحٌوانات،  ٕأما النشاط المهم اآلخر لدى سكان ٌارٌم تبه

ً من خبلل  مثل األبمار واألؼنام والماعز والخنازٌر، وكان ذلن واضحا
اكتشاؾ عظام الحٌوانات المدجنة فً سوٌات المولع، وكذلن من خبلل 

ت اكتشاؾ تماثٌل حٌوانٌة مصنوعة من الطٌن، وأٌضاً عظام بعض الحٌوانا
البرٌة، مثل الؽزالن والخنازٌر الجبلٌة والبط البري، واألسمان التً كان 
الحلفٌون ٌصطادونها )فً المولع العابد لفترة حلؾ(، وٌجب أال ننسى بؤنهم 
لاموا بتجمٌع بعض النباتات البرٌة، مثل جذور النباتات والفطر وبعض 

ت والثمار بؽرض الثمار وبذورها. والجدٌر بالذكر أن عادة تجمٌع النباتا
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التداوي أو األكل، والتً تعود إلى فترات ما لبل ممارسة الزراعة، ما تزال 
موجودة حتى اآلن عند السكان المحلٌٌن، حٌث كنا نرى بعد هطول األمطار 

عصاة أو فؤس -الؽزٌرة مجموعات من النساء واألوالد وبؤٌدٌهم لطع خشبٌة 
وعلى طول الوادي، كانوا ٌتجولون فً األراضً الزراعٌة،  -مستمٌمة

ٌمومون بتجمٌع بعض النباتات أو جذور بعضها، كما كانوا ٌجمعون الفطر 
 والكمؤة وأعشاب طبٌة كثٌرة.

فً منطمة ٌارٌم تبه الؽنٌة بالتبلل األثرٌة، والتً ٌمّر بها وادٌان، دابماً 
ً على األلد ام ما كنا نشاهد الناس ٌؤتون من تل أعفر والمرى المجاورة، سٌرا

أو بالسٌارات، من أجل الصٌد وجمع الفطر والكمؤة، ونتٌجة ذلن نرى الكثٌر 
منها فً أسواق مدن العراق، ولم نعد نستؽرب عندما كنا نرى عمالنا فً 
فترة استراحة الؽداء مع عدة أكلهم المعتادة )رؼٌؾ الخبز والتمر والبصل( 

 ات كبٌرة.ٌجمعون من على سطح التل بعض األعشاب، وٌؤكلونها بكمٌ
ً لذلن، لم تكن حٌاة المزارعٌن الحلفٌٌن سهلة، وكان مستوى  ونظرا
المعٌشة فٌها متباٌناً، بحسب وفرة المحصول الزراعً أو عدد رإوس 
األؼنام التً ٌملكونها، لذلن عبد الحلفٌون الظواهر الطبٌعٌة بكل خشوع؛ 

 لطبٌعة.فحسب معتمداتهم كانت خصوبة األرض وحٌاة اإلنسان تحت سلطة ا
الكثٌر من الفإوس الصؽٌرة جداً  ٕكنا نكتشؾ أثناء التنمٌب فً ٌارٌم تبه

، والتً كانت، حسب معتمدهم، تحمٌهم من ”تعلٌمة“المصنوعة على شكل 
السهام الممٌتة التً ٌطلمها علٌهم إله البرق والرعد عند ؼضبه؛ ألّن  اإلله 

ً ما كنا الربٌسً الذي ٌجلب الخصب عند الحلفٌٌن كانت الرب ة األم، فؽالبا
نرى تماثٌلها على هٌبة امرأة لوٌة، ومعالم الخصب فٌها واضحة )كالثدٌٌن 
واألعضاء التناسلٌة(. وكان المزارعون األوابل ٌضعون وٌرسمون هذه 
المعتمدات المتعلمة بالطبٌعة على السطح الخارجً لؤلوانً الفخارٌة، على 

زٌن “جة والمتداخلة على شكل شكل رسومات ونموش، مثل الخطوط المتمو
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والتً ترمز إلى الماء، والمربعات المنمّطة من الداخل كانت ترمز إلى ” زان
األرض المزروعة، والدوابر مع شعاعات من نمط من حولها كانت ترمز 
إلى الشمس، أما  الخطوط المستمٌمة والمابلة من األعلى إلى األسفل فهً 

إشارة )+( والورود الصؽٌرة ترمز إلى المطر، وشكل الصلٌب أو 
ً نرى على  بعض  واألوراق فكانت عبلمة وفرة وإزدهارالنباتات. وأحٌانا
األوانً والجرار الحلفٌة الجمٌلة رسومات لحٌوانات وطٌور مختلفة، كالنسر 
وهو ٌستعد لبلنمضاض على األٌل، أو النمر األسود وهو والؾ على لابمتٌه 

ٌوانٌة أخرى مثل السمن واألفاعً، وأٌّة الخلفٌتٌن بشكل مخٌؾ، وأشكال ح
ً أمام أحد الكسر  أفاعٍ؟! ملكة األفاعً، ففً أحد أٌام التنمٌب ولفت مندهشا
الفخارٌة الملونة باألصفر ومرسومة باألسود وبدلة متناهٌة، صورة أفعى 
كوبرا نافخة لبعتها المعروفة ؼضباً، ال أدري  هل كان ٌوجد هنا لبل ستة 

سنة أفعى كوبرا أم ال؟ لكننً متؤكد أنه فً الولت الحاضر ال أو سبعة آالؾ 
توجد أفعى كوبرا فً كل منطمة ٌارٌم تبه، وااللتماء مع األفاعً هنا ال ٌؤتً 
بعوالب سلٌمة دابماً، ففً هذه المرى ٌروون لن حكاٌاٍت عن لدؼات 
األفاعً، وموت البعض بسببها، وأؼلب الضحاٌا هم من األطفال و 

 ن دابمً الحركة.المراهمٌ
ال نستؽرب هنا الصراع الذي ٌمّر به البشر للمضاء على األفاعً، فمد 
ً على إحدى الحوادث، عندما وجدت العمال مجتمعٌن حول أفعى  كنُت شاهدا
بطول متر، وذات رأس مثلث الشكل، وهً  إحدى أنواع األفاعً السامة 

ة الحركة و تبدو كؤنها جداً. كان الجو بارداً، لذا كانت األفعى رخوة وبطٌب
نابمة؛ كان العمال ٌملبونها بالعصً والرفوش وٌجعلونها تتحرن، حٌث هجم 
علٌها أكبر عمالنا سناً، وكان اسمه عباس، وهو ٌنوي لطعها، بواسطة 
الرفش المعدنً الحاد إلى عدة لطع، ومن ٌعلم؟ لد ٌكون أحد ألاربه ضحٌة 

 لدؼة إحدى هذه األفاعً.
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 كلٌل غار:نهاٌة كل عمل إ

إلى اآلن، مضت ثمانٌة أعوام أو مواسم على بداٌة أعمال التنمٌب فً 
، وأصبحت المربعات أعمك ضمن سوٌات التل، حٌث بلؽت ٌٕارٌم تبه

حوالً خمسة أمتار، وإذا اعتبرنا نمطة الصفر الوالعة فً أعلى لمة التل 
لمى األثرٌة؛ ٌصبح العمك أكثر من ستة أمتار، ولد ازداد عدد االكتشافات وال

فالسوٌات الدنٌا من الموالع هً األكثر أهمٌة بالنسبة للباحث، ألنها بداٌة 
فترة االستٌطان فً المولع، وهنا بالضبط وضع الحلفٌون األوابل أساسات 
منازلهم ومعابدهم، وعلى هذه األرض البِكر، نجد لواعد حفرهم 

 ومستودعاتهم واللمى األكثر لِدماً. 
والعمال بفارغ الصبر ظهور األرض البِكر؛ أي طبمة  كنا ننتظر نحن 

األرض الطبٌعٌة التً ال ٌوجد فٌها أي أثر لعمل ونشاط لئلنسان المدٌم، 
ً فً سنة  ، فً إحدى مربعات تنمٌبنا، والتً كانت أبعادها 97٘ٔوأخٌرا

م، وصلنا إلى األرض البكر، وتستطٌع أن تفهم سعادتنا العارمة، ٓٔ×ٓٔ
كؤننا فً إحدى بواخر المكتشفٌن األوابل فً فترة االكتشافات نحن جمٌعاً، و

تختور مٌة بالمٌة أكو “الجؽرافٌة الكبرى؛ فجؤة انطلمت صرخة جبلٌة: 
، باللهجة العرالٌة، أي األرض البِكر، وبعدها ظهرت األرض البكر ”جبلٌة

( من ٕمٓٓٙفً المربعات األخرى. كان العمل على المساحة الواسعة )
ات  تمترب من النهاٌة، وأخٌراً فإن نتابج أعمال التنمٌب، التً استمرت التنمٌب

، باتت واضحة ٕثمانٌة مواسم )سنوات( فً مستوطنة حلؾ فً ٌارٌم تبه
أمامنا، حٌث جرى التنمٌب فً جمٌع مساحة التل، واخترق سوٌاته 
ً تارٌخ إحدى المرى الزراعٌة المدٌمة، مجهولة  المتراكمة، وبدا واضحا
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 وازدهار ثمافة الحلؾ فً جمٌع مراحلها اجتمعت فً هذه المستوطنة.
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 سنة ٖٓٓإلى  ٕٓٓاستمرت الحٌاة فً هذا المولع لفترةٍ تتراوح بٌن 
على وجه التمرٌب، ولد بنٌت البٌوت الحلفٌة )تولوس( فً األماكن نفسها، 
ً من خبلل المماطع العرضٌة فً  ً لتمالٌد محددة، وبدا ذلن واضحا ووفما
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حددة، ولد كذلن لام سكان المستوطنة بدفن موتاهم من األطفال فً أماكن م
ً الستخدامها كمستودعات للحبوب، وأنشؤوا موالد  حفروا فً األرض حفرا
ًّ الفخار، الذي كانت عملٌة تطوره واضحة من خبلل النوعٌة والدٌكور  لش
)الزخرفة والحز(على األوانً، وبناء المنازل والطموس الدٌنٌة. لكن الشًء 

ن من الناحٌة االلتصادٌة العجٌب هو أن نجد أّن طرٌمة العٌش للسكان المحلٌٌ
والمعٌشٌة مشابهة لتلن التً نجدها فً سوٌات المستوطنة المدٌمة، حٌث 
وجدنا أن األبنٌة الطٌنٌة المبنٌة من اللبن، والتنانٌر الممببة لصناعة الخبز 
وتمنٌات زراعٌة محددة، مشابهة لمثٌبلتها لدى سكان المستوطنة الحلفٌة 

إن هذه االستمرارٌة فً الثمافة المدٌمة لدى المدٌمة، وعلى وجه التحدٌد ف
ً على  هإالء الناس جعلتنا، وبشكل ممتع، أن نلج أعماق التارٌخ، اعتمادا
الشواهد المدٌمة. و تشّكل الممارنة بٌنها وبٌن ما نراه أمامنا فً المرى 
ً ٌصل بٌن الحاضر وتلن المجتمعات التً مارست  المحٌطة للمولع، جسرا

 ت ما لبل التارٌخ.الزراعة فً فترا

  حسونة وحلف و العاللة بٌنهما:

بعد أن لام علماء اآلثار بؤعمال التنمٌب فً عدد من الموالع العابدة إلى 
حمبة حسونة، وأخرى لحمبة حلؾ ظهر التساإل عن مدى العبللة بٌن هاتٌن 
 الثمافتٌن من حٌث الزمن والتوسع؛ فً الحمٌمة كنا نعلم منذ البداٌة أن الموالع

الحسونٌة ألدم من الموالع الحلفٌة، ولكن تعاصرهما وعبللتهما لفترة طوٌلة 
 بمٌت ؼٌر معروفة. 
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، ٔأظهرت أبحاثنا وأعمال التنمٌب التً لمنا بها فً مولع ٌارٌم تبه
، بشكٍل واضح، أنه لٌس ثمة عبللة أو تواصل ثمافً فً العادات ٕوٌارٌم تبه

ؾ، ونرى بوضوح أّن ثمافة أخرى، ال والتمالٌد بٌن ثمافة حسونة وثمافة حل
تمّت بؤّي صلة إلى ثمافة حسونة المدٌمة، أتت بعدها، وهذه  الثمافة الجدٌدة 

 هً ثمافة الحلؾ.
وٌتجلّى هذا الفرق فً تمنٌة صناعة الفخار ونوعٌة الدمى الطٌنٌة، وفً 
صفات وطرٌمة البناء )البٌوت الحسونٌة مستطٌلة والحلفٌة دابرٌة(، وأكثر 

ن ذلن، نرى فً لمة التل العابد إلى فترة حسونة، الممبرة العابدة إلى حمبة م
 حلؾ بؤدواتها الجنابزٌة الحلفٌة الصرفة.

ومن الطبٌعً أن أصبح المولع الحسونً ممبرة لدى المولع الحلفً عندما 
م عندما أشرفت 97ٙٔكان مهجوراً منذ زمن بعٌد، وفٌما بعد، فً سنة  

)أي العابدة إلى فترة حلؾ(،  ٕنهاٌتها فً مولع ٌارٌم تبهأعمال التنمٌب على 
فً ألصى الجهة الجنوبٌة من الحفرٌات، وعلى عمك ال بؤس به بٌن الكسر 
الفخارٌة الحلفٌة، ظهرت بعض الكسر الفخارٌة ألواٍن تعود إلى حمبة 
حسونة، طبعاً أصبحت أوثّك كل كسرة فخارٌة من هذه الكسر بشكل دلٌك، 

أصبحت اللوحة واضحة أمامنا، حٌث أن الكسر الفخارٌة وسرعانما  
سم وما دون، وفً الجهة الجنوبٌة من  ٓٗ٘الحسونٌة ظهرت فً عمك 

الحفرٌات فمط، كما اسعفنا الحظ بؤن نكتشؾ فً هذا الجزء مساحة 
سم(  7ٓ* ٓٓٔمرصوفة بالكسر الفخارٌة الكبٌرة بعض الشًء ذات أبعاد )

األرض البكر، ودل ذلن على أن حفرٌاتنا فً فً السوٌة التً توضعت على 
فً سوٌات متوضعة صؽٌرة، تعود إلى فترة  ٕالجهة الجنوبٌة من ٌارٌم تبه

حسونة، وللتؤكد من مساحة المستوطنة ثم دراستها، كان علٌنا البدء بؤعمال 
 بحث إضافٌة.

89 

م على االنتهاء، وبعد أسبوعٌن 97ٙٔشارؾ الموسم التنمٌبً  لعام 
متراً  ٖٓالوطن، فمررت أن أعمل فً مكان آخر ٌبعد  حوالً  سنعود إلى

جنوب حفرٌاتنا، وبدأت بحفر سبر اختباري )خندق تجرٌبً(، هنا ٌنتهً 
م من السطح حتى األرض ٕالتل تمرٌباً، وتبلػ سماكة السوٌات حوالً 

 ٕٓالبكر. ٌنفذ علماء اآلثار السبر االختباري عادة بطرٌمة محددة، وفً كل 
سم، وهو ارتفاع الجزء المعدنً من الرفش، ونسمً هذه المسافة  ٕ٘إلى 

كانت المواد المكتشفة فً أّول ثبلث ضربات للرفش  ”. طرٌمة الرفش“
سم( تعود إلى الفترة  ما بٌن الفترة البابلٌة الحدٌثة والفترة  7٘)حوالً 

 البارثٌة )المرن السابع لبل المٌبلد وحتى بداٌة الفترة المٌبلدٌة(. 
بعد ذلن بدأت تظهر المواد واللمى الحلفٌة، وظهرت أول كسر فخارٌة 

 ٖٓٔ -سم  ٕٓٔعابدة إلى حسونة فً ضربة الرفش السادسة، أي فً عمك 
سم أصبحت الكسر الفخارٌة العابدة لحمبة  8ٓٔ – 7ٓٔسم،  وفً عمك 

حسونة تطؽى على الكسر الفخارٌة العابدة لحمبة حلؾ، واكتشفنا جدراناً 
لمبنى حلفً دابري الشكل )تولوس(، وتحت المبنى كانت توجد طبمة لوٌة 

رلٌمة تحتوي فمط المواد واللمى الحسونٌة، وهكذا اكتملت الدابرة وألفلت، 
فمستوطنتنا الحلفٌة الكبٌرة لم تظهر فً مكان خاٍل، فمد اختار الحلفٌون، وفماً 

تهم، تمع بجانب للتمالٌد الرافدٌة للمستوطنات، خربة صؽٌرة لمولع مستوطن
 نهر جاٍر، وبٌن طٌاتها سوٌات عابدة إلى الفترة الحسونٌة.    

م بشكل 97ٙٔالذي انتهت أعمال التنمٌب فٌه سنة  ٕولكن مولع ٌارٌم تبه
كامل، لم ٌكن المولع الوحٌد الذي أجرت فٌه البعثة السوفٌتٌة أبحاثها فً 

المولع األثري ٌارٌم سهول سنجار، ففً مكان ال ٌبعد عن ممر البعثة، ٌمع 
الذي ٌعود إلى فترة حسونة )األلؾ السادس(، والذي ٌعتبر ألدم من  ٔتبه

)حلؾ(، وهو كان الهدؾ الربٌسً لبعثتنا لعدة سنوات من أعمال  ٌٕارٌم تبه
 التنمٌب.
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9ٓ 

/ والعابدة إلى ٖ-ٕ-ٔوإلى الؽرب من مجموعة التبلل المسماة ٌارٌم تبه /
ً ٌعودان إلى فترة حسونة وحلؾ وعبٌد، عملت الب عثة فً مولعٌن مهمٌن جدا

بداٌات الحضارة الزراعٌة فً العراق، وهذا المولعان هما تل سوتو وكول 
 تبه.

ً فً عام   كم  إلى الشمال الؽربً من  ٓٔم، وعلى بعد 978ٔوأخٌرا
ممر بعثتنا، وعلى الحد الفاصل بٌن المنطمة السهلٌة والجبلٌة، اكتشفنا فً 

ً من نوعه،  ٌعود إلى فترة ما لبل الفخار )أي تلن المنطمة مو لعاً أثرٌاً فرٌدا
ما لبل اكتشاؾ اإلنسان للفخار(، اسمه تل المؽزلٌة، وهو ٌعود إلى فترة 
األلؾ الثامن والسابع لبل المٌبلد، ونتٌجة أعمال التنمٌب األثري فً هذا 

عٌة المولع، استطعنا تؤسٌس سلسلة متصلة لعملٌة تطور الثمافة الزرا
الرعوٌة للمجتمعات المحلٌة من المراحل األولى، المتمثلة بمولع تل مؽزلٌة، 
العابد إلى الفترة الممتدة بٌن األلؾ الثامن لبل المٌبلد وحتى بداٌة فجر 

، العابدة إلى فترة عبٌد )نهاٌة األلؾ ٖالحضارة، فً سوٌات ٌارٌم تبه
لهذا الموضوع فً  الخامس واأللؾ الرابع لبل المٌبلد(، وسوؾ  نتطرق

الفصل التالً. أما اآلن، فٌنبؽً علٌنا التطّرق إلى أهمٌة أعمال التنمٌب 
 والبحث األثري للبعثة السوفٌتٌة األثرٌة فً شمال العراق.   

   على التماطع الرئٌسً لعلم اآلثار العالمً:

ٌمول األكادٌمً الروسً ي.ن. بافلوفسكً، فً أثناء زٌارته للعراق سنة 
عندما نتكلم عن العراق نتذكر بشكل عفوي أٌام الدراسة فً “م: 9ٖٗٔ

المدرسة ودروس تارٌخ ببلد الرافدٌن؛ تلن الببلد الوالعة بٌن النهرٌن 
المشهورٌن عالمٌاً؛ دجلة والفرات، والمعروفة كمهٍد للبشرٌة، على الرؼم 

هو   من أّن ذلن ؼٌر مثبت بشكل لطعً تارٌخٌاً، ألّن مصدر معلوماتنا عنها
المصص والنصوص الدٌنٌة المتوارثة، لكن هذا ال ٌمنع من أن تكون هذه 

9ٔ 

األرض مركز اهتمامنا واحترامنا العمٌمٌن، ألّن ممالن عظٌمة تؤسست على 
هذه األرض وزالت، وترابها مشبع بعرق ودماء أجٌاٍل، ٌُرثى لها، من 

 ”.شعوبها
الدور الرٌادي  مضى على هذه الكلمات أكثر من أربعٌن عاماً؛ إذ كان

فً تطور الحضارة العالمٌة، حتى الخمسٌنات من المرن الماضً، ٌعود 
لببلد الرافدٌن المدٌم، وكان ذلن ٌستند إلى األساطٌر والمصص المذكورة فً 
ً على  العهد المدٌم.لكن اآلن تؽٌّر الوضع بشكل ملحوظ، وذلن اعتمادا

ن شمال ببلد الرافدٌن المكتشفات األثرٌة، إذ نستطٌع أن نجزم بؤّن سكا
المدماء كانوا أول من مارس الزراعة وتربٌة الحٌوان، وبنوا مساكن لراهم 
الدابمة من األشجار والطٌن والحجر، ووضعوا األساس المتٌن بنجاح، 
لتطوٌر جوانب عدٌدة للثمافة المادٌة والمعنوٌة للبشرٌة. وفً نهاٌة األلؾ 

بلد الرافدٌن، ظهرت، ألول مرة الرابع لبل المٌبلد، وفً سهول جنوب ب
على سطح األرض، مدن وممالن ذات أبنٌة ضخمة، تعتمد على النظام 
الطبمً للمجتمع،  وعلى الكتابة، وتمسٌم الزمن )ٌوم وأسبوع وشهر وسنة(، 

 والموانٌن المكتوبة، باإلضافة إلى األدب والفن.
نع إن صفة الرٌادة فً ص“ٌمول ر.م. منجاٌٌؾ و ن. ي. مٌربٌت: 

الحضارة لببلد الرافدٌن،  هً ظاهرة خاصة بها، من الناحٌة االلتصادٌة 
واالجتماعٌة والثمافٌة، وهً نتٌجة للتطورات الداخلٌة. كل هذا ٌدفعنا إلى 
المول بؤن المواد والمكتشفات فً ببلد الرافدٌن لها أهمٌة خاصة فً عملٌة 

ة بالتارٌخ المدٌم دراسة وتحلٌل المسابل والموضوعات األساسٌة المتعلم
 ”.للبشرٌة وتطوره

ولٌس ؼرٌباً أن تكون مساحة العراق الحالٌة، على الدوام موضع اهتماٍم 
كبٌٍر، من لبل علماء اآلثار فً العالم، وأن تكون األبحاث والدراسات 
األثرٌة لد جرت هنان منذ أربعٌنات المرن التاسع عشر، وٌعود الدور 
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األرض مركز اهتمامنا واحترامنا العمٌمٌن، ألّن ممالن عظٌمة تؤسست على 
هذه األرض وزالت، وترابها مشبع بعرق ودماء أجٌاٍل، ٌُرثى لها، من 

 ”.شعوبها
الدور الرٌادي  مضى على هذه الكلمات أكثر من أربعٌن عاماً؛ إذ كان

فً تطور الحضارة العالمٌة، حتى الخمسٌنات من المرن الماضً، ٌعود 
لببلد الرافدٌن المدٌم، وكان ذلن ٌستند إلى األساطٌر والمصص المذكورة فً 
ً على  العهد المدٌم.لكن اآلن تؽٌّر الوضع بشكل ملحوظ، وذلن اعتمادا

ن شمال ببلد الرافدٌن المكتشفات األثرٌة، إذ نستطٌع أن نجزم بؤّن سكا
المدماء كانوا أول من مارس الزراعة وتربٌة الحٌوان، وبنوا مساكن لراهم 
الدابمة من األشجار والطٌن والحجر، ووضعوا األساس المتٌن بنجاح، 
لتطوٌر جوانب عدٌدة للثمافة المادٌة والمعنوٌة للبشرٌة. وفً نهاٌة األلؾ 

بلد الرافدٌن، ظهرت، ألول مرة الرابع لبل المٌبلد، وفً سهول جنوب ب
على سطح األرض، مدن وممالن ذات أبنٌة ضخمة، تعتمد على النظام 
الطبمً للمجتمع،  وعلى الكتابة، وتمسٌم الزمن )ٌوم وأسبوع وشهر وسنة(، 

 والموانٌن المكتوبة، باإلضافة إلى األدب والفن.
نع إن صفة الرٌادة فً ص“ٌمول ر.م. منجاٌٌؾ و ن. ي. مٌربٌت: 

الحضارة لببلد الرافدٌن،  هً ظاهرة خاصة بها، من الناحٌة االلتصادٌة 
واالجتماعٌة والثمافٌة، وهً نتٌجة للتطورات الداخلٌة. كل هذا ٌدفعنا إلى 
المول بؤن المواد والمكتشفات فً ببلد الرافدٌن لها أهمٌة خاصة فً عملٌة 

ة بالتارٌخ المدٌم دراسة وتحلٌل المسابل والموضوعات األساسٌة المتعلم
 ”.للبشرٌة وتطوره

ولٌس ؼرٌباً أن تكون مساحة العراق الحالٌة، على الدوام موضع اهتماٍم 
كبٌٍر، من لبل علماء اآلثار فً العالم، وأن تكون األبحاث والدراسات 
األثرٌة لد جرت هنان منذ أربعٌنات المرن التاسع عشر، وٌعود الدور 



9ٕ 

الرافدي إلى علماء اآلثار اإلنكلٌز والفرنسٌٌن  الربٌسً فً تطوٌر علم اآلثار
واأللمان، وانضمت إلٌهم البعثات األثرٌة األمرٌكٌة فً بداٌة المرن 
الماضً، كما انضّم إلٌهم الٌابانٌون والطلٌان فً  ستٌنات المرن الماضً، 

 وظهر مإخراً، وبشكٍل الفٍت، دور البعثات األثرٌة العرالٌة. 
ن نتخٌل المولؾ المعمد للبعثة السوفٌتٌة التً وصلت كل هذا ٌدفعنا إلى أ

إلى تلن الببلد  للمرة األولى؛ فمن جهة كانت البعثات األوربٌة واألمرٌكٌة  
لد أثبتت نفسها على أرض العراق المدٌم من حٌث الممارسة العملٌة الطوٌلة 

ٌدها، والمعرفة الكبٌرة بالببلد وجؽرافٌتها ومناخها وسكانها وعاداتها وتمال
ومن جهة أخرى كانت هذه هً المرة األولى لعالم اآلثار السوفٌٌتً التً 

 ٌموم فٌها بالعمل لسنوات عدٌدة فً إحدى أهم مراكز العالم لآلثار.
إذاً الحالة المعمدة لم تكن تكمن فً المنافسة الحادة فٌما بٌن زمبلبنا 

ا، أو أنهم لم ٌستسٌؽوا الؽربٌٌن، أو فً كونهم  ألدم منا من الناحٌة العملٌة هن
عملنا هنا، بل على العكس، فلم ٌكن الموظفون الرسمٌون العرالٌون وحدهم 
من رّحبوا بنا، وإنّما ساعدنا علماء اآلثار اإلنكلٌز أٌضاً؛ وال سٌّما ربٌس 
البعثة اإلنكلٌزٌة العامل فً تل الرماح، المرٌب من مولعنا )ٌارٌم تبه(، 

دٌفٌد أوتس، وزوجته جوانا أوتس، وهً أٌضاً  األستاذ فً جامعة كامبردج
عالمة آثار، وهما على وجه التحدٌد من ساعدا النٌموالٌٌن، أي نٌكوالي 
مٌربرت ونٌكوالي بدر، فً اختٌار أحد الموالع المدٌمة )ٌارٌم تبه( عام 

، وشاركانا بتجربتهما الؽنٌة. وبعد عودة دٌفٌد أوتس إلى ببلده، تابع 9ٙ8ٔ
نكلٌز، الذٌن كانوا ٌعملون فً شمال ؼرب العراق، عبللات الباحثون اإل

 الصدالة الطٌبة معنا.
كانت صعوبة الخطوات األولى فً علم اآلثار الرافدي تكمن فً الحفاظ 
على ماء الوجه أمام البعثات األجنبٌة األخرى، و الحرص على أن ال نكون 

ً منهم فً هذا المجال، ونستطٌع المول بؤننا ا جتزنا امتحاننا ألل شؤنا
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فً علم اآلثار فً العراق بشكل سرٌع وجٌد، وكان الدور ” الجامعً“
الربٌسً فً ذلن المستوى العالمً من الحرفٌة، هو لجمٌع أعضاء البعثة من 
خبلل تفانٌهم فً العمل دون كلل أو ملل، واستعدادهم لتعلم كل ما هو جدٌد 

 ومفٌد.
وفٌما ٌتعلك بمهنٌة وحرفٌة أعضاء البعثة، فالحمٌمة اآلتٌة تشهد على 

ثمانٌة علماء، بٌنهم  98ٓٔذلن؛ كان عدد أعضاء البعثة العلمٌة حتى عام 
أربع درجات علمٌة برتبة أستاذ دكتور، واألربعة اآلخرون كانوا دكاترة، 

لن درجات والتاسع كان السابك، ولم تكن أٌة بعثة أجنبٌة أو سوفٌتٌة تم
 علمٌة بهذه الكثافة فً ذلن الحٌن.   

ً أننا اجتزنا االمتحان  بعد مضً المواسم الثبلثة األولى بات واضحا
األصعب، ولد أدى الدور األساسً فً تلن التجربة العلمٌة الطوٌلة زمٌلنا 
المختص بالشرق أولٌػ كرٌكورفٌش بلشكوؾ، وكان هو الوحٌد بٌننا الذي 

د فٌها األبنٌة الطٌنٌة المصنوعة من اللبن، ألنه عمل عمل فً موالع توج
لمدة طوٌلة فً مولع بنجٌكٌنت العابد إلى فترة العصور الوسطى فً 
طاجٌكستان، وٌعود الفضل له فً طرٌمة العمل بنظام المربعات ذات األبعاد 

م(، وتمسم هذه المربعات من الداخل إلى مربعات أصؽر بؤبعاد ٓٔ× ٓٔ)
م(، مع تحدٌد عرض المساحات التً تفصل بٌن ٘,ٕ×  ٘,ٕم أو ٘×٘)

المربعات فً مولع ٌارٌم تبه، وتعلمنا من هذه النماط تحدٌد حدود الجدران 
الطٌنٌة المصنوعة من اللبن فً المماطع العرضٌة فً الحفرٌات. وكان 
الفضل فً إنجاح أعمال البعثة ٌعود لربٌس البعثة األستاذ الدكتور رإوؾ 

ربته الؽنٌة فً تنمٌب الموالع األثرٌة فً ما وراء المفماس، و منجاٌٌؾ، وتج
إلى األستاذ الدكتور نٌكوالي مٌربٌرت، الذي عمل فً ذلن الولت فً أعمال 
التنمٌب والبحث األثري فً نصؾ بلدان  أوراسٌا )أي أوروبا وآسٌا(، وفً 

فً العراق  نوبً شمال إفرٌمٌا. وباختصار فإّن حالة البعثة السوفٌتٌة العاملة
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كانت تسٌر مع الولت بشكل ال بؤس به، وتُعتبر اكتشافاتنا، واالهتمام البالػ 
 من لبل الزمبلء األجانب بؤعمالنا، خٌَر دلٌٍل على ذلن.

وبفضل عملنا فً سهول سنجار تعرفنا إلى عدد كبٌر من علماء اآلثار 
الم اآلثار األوربٌٌن، فالكثٌر منهم زار ممر البعثة فً ٌارٌم تبه، مثل ع

اإلنكلٌزي سٌتن لوٌد، صاحب كتاب آثار ببلد الرافدٌن، ومدٌرة البعثة 
اإلنكلٌزٌة فً أم الدباؼٌة الدكتورة دٌانا كٌر كبرٌد، ومدٌر معهد اآلثار 
األلمانً فً بؽداد ٌورؼن شمٌدت، واألستاذ الدكتور فودزي من جامعة 

 طوكٌو، وآخرون كثر. 
األمرٌكً الكبٌر فً مجال اآلثار  تعرفنا فً العراق إلى العالم

واالستشراق البروفسور روبٌرت جان آدمز، وخبلل المإتمر األثري 
المشترن بٌن السوفٌٌت واألمرٌكان عن آثار الشرق األوسط وآسٌا الوسطى، 
ألمنا عبللات وثٌمة فً المجال العلمً مع روبٌرت برٌد وود من جامعة 

انٌا فً مدٌنة فٌبلدٌلفٌا، والمبٌرغ شٌكاؼو، وروبٌرت دٌسن من متحؾ بنسلف
كارلوفسكً مدٌر متحؾ بٌبودي من جامعة هارفرد فً مدٌنة كامبردج فً 
والٌة ماساجوسً، هذا باإلضافة إلى علماء اآلثار العرالٌٌن، مثل فإاد سفر 
و طارق مدلونً و عٌسى سلمان و فوزي رشٌد، وآخرٌن مّمن كانوا 

وننا فً بؽداد. وباختصار كانت تجربتنا فً ٌزوروننا فً ممر البعثة وٌستمبل
التبادل العلمً الدولً بفضل عملنا على أرض العراق متنوعة ومفٌدة؛ ال 
سٌما وأننا كنا نحتن، وبشكل خاص، مع البعثات التً كانت تعمل على 
ممربٍة منّا، مثل بعثة تل الرماح وبعثة أم الدباؼٌة، حٌث كانت تتّم اللماءات 

ر الحدٌث عن الُطرؾ والنوادر أثناء المآدب و فً أٌّام الجمٌلة، و ٌدو
 العطل.
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 الػصل الرابع

   عؾى مشارف احلضارة:

 ثورة العصر احلٍري احلدوث /الٌورة الـيوليًية/

للشرق األوسط الدور الكبٌر فً “ٌمول اآلثاري المعروؾ ؾ.م. ماسون: 
التً فتحت الحضارة العالمٌة، فحضارة سومر، ومصر، وآشور، وبابل هً 

 “. الكتاب الذهبً للحضارة اإلنسانٌة بكل جدارة 
ولكن االكتشافات األخٌرة أثبتت أن هذه النظرٌة تعود إلى فترات ألدم 
بكثٌر مما ذكره ماسون؛ عندما اكتُشفت، فً أعماق الكهوؾ والمستوطنات 
المدٌمة، السوٌات التً تضم أساس البداٌة الحمٌمٌة للحضارة البشرٌة، 

ً على أرض الشرق وأساس ها االلتصادي، كما تُظهر المواد المكتشفة حدٌثا
األوسط، فً األلؾ العاشر والثامن لبل المٌبلد، لٌام مجموعات بشرٌة ؼٌر 

 معروفة بالخطوات األولى لتؤسٌس نوع جدٌد من االلتصاد.
أو  ٖٓلم تكن الكتب العلمٌة والمماالت األثرٌة عن ببلد الرافدٌن، لبل 

تتحدث عن بداٌة مراحل ما لبل الكتابة فً تارٌخ العراق، وعن سنة،  ٓٗ
ثورة العصر الحجري الحدٌث )الثورة النٌولٌتٌة(، وتؤثٌرها على حٌاة 

 مجتمعاتها المدٌمة فً ببلد الرافدٌن.
الحظنا التبدل والتباٌن اللذٌن طرأا على حٌاة المجتمعات المدٌمة، منذ 

من خبلل الولوج إلى أعماق تارٌخ ببلد بداٌة األلؾ العاشر لبل المٌبلد، 
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دٌم لببلد الرافدٌن مجهولةً حتى ولت لرٌب، وأصبح من الواضح تماماً الم
ً )بٌن المٌزولٌت أي ما بٌن األلؾ الثانً  بؤنه فً هذه الفترة المظلمة تحدٌدا
عشر واأللؾ العاشر ق.م وتكّون ثمافة حسونة وسامراء فً األلؾ السادس 

ل الخصٌب، ق .م(، فً بعض المناطك من الشرق األدنى التً تسمى بالهبل
حدثت تلن التطورات الضخمة، والتؽٌّرات التً أدت فً نهاٌة المطاؾ إلى 

الرعوي لمجمل نواحً حٌاة  –تشكل البنٌة األساسٌة لبللتصاد الزراعً
االستمرار والتحضر فً المنطمة، وبٌن هذه الفترة األخٌرة والفترة التً 

وللمرة األولى فً سبمتها ٌمع الحد النوعً الفاصل، حٌث تنتمل البشرٌة، 
التارٌخ، من حٌاة االلتماط والتجمٌع والصٌد إلى إنتاج الؽذاء )الزراعة 
وتربٌة الحٌوان(. وٌسمً فرٌدرٌن أنجلس هذه النمطة المفصلٌة فً حٌاة 

للعمل فً المجتمع البشري، مشٌراً ” التمسٌم األول الضخمب “اإلنسان المدٌم 
عً الؽذاء إلى المجتمع الزراعً إلى االنتمال من مجتمع الصٌادٌن وجام

 الرعوي.
استخدم بعض علماء اآلثار األجانب، التداء باإلنكلٌزي جوردن تشاٌلد، 

 -كتسمٌة لهذا الحدث التارٌخً” ثورة العصر الحجري الحدٌث“مصطلح 
الثورة النٌولٌتٌة، ولد تبدو هذه المفردة ؼٌر مؤلوفة، للوهلة األولى، من حٌث 

بشكل دلٌك جداً، ذلن االنمبلب المهم، وارتباطه مع  الشكل، ولكنها تعكس
 العصر الحجري الحدٌث. –مرحلة مهمة فً علم اآلثار

ٌمكن حصر النمطة المهمة فً ثورة العصر الحجري الحدٌث بظهور 
ثبلثة عناصر أساسٌة جدٌدة فً حٌاة الناس، وهً: الزراعة وتربٌة الحٌوان 

على الدوام، من بٌوت مبنٌة على )كؤساس لبللتصاد(، ومستوطنات مكونة، 
 األرض، وصناعة األوانً الطٌنٌة.

وكان الدور المهم واألساسً هو للزراعة، ذلن أّن الفخار الذي كان  
ً فً أؼلب  ٌعتبر، فٌما مضى، أحد أهم عبلمات النٌولٌت، لم ٌكن معروفا



97 

دٌم لببلد الرافدٌن مجهولةً حتى ولت لرٌب، وأصبح من الواضح تماماً الم
ً )بٌن المٌزولٌت أي ما بٌن األلؾ الثانً  بؤنه فً هذه الفترة المظلمة تحدٌدا
عشر واأللؾ العاشر ق.م وتكّون ثمافة حسونة وسامراء فً األلؾ السادس 

ل الخصٌب، ق .م(، فً بعض المناطك من الشرق األدنى التً تسمى بالهبل
حدثت تلن التطورات الضخمة، والتؽٌّرات التً أدت فً نهاٌة المطاؾ إلى 

الرعوي لمجمل نواحً حٌاة  –تشكل البنٌة األساسٌة لبللتصاد الزراعً
االستمرار والتحضر فً المنطمة، وبٌن هذه الفترة األخٌرة والفترة التً 

وللمرة األولى فً سبمتها ٌمع الحد النوعً الفاصل، حٌث تنتمل البشرٌة، 
التارٌخ، من حٌاة االلتماط والتجمٌع والصٌد إلى إنتاج الؽذاء )الزراعة 
وتربٌة الحٌوان(. وٌسمً فرٌدرٌن أنجلس هذه النمطة المفصلٌة فً حٌاة 

للعمل فً المجتمع البشري، مشٌراً ” التمسٌم األول الضخمب “اإلنسان المدٌم 
عً الؽذاء إلى المجتمع الزراعً إلى االنتمال من مجتمع الصٌادٌن وجام

 الرعوي.
استخدم بعض علماء اآلثار األجانب، التداء باإلنكلٌزي جوردن تشاٌلد، 

 -كتسمٌة لهذا الحدث التارٌخً” ثورة العصر الحجري الحدٌث“مصطلح 
الثورة النٌولٌتٌة، ولد تبدو هذه المفردة ؼٌر مؤلوفة، للوهلة األولى، من حٌث 

بشكل دلٌك جداً، ذلن االنمبلب المهم، وارتباطه مع  الشكل، ولكنها تعكس
 العصر الحجري الحدٌث. –مرحلة مهمة فً علم اآلثار

ٌمكن حصر النمطة المهمة فً ثورة العصر الحجري الحدٌث بظهور 
ثبلثة عناصر أساسٌة جدٌدة فً حٌاة الناس، وهً: الزراعة وتربٌة الحٌوان 

على الدوام، من بٌوت مبنٌة على )كؤساس لبللتصاد(، ومستوطنات مكونة، 
 األرض، وصناعة األوانً الطٌنٌة.

وكان الدور المهم واألساسً هو للزراعة، ذلن أّن الفخار الذي كان  
ً فً أؼلب  ٌعتبر، فٌما مضى، أحد أهم عبلمات النٌولٌت، لم ٌكن معروفا



98 

ً عند بعض  –المجتمعات الزراعٌة الرعوٌة، وفً الولت نفسه كان معروفا
جتمعات البرٌة من الصٌادٌن وجامعً الؽذاء. وهكذا نجد بؤن االنتمال من الم

الصٌد وااللتماط إلى عملٌة إنتاج الؽذاء كانت، ببل أدنى شّن، تحوالً كبٌراً 
ً فً تارٌخ اإلنسانٌة، فنتٌجة للثورة النٌولٌتٌة تؽٌرت شروط  ً مهما وحدثا

، وتؽٌرت كذ ًّ لن البنٌة المحٌطة عملٌة تطور الحضارة البشرٌة بشكل جل
بها، وتعرض اإلنسان نفسه إلى تؽٌّرات وتحوالت بٌولوجٌة واجتماعٌة. 
وهكذا عرفنا اآلن المكان الذي جرت فٌه الثورة النٌولٌتٌة؛ إنه الشرق األدنى 
)الهبلل الخصٌب(، وذلن فً الفترة الممتدة ما بٌن األلؾ العاشر واأللؾ 

 السادس لبل المٌبلد. 

 الكثٌر من األسئلة دون أجوبة واضحة! ولكن ٌبمى ثمة

ما الذي دفع الصٌادٌن واللطً الؽذاء فً الشرق األدنى إلى ممارسة 
الزراعة وتدجٌن الحٌوان؟ وفً أي وسط طبٌعً وجؽرافً تمت هذه 
العملٌة؟ وما اآللٌة التً تّم بها هذا التحول؛ من طرٌمة العٌش االعتٌادٌة إلى 

ت طرٌمة عٌش جدٌدة أكثر تطوراً؟ وكم كان عدد هذه الموالع التً مارس
هذا النوع من اإلنتاج فً المنطمة المذكورة؛ واحد أم اثنان أم ثبلثة أم أكثر؟  

إّن االنتمال إلى تربٌة الحٌوان والزراعة كان نتٌجة “م  ماسون: ٌٓمول  ؾ
البٌبة المناسبة ودرجة التطور فً بٌبة المجتمعات البشرٌة، مثل التطور 

فً بنٌة المعرفة، والكثافة التمنً فً صناعة األدوات، والبذرة اإلٌجابٌة 
السكانٌة التً لم ٌعد الصٌد وااللتماط ٌفٌان بمتطلباتها، ومن الممكن أن ٌكون 
اإلنسان لد مّر بمرحلة صعبة ؼٌر لابلة للتحّمل، وتكون هذه األسباب هً 

 ”.  التً  أدت إلى ظهور النوع الجدٌد من االلتصاد
رة النٌولٌتٌة، درواً لعب عامل الطبٌعة، فً مراحل مختلفة من الثو

ً فً هذا التحّول، ففً مرحلة مبكرة ظهرت مناطك فً العالم مهٌبة  ربٌسٌا
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ً لظهور الزراعة والرعً، وكانت تلن األماكن، لبل كل شًء ذات  طبٌعٌا
ً لتوفّر الحٌوانات  ظروؾ مناخٌة استطاع اإلنسان أن ٌعٌش فٌها، وذلن نظرا

من تدجٌنها، لذلن لٌس ؼرٌباً أن ترى والنباتات البرٌة، حٌث تمكن اإلنسان 
جمٌع الموالع الباكرة العابدة إلى فترة الثورة النٌولٌتٌة تمع فً الشرق 
األوسط؛ وخاصة فً مناطك ذات طبٌعة معٌنة، مثل منطمة الشرٌط الوالع 
على سفوح جبال زاؼروس، الؽنٌة بؤشجار السندٌان، فً كردستان العراق، 

م. فً هذه المنطمة بالتحدٌد، ٖٓ٘ٔم وحتى  ٓٓٙعلى ارتفاع أعلى من 
توفرت أعداد كبٌرة من النباتات البرٌة مثل الممح والشعٌر وكذلن البمولٌات، 
ً على  وتوفرت الهطوالت السنوٌة لؤلمطار الكافٌة للزراعة البعلٌة، واعتمادا
المكتشفات األثرٌة من عظام الحٌوانات، نجد بؤن حٌوانات مفٌدة مثل الماعز 

نم والخنزٌر البري والثور البري، كانت تعٌش هنان أٌضاً، كما ظهرت والؽ
بشكل جلً وواضح آثار مجموعات الصٌد وااللتماط التً تزامنت ورافمت 
النواة واللبنة األولى اللتصاد جدٌد فً خمسٌنات المرن الماضً فً جبال 

ٌرت كردستان شمالً العراق، ولد اهتم بذلن عالما اآلثار األمرٌكٌٌن روب
برٌدوود و رالؾ سولٌنسكً، ولد أثار هذا األخٌر، بعد اكتشافه لمدافن 
النٌاندرتال فً كهؾ شانٌدار، ضجة فً األوساط العلمٌة، حٌث وجد بالمرب 

، وهو ”زافً جمً شانٌدار” من داخل الكهؾ مولعاً، أو مولفاً لئلنسان المدٌم
بل المٌبلد. وكان ٌعود، بحسب تحالٌل الفحم المشع، إلى األلؾ التاسع ل

الشًء البلفت للباحثٌن هو كثرة عظام الحٌوانات فً سوٌات المولع 
)المولؾ(، وأثبتت التحالٌل المخبرٌة أّن أؼلب العظام هً عظاُم أؼنام؛ 
ثبلثة أخماسها تعوُد  لخراٍؾ ال ٌتجاوز عمرها عاماً واحداً، وهذا دلٌل لاطع 

لصؽٌرة كانت تُذبح ألجل االستفادة على أّن األؼنام كانت مدّجنة، والخراؾ ا
 من حلٌب األم.

زافً جمً “كذلن كانت مجموعة أدوات العمل التً اكتشفت فً 
مثٌرة لبلنتباه، وكانت المطاحن المصنوعة من األحجار ؼٌر ” شانٌدار

مصنوعة بشكل جٌد، كذلن البلطات والمناجل التً كانت على شكل شفرات 
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هً األخرى تثبّت بواسطة المار فً مصنوعة من الصوان، والتً كانت 
 الممبض العظمً.

ال نعرؾ على وجه التحدٌد أي النباتات ُحصدت بواسطة مناجل سكان 
هذا المكان أو المحطة، وال نعلم فٌما إذا كانت برٌة أم مزروعة، ولكن كل 
الشواهد تدل على أّن النوع الجدٌد من اإلنتاج االلتصادي )الزراعً 

 داً فً هذا المولع.والرعوي( كان موجو
كان  الشًء األكثر أهمٌة هو نتابج أعمال البحث األثري الذي استمر 
عدة سنوات من لبل البعثة األثرٌة األمرٌكٌة برباسة روبٌرت برٌدوود فً 
كردستان العراق، والذي كان جل اهتمامه ٌنصب على دراسة بذور النباتات 

علم اآلثار الشرق أوسطً  المدٌمة فً مولع جارمو. فؤلول مرة فً تارٌخ
لام الجٌولوجٌون، وعلماء المناخ، وعلماء الحٌوان، وعلماء النبات 
باالشتران مع علماء اآلثار بؤبحاث ودراسات مشتركة لدراسة الوسط البٌبً 
ً عن  لئلنسان المدٌم. وأثبتت اكتشافاتهم بؤن البٌبة آنذان كانت مختلفة كلٌا

رٌدوود فً وصؾ طبٌعة هذه المنطمة: البٌبة فً ولتنا الحاضر. ٌمول ب
هنان عدة أسباب لكً نعتمد بؤن تؽٌٌرات ما لبل التارٌخ  المتؤخر وبداٌة “

ً نهاٌة األلؾ الخامس وبداٌة األلؾ الرابع لبل  الفترات التارٌخٌة )تمرٌبا
المٌبلد( بدأت من مركز أو وسط  فلسطٌن، وعبر سورٌا، ومن شرق 

جبلٌة كثٌفة فً بعض المناطك، وألل كثافة فً العراق، وكانت منطمة ؼابات 
مناطك أخرى، وكانت كمٌة الهطوالت المطرٌة فً الشتاء كبٌرة فً منطمة 
الجبال، وكانت تنمو هنا األشجار ذات األوراق الواسعة التً تشكل ؼابات 
كثٌفة األشجار، ٌستحٌل العبور من خبللها. تلن كانت الؽابات البدابٌة، التً 

ً عن المرى. وفً سفوح الجبال والسهول، نجد بماٌاه ا فً سفوح الجبال بعٌدا
حسب المعطٌات، كانت تنمو ؼابات ؼٌر كثٌفة أؼلب أشجارها من 

 ”.السندٌان

ٔٓٔ 

أما فٌما ٌتعلك بعالم الحٌوان، وحسب االكتشافات األثرٌة فً مولع 
جارمو، فمد كان بوسع السكان المحلٌٌن الصٌد فً الواحات والمناطك 

رة والؽابات والمناطك العالٌة فً أعالً الجبال. ومن بٌن عظام المجاو
ً فً الولت الراهن -الحٌوانات المكتشفة فً التنمٌبات المط  -المنمرضة نهابٌا

البري وحٌوانات أخرى استطاعت أن تتبلءم مع العٌش فً الؽابات، مثل 
ت لم األٌل والفهد، وكذلن الدب الذي هو على وشن االنمراض، ألّن الؽابا

تعد موجودة تمرٌباً. وهنان حٌوانات موجودة حتى ٌومنا هذا، على الرؼم 
من استمرار صٌدها، مثل الخنزٌر البري، والذبب، والثعلب، وكذلن الماعز 

 البري والؽزال. 
فً هذه األٌام، فً منطمة جمجمال، التً كانت فً “ٌمول برٌدوود: 

ً من تلن الماضً البعٌد منطمة ؼابات، من الصعب أن  نص ادؾ  أٌّا
النباتات، ال فً السهل وال فً الجبال، حتى أّن السندٌان المزم ال ٌتعّدى 
طوله المترٌن؛ إذ ٌموم السكان بمطعه من أجل التدفبة. وبما أن الؽابات 
والنباتات الحراجٌة انمرضت، واألنواع األخرى تمضً علٌها الحٌوانات 

مٌها إلى األنهار لتتحّول إلى والمواشً فً الربٌع، وتجرؾ التربة، فتر
طٌن، وفً الشتاء تزٌل األمطار هذه التربة من السفوح والمرتفعات. إذاً 
نستطٌع المول إنه رؼم إٌجابٌات الثورة النٌولٌتٌة، نجد بؤن من سلبٌاتها أٌضاً 

 ”. النشاط المدمر للمجتمعات الرعوٌة والزراعٌة للبٌبة المحٌطة

 جارمــو:

رٌة برباسة روبٌرت برٌدوود، التً عملت فً مولعً كانت البعثة األث
كرٌم شهر وجارمو األثرٌٌن فً كردستان العراق، ذات أهمٌة خاصة 

 بالنسبة لعلم اآلثار فً الشرق األدنى.



ٔٓٔ 

أما فٌما ٌتعلك بعالم الحٌوان، وحسب االكتشافات األثرٌة فً مولع 
جارمو، فمد كان بوسع السكان المحلٌٌن الصٌد فً الواحات والمناطك 

رة والؽابات والمناطك العالٌة فً أعالً الجبال. ومن بٌن عظام المجاو
ً فً الولت الراهن -الحٌوانات المكتشفة فً التنمٌبات المط  -المنمرضة نهابٌا

البري وحٌوانات أخرى استطاعت أن تتبلءم مع العٌش فً الؽابات، مثل 
ت لم األٌل والفهد، وكذلن الدب الذي هو على وشن االنمراض، ألّن الؽابا

تعد موجودة تمرٌباً. وهنان حٌوانات موجودة حتى ٌومنا هذا، على الرؼم 
من استمرار صٌدها، مثل الخنزٌر البري، والذبب، والثعلب، وكذلن الماعز 

 البري والؽزال. 
فً هذه األٌام، فً منطمة جمجمال، التً كانت فً “ٌمول برٌدوود: 

ً من تلن الماضً البعٌد منطمة ؼابات، من الصعب أن  نص ادؾ  أٌّا
النباتات، ال فً السهل وال فً الجبال، حتى أّن السندٌان المزم ال ٌتعّدى 
طوله المترٌن؛ إذ ٌموم السكان بمطعه من أجل التدفبة. وبما أن الؽابات 
والنباتات الحراجٌة انمرضت، واألنواع األخرى تمضً علٌها الحٌوانات 

مٌها إلى األنهار لتتحّول إلى والمواشً فً الربٌع، وتجرؾ التربة، فتر
طٌن، وفً الشتاء تزٌل األمطار هذه التربة من السفوح والمرتفعات. إذاً 
نستطٌع المول إنه رؼم إٌجابٌات الثورة النٌولٌتٌة، نجد بؤن من سلبٌاتها أٌضاً 

 ”. النشاط المدمر للمجتمعات الرعوٌة والزراعٌة للبٌبة المحٌطة

 جارمــو:

رٌة برباسة روبٌرت برٌدوود، التً عملت فً مولعً كانت البعثة األث
كرٌم شهر وجارمو األثرٌٌن فً كردستان العراق، ذات أهمٌة خاصة 

 بالنسبة لعلم اآلثار فً الشرق األدنى.



ٕٔٓ 

تمع المستوطنة المدٌمة كرٌم شهر، شمال مدٌنة جمجمال فً محافظة 
ه مع مكتشفات كركون؛ لم ٌتم تحدٌد عمر المولع بشكل دلٌك، ولكن بممارنت

السوٌات األلدم لمولع أرٌحا فً فلسطٌن، تعود فترة كرٌم شهر إلى 
المٌزولٌت )األلؾ التاسع لبل المٌبلد(، وهً عبارة عن محطة أو مولؾ 
مإلت لئلنسان المدٌم. كان المصدر األساسً لؽذاء سكان المولع، هو الصٌد 

فرات الصوانٌة وااللتماط أو صٌد السمن، وال تُعتبر المناجل ذات الش
والمطاحن الحجرٌة سٌبة الصنع، فً سوٌات المولع دلٌبلً على ظهور 
الزراعة، فهً كانت موجودة ألجل حصد المحاصٌل البرٌة أو جمعها . 
وكانت الثمافة الجدٌدة فً صناعة البلطات الحجرٌة المتمنة، والدمى الطٌنٌة 

هذا المولع بدأت متمنة الصنع، من منجزات سكان كرٌم شهر، وعلى أعتاب 
 الثورة النٌولٌتٌة.     

أما مولع جارمو فنجده ٌعرض لنا المراحل األكثر تطوراً من الثورة 
النٌولٌتٌة، وهو ٌعود إلى الربع األول من األلؾ السابع لبل المٌبلد. ٌمول 

إّن مولع جارمو ٌصنؾ ضمن الموالع العابدة للمجتمعات “برٌدوود: 
 ”. كامل فً منطمة زاؼروسالزراعٌة المستمرة بشكل 

تبلػ مساحة مولع جارمو نحو هكتار وربع، وهو ٌمع على حافة ناتبة من 
الجبل، و ٌبدو وكؤنه معلك فً الوادي العمٌك الذي ٌمع تحته، وتبلػ سماكة 

م، ولد اكتشؾ المنمبون فً المولع اثنتً ٙ,7السوٌات األثرٌة فً المولع 
الفخار فً الثلث األعلى من المولع عشرة مرحلة من االستٌطان، و ٌوجد 

 أمتار.  8من ضمن ارتفاع سوٌاته التً تبلػ حوالً 
كان االعتماد بوجود الزراعة المتطورة فً جارمو ٌعتمد على المكتشفات 
األثرٌة من األدوات الحجرٌة التً استخدمت للحصاد وطحن الحبوب، 

لزراعٌة مثل وترسخ ذلن فٌما بعد، عندما تم اكتشاؾ حبوب المحاصٌل ا
 الممح والشعٌر ذَوي الصفٌن.

ٖٔٓ 

كانت الموالع العابدة إلى فترة جارمو منتشرة فً السهول الجبلٌة العالٌة، 
والمناطك الجبلٌة المنخفضة التً كان باإلمكان ممارسة الزراعة وتربٌة 
الحٌوان فٌها، مثل جارمو وتل شمشارة. ومع مرور الزمن، نجد أن بعض 

والزراعٌة انتملت إلى السهول المحٌطة بالجبال، المجموعات الرعوٌة 
 وأطراؾ سهول ببلد الرافدٌن، مثل مولع تمرخان. 

لكن ٌبمى المركز األساسً واألصلً لهذه الحضارة أو الثمافة هو 
المناطك الجبلٌة فً زاؼروس، التً كانت تنمو فٌها المحاصٌل البرٌة، 

لزراعة الممح والشعٌر،  وكانت وفرة الهطوالت السنوٌة من األمطار تكفً
وهنا أٌضا كانت تعٌش الحٌوانات البرٌة مثل التٌس الجبلً والكبش 
والخنزٌر البري، الذي اصطاده السكان المحلٌون منذ العصر الحجري 
المدٌم، وأصبح فٌما بعد، أي بعد التدجٌن، من ضمن لطعان المواشً 

 الربٌسٌة لسكان شمال ببلد الرافدٌن. 
بٌن المدٌم والجدٌد، وبٌن المتطور والعتٌك فً ثمافة العبللة وثٌمة 

جارمو، كما أن األدوات الصوانٌة والعظمٌة لسكان زاؼروس فً معظمها 
هً من مخلفات المٌزولٌت فً كردستان العراق؛ مثل المثالب واإلبر 
وشفرات المناجل، ولكن المناجل المموسة كانت هً األكثر استعماالً، ولٌست 

لشفرة المستمٌمة؛ مثل مناجل المبابل النطوفٌة فً فلسطٌن فً المناجل ذات ا
 عصر المٌزولٌت.

ونجد بٌن تركة الماضً السحٌك، الكثٌر من المكاشط  التً استخدمت 
ً إلى  لتنظٌؾ الجلود، ولكن المظاهر الحضارٌة لن تستند من اآلن فصاعدا

إلى نشوء حٌاة الخصابص والعادات المدٌمة، فمد أّدى االنتمال إلى الزراعة، 
االستمرار وظهور البٌوت والمساكن الطٌنٌة، فالبٌوت التً شٌدت من الطٌن 
المخلوط مع المش أصبحت مرٌحة وآمنة لسكن المبابل المحلٌة التً تركت 
مكان السكن السابك فً الكهوؾ والمؽارات، بشكل نهابً. وتتسم جمٌع هذه 



ٖٔٓ 

كانت الموالع العابدة إلى فترة جارمو منتشرة فً السهول الجبلٌة العالٌة، 
والمناطك الجبلٌة المنخفضة التً كان باإلمكان ممارسة الزراعة وتربٌة 
الحٌوان فٌها، مثل جارمو وتل شمشارة. ومع مرور الزمن، نجد أن بعض 

والزراعٌة انتملت إلى السهول المحٌطة بالجبال، المجموعات الرعوٌة 
 وأطراؾ سهول ببلد الرافدٌن، مثل مولع تمرخان. 

لكن ٌبمى المركز األساسً واألصلً لهذه الحضارة أو الثمافة هو 
المناطك الجبلٌة فً زاؼروس، التً كانت تنمو فٌها المحاصٌل البرٌة، 

لزراعة الممح والشعٌر،  وكانت وفرة الهطوالت السنوٌة من األمطار تكفً
وهنا أٌضا كانت تعٌش الحٌوانات البرٌة مثل التٌس الجبلً والكبش 
والخنزٌر البري، الذي اصطاده السكان المحلٌون منذ العصر الحجري 
المدٌم، وأصبح فٌما بعد، أي بعد التدجٌن، من ضمن لطعان المواشً 

 الربٌسٌة لسكان شمال ببلد الرافدٌن. 
بٌن المدٌم والجدٌد، وبٌن المتطور والعتٌك فً ثمافة العبللة وثٌمة 

جارمو، كما أن األدوات الصوانٌة والعظمٌة لسكان زاؼروس فً معظمها 
هً من مخلفات المٌزولٌت فً كردستان العراق؛ مثل المثالب واإلبر 
وشفرات المناجل، ولكن المناجل المموسة كانت هً األكثر استعماالً، ولٌست 

لشفرة المستمٌمة؛ مثل مناجل المبابل النطوفٌة فً فلسطٌن فً المناجل ذات ا
 عصر المٌزولٌت.

ونجد بٌن تركة الماضً السحٌك، الكثٌر من المكاشط  التً استخدمت 
ً إلى  لتنظٌؾ الجلود، ولكن المظاهر الحضارٌة لن تستند من اآلن فصاعدا

إلى نشوء حٌاة الخصابص والعادات المدٌمة، فمد أّدى االنتمال إلى الزراعة، 
االستمرار وظهور البٌوت والمساكن الطٌنٌة، فالبٌوت التً شٌدت من الطٌن 
المخلوط مع المش أصبحت مرٌحة وآمنة لسكن المبابل المحلٌة التً تركت 
مكان السكن السابك فً الكهوؾ والمؽارات، بشكل نهابً. وتتسم جمٌع هذه 



ٔٓٗ 

ر بعض أسباب الراحة، كما أّن البٌوت الجدٌدة بالبساطة، ولكنها تتمٌز بتوفّ 
 التطلع إلى حٌاة أفضل واضح أٌضاً من خبلل طبٌعة تلن البٌوت.

استخدمت الموالد لتدفبة المنازل وكذلن لصناعة الخبر، وتدل المواعد 
الحجرٌة المعمدة، التً استخدمت لتثبٌت األبواب، على استخدام لاطنٌها  

لوا أرضٌات الؽرؾ باللون لؤلبواب الخشبٌة، وفً كثٌر من األحٌان، ط
األحمر أو بطبمة من الجص، من أجل صناعة األؼذٌة النباتٌة التً تتطلب 
ً من األوانً، ونرى بشكل سرٌع أن األوانً الفخارٌة الملساء الخالٌة  كثٌرا
من الزخارؾ، والتً ُرسم علٌها بخطوط من الطبلء رسومات ؼٌر متمنة، 

 حلت محل األوانً الحجرٌة.
رق الجدٌدة لتؤمٌن المواد الؽذابٌة، بشكٍل واضٍح، الكثٌر من وفرت الط

الولت من أجل ممارسة أمور آخرى، ومن خبلل المكتشفات نبلحظ ظهور 
أدوات حجرٌة وفخارٌة للعب والتسلٌة فً هذه الفترة، وكذلن تماثٌل 
طموسٌة لدمى إنسانٌة وحٌوانٌة مختلفة؛ ماٌدل على بداٌة تطور الفن فً 

 جري الحدٌث فً شمال ببلد الرافدٌن. العصر الح
لمد تم تجاوز الحدود “ٌمول المإرخ الروسً الشهٌر ي.م. دٌاكونوؾ: 

فً مسؤلة تؤسٌس االلتصاد اإلنتاجً فً هذه الفترة، وعلى الرؼم من أنه 
وأحد “. كان بطٌباً، إالّ أنّه مهد الطرٌك إلى التطور فً جمٌع مجاالت الحٌاة 

ة على ذلن هو نزول سكان الجبال إلى السهول المحٌطة أكثر الشواهد واألدل
على نطاٍق واسع، وبداٌة استثمارهم ألراضً ببلد الرافدٌن الخصبة، ما 
أسهم، وبشكل ملحوظ، فً بداٌة ظهور المجتمعات الرعوٌة والزراعٌة، 

 التً شكلت بداٌة أساسٌة لظهور الحضارة البشرٌة.
 
 

ٔٓ٘ 

 تل المغزلٌة:

م آخر ألدم الموالع األثرٌة فً الشرق 977ٔم اكتشفت بعثتنا فً عا
األوسط وهو تل المؽزلٌة، العابد إلى فترة المزارعٌن األوابل. ٌبلػ ارتفاع 
هذا التل ثمانٌة أمتار، وهو ٌمع على أحد الحواؾ المرتفعة من جبل سنجار، 
وٌشرؾ على منظر طبٌعً جمٌل  ومنحدر عمٌك، حفره نهر صؽٌر 

فك إلى المنطمة السهلٌة. التهم هذا النهر نصؾ التل كمجرى له، لبل أن ٌتد
وتبلػ مساحته أكثر من  -تمرٌبا، وعلى أكثر من ثلثً الجزء المتبمً منه

توجد ممبرة إسبلمٌة معاصرة، لذا كان من المإسؾ أن ٌكون الجزء  -هكتار
الذي استطعنا أن نباشر أعمال البحث األثري فٌه، مساحة صؽٌرة فً الجهة 

من المستوطنة، ألن تل المؽزلٌة مولع أثري ؼٌر عادي، كوننا لم  الشمالٌة
نجد فً سوٌاته التً بلؽت ثمانٌة أمتار، أٌة كسرة أو جزءاً من األوانً 
الفخارٌة، لذا كل األدلة والشواهد تمول لنا بؤننا أمام مولع عابد إلى فترة 

م وبداٌة األلؾ النٌولٌت ما لبل الفخار، أي ٌعود إلى نهاٌة األلؾ الثامن ق.
 السابع لبل المٌبلد.   

فً الحمٌمة كان باستطاعتنا االكتشاؾ والعمل فً هذا المولع األثري 
الفرٌد سابماً، ألننا، أثناء استطبلعاتنا األثرٌة فً الفترة الممتدة ما بٌن 

ً على الجهة األخرى 97ٖٔو97ٔٔ) م(، شاهدنا أنا ونٌكوالي بدر تبلً عالٌا
ننا رّجحنا بؤنه عابد إلى فترة حلؾ أو عبٌد، بسبب ارتفاعه من المنحدر، ولك

ً فً الجبل، آملٌن  ومساحته الكبٌرة . ولذلن تابعنا البحث والمضً  لدما
ً من الموالع التً كنا نعمل فٌها فً ٌارٌم تبه  العثور على موالع أكثر لِدما

ٌة، على / والتً كانت تمع فً الجهة الجنوبٌة الؽربٌة من تل المؽزلٖوٕؤ/
بعد عشرة كٌلو مترات، ولكن مع مرور السنٌن أصبحنا أكثر تجربة وخبرة 
وحكمة، فعندما مّر نٌكوالي بدر فً إحدى الجوالت بالتل المذكور، تولؾ 
ولرر أن ٌنظر إلى المولع بشكل تفصٌلً، وبعد النظرة األولى فً األماكن 
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كثافة من اللمى المجروفة من التل، شاهد أساسات حجرٌة ضخمة للمبانً و
األثرٌة المصنوعة من الصوان واألوبسدٌان، ولم ٌجد أٌة كسرة أو لطعة 
فخارٌة. تبادر إلى ذهنً على الفور  أنه من الممكن أن ٌكون المولع عابداً 
إلى فترة النٌولٌت ما لبل الفخار. بدأت التمنٌات، وظهرت اللمى واالكتشافات 

ظر طوٌبلً؛ بالفعل لٌس ثمة فخار فً تل األثرٌة الفرٌدة التً لم تجعلنا ننت
المؽزلٌة، ولكن بدا بشكل جلً أّن الزراعة كانت االلتصاد األساسً لسكان 

 المولع.
فً السوٌات األثرٌة للمولع، وتحدٌداً لرب الموالد، اكتشفنا الكثٌر من 
ً أخرى ٌكون لها حضور عادةً أثناء  الحبوب مثل الممح والشعٌر، وحبوبا

راعة، كما تم اكتشاؾ ممارسة الزراعة التملٌدٌة، وكذلن المنشآت المٌام بالز
المساعدة على ذلن، مثل المستودعات المطلٌة بالجص وموالد صناعة 
ً شفرات األوبسٌدٌان الذي استخدم كنصال للمناجل الخشبٌة  الخبز، وأٌضا
والعظمٌة، ودمى إنسانٌة مصنوعة من الطٌن ترمز إلى الخصوبة. وصادفنا 

عملٌة التنمٌب عدداً كبٌراً من عظام الحٌوانات المختلفة، علماً أنه ٌتعٌّن  أثناء
على علماء الحٌوان أن ٌثبتوا ما إذا كان سكان مؽزلٌة لد مارسوا تدجٌن 
الحٌوان أوالً؟ وبكّل األحوال، فإن ممارسة الصٌد كانت تحتل مكانة مهمة 

ماً كبٌرة لحٌوان فً حٌاة سكان المستوطنة، فكثٌراً ما كنا نصادؾ عظا
حمار الوحش، وعلى األؼلب فإنّهم كانوا ٌستخدمون الموس والسهم فً 

 الصٌد.  
فً الطبمات األثرٌة، اكتُشؾ عدد كبٌر من رإوس السهام الصوانٌة 
ومكاشط  لتنظٌؾ جلود الحٌوانات المفترسة، ومثالب من العظم وبلطات 

ً بؤن  كانت مصنوعة من % من األدوات  9ٓحجرٌة متمنة الصنع، علما
األوبسٌدٌان، الذي تمع مناجمه على بعد بضعة مبات من الكٌلو مترات من 

 سفوح جبل سنجار، فً جنوب شرق األناضول )تركٌة الحالٌة(.
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وبكلمة أخرى: إّن كل الحمابك المتوفرة تعود بنا إلى فترة العصر 
لى عمك الحجري وعاداته وتمالٌده فً صناعة األدوات الحجرٌة التً تعود إ

المٌزولٌت والبالٌولٌت األعلى، واألوانً صنعوها من الحجر والجص 
)ضمن مجموعة المكتشفات فً المولع أجزاء من األوانً مصنوعة بشكل 
رابع من حجر المرمر األبٌض واألحمر(، ومع كل هذا فإن كل الشواهد 

ن تمول إنهم مارسوا الزراعة وخاصة )الممح الماسً والطري والشعٌر(، ولك
السإال المطروح هو هل دجن سكان جارمو الحٌوان أوالً؟ ٌبمى السإال 
مفتوحاً، ولكن الؽرٌب فً األمر هو أن سكان هذا المولع، الذي ٌعد من أحد 
أهم وألدم الموالع األثرٌة فً الشرق األوسط، كانوا ٌعرفون المعدن، ألننا 

 وجدنا بعض المطع من بماٌا مثمب معدنً.
سكنٌة التً اكتشفت فً المولع خبلل التنمٌب ذات مساحة كانت األبنٌة ال
م مربع، ولد بُنٌت على أساسات حجرٌة متٌنة؛ ٓٓٔواسعة تبلػ نحو 

جدرانها من الطٌن مثل البٌوت الحالٌة فً تلن المناطك من العراق، و 
ً ما كانت مطلٌة بطبمة من الجص، وحسب  أرضٌة الؽرؾ والجدران ؼالبا

ت فً بماٌا ومخلفات األبنٌة، كانت سموؾ البٌوت من المعطٌات التً اكتشف
ً من  المش أو الخشب، وكانت مثبتة على أعمدة خشبٌة، وكان ذلن واضحا
آثارها الموجودة على أرضٌات الؽرؾ فً األبنٌة السكنٌة، وكانت توجد 
موالد النار ومستودعات الحبوب ومماعد طٌنٌة على طول الجدران من أجل 

هذه األبنٌة  نحو سبعة بٌوت أو ثمانٌة ، بٌنها كانت تمع  الجلوس، وكان عدد
 أبنٌة المعٌشة والتنانٌر.

من جهة الجرؾ، كانت الطبمات واضحة من خبلل الممطع العرضً 
الذي بلػ ثمانٌة أمتار، واستطعنا أن نفرز خمس عشرة طبمة أثرٌة من 
السكن، تعالبت على التل، فإذا افترضنا أن كل بناء من هذه األبنٌة استطاع 



ٔٓ7 

وبكلمة أخرى: إّن كل الحمابك المتوفرة تعود بنا إلى فترة العصر 
لى عمك الحجري وعاداته وتمالٌده فً صناعة األدوات الحجرٌة التً تعود إ

المٌزولٌت والبالٌولٌت األعلى، واألوانً صنعوها من الحجر والجص 
)ضمن مجموعة المكتشفات فً المولع أجزاء من األوانً مصنوعة بشكل 
رابع من حجر المرمر األبٌض واألحمر(، ومع كل هذا فإن كل الشواهد 

ن تمول إنهم مارسوا الزراعة وخاصة )الممح الماسً والطري والشعٌر(، ولك
السإال المطروح هو هل دجن سكان جارمو الحٌوان أوالً؟ ٌبمى السإال 
مفتوحاً، ولكن الؽرٌب فً األمر هو أن سكان هذا المولع، الذي ٌعد من أحد 
أهم وألدم الموالع األثرٌة فً الشرق األوسط، كانوا ٌعرفون المعدن، ألننا 

 وجدنا بعض المطع من بماٌا مثمب معدنً.
سكنٌة التً اكتشفت فً المولع خبلل التنمٌب ذات مساحة كانت األبنٌة ال
م مربع، ولد بُنٌت على أساسات حجرٌة متٌنة؛ ٓٓٔواسعة تبلػ نحو 

جدرانها من الطٌن مثل البٌوت الحالٌة فً تلن المناطك من العراق، و 
ً ما كانت مطلٌة بطبمة من الجص، وحسب  أرضٌة الؽرؾ والجدران ؼالبا

ت فً بماٌا ومخلفات األبنٌة، كانت سموؾ البٌوت من المعطٌات التً اكتشف
ً من  المش أو الخشب، وكانت مثبتة على أعمدة خشبٌة، وكان ذلن واضحا
آثارها الموجودة على أرضٌات الؽرؾ فً األبنٌة السكنٌة، وكانت توجد 
موالد النار ومستودعات الحبوب ومماعد طٌنٌة على طول الجدران من أجل 

هذه األبنٌة  نحو سبعة بٌوت أو ثمانٌة ، بٌنها كانت تمع  الجلوس، وكان عدد
 أبنٌة المعٌشة والتنانٌر.

من جهة الجرؾ، كانت الطبمات واضحة من خبلل الممطع العرضً 
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أن ٌدوم نحو ثبلثٌن سنة من دون صٌانة، ٌكون عمر االستٌطان فً تل 
 ٌة لرابة خمسة لرون. المؽزل

وكما ٌمول مدٌر التنمٌبات فً تل المؽزلٌة نٌكوالي بدر، فإّن آخر 
االكتشافات الفرٌدة فً المولع هو الجدار الدفاعً الضخم المبنً من أحجار 

م، ومن الجهة الشمالٌة للجدار كانت ٘,ٔكبٌرة، والتً بلػ طول بعضها نحو 
م؛ ونحن ٌ٘بلػ لطرها حوالً توجد أساسات حجرٌة، على شكل نعل فرس، 

نعتمد بؤنها أساسات لبرج. ونعتمد أن مدخل المستوطنة كان من جهة الؽرب، 
ألن فً هذه الجهة كانت توجد آثار بوابة كبٌرة على أساسات حجرٌة 

 ضخمة.
إّن ظهور تحصٌنات دفاعٌة معمدة فً تلن الفترة المدٌمة تنتظر دراسة 

ار، كونها اكتشافات مماثلة تحت وتحلٌبلت جادة من لبل علماء اآلث
مستوطنات عابدة إلى فترة المزارعٌن األوابل فً الشرق األوسط، مثل 

 أرٌحا وبٌرا ورأس شمرا وشاتل هٌٌون. 
من الواضح أن سبب ظهور هذه التحصٌنات كان الخوؾ من خطر 
الهجوم على هذه البإر المتطورة من الثورة النٌولٌتٌة، من لبل الجٌران 

ً )الذٌن ٌمتلكون موارد ؼذابٌة ألل(، والذٌن بموا معتمدٌن على األلل ت طورا
االلتصاد البدابً مثل الصٌد وااللتماط، وظهور هكذا مستوطنات محصنة 
كانت انطبللة مرحلة جدٌدة، وهً انتهاء الثورة النٌولٌتٌة وبداٌة نوع جدٌد 

هذا االلتصاد من االلتصاد فً األلؾ السابع و السادس لبل المٌبلد، وانتشر 
ً عن المناطك التً نمت فٌها الحبوب البرٌة ألول مرة، وحلت بشكٍل  بعٌدا
ٍ، مكان المستوطنات المنعزلة فً مناطك محددة، مبات المستوطنات  ًّ تدرٌج

 للمزارعٌن األوابل.
 نتابج االنتمال إلى حٌاة االستمرار كانت ثورة حمٌمٌة:
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لسكان فً المناطك التً انتصر أوالً: التؽٌٌر الذي حصل فً كمٌة وعدد ا
فٌها النوع  المتطور من االلتصاد. فبحسب إحصابٌة روبٌرت برٌد وود، فمد 
كانت نسبة السكان فً عموم الشرق األوسط، خبلل فترة العصر الحجري 

، أما فً فترة المٌزولٌت، أي ٕكم ٓٙٔأشخاص فً كل  ٖاألعلى، تبلػ 
السكان المختصٌن فً االلتماط األلؾ العاشر لبل المٌبلد، بلؽت نسبة 

، أما فً المجتمعات العابدة لفترات ٕكم ٓٙٔفً كل  ٘,ٕٔوالتجمٌع 
؛ أي أن عدد ٕكم ٓٙٔفً كل  ٕٓٓ٘االستمرار، فمد أصبحت النسبة 

 % ممارنة مع المجتمعات المذكورة سابماً.ٕٓٓالسكان ازداد أكثر من 
ابض اإلنتاج على نحٍو ثانٌاً: مع ظهور الزراعة وتربٌة الحٌوان ازداد ف

ً فً تطور المجتمعات البشرٌة،  ؼٌر مسبوق؛ وكان لذلن دوراً ربٌسٌّا
 وظهور الطبمات، والدولة والحضارة المدنٌة.

بدأ اإلنسان بالتؤثٌر على البٌبة المحٌطة به وؼٌرها، وطور جمٌع 
النواحً الحٌاتٌة، بفضل االنتشار االصطناعً للحبوب المفٌدة، وتدجٌن 

ًّ بها من مناطك ظهورها الطبٌعٌة )البرٌة(إلى مناطك الحٌو انات، والمض
وأراضً جدٌدة، توسع فٌها واحتلها. ومن خبلل نظرة، وأنت تمؾ على 
سفح جبل سنجار، من مولع تل المؽزلٌة، ترى المساحة الواسعة من سهول 
سنجار التً تنتشر فٌها تبلل صؽٌرة وكبٌرة، ومن بٌنها التل الصؽٌر 

وعشرات التبلل األخرى؛ كلها تشهد على االستٌطان الكثٌؾ ” سوتو“
 لئلنسان المدٌم، الذي نزل من الجبال إلى السهول فً ببلد الرافدٌن.

ً ال نستطٌع أن نتكلم عن تارٌخ االنتمال من النٌولٌت إلى الحضارة  حالٌا
المدنٌة، ألن المعلومات المستماة نادرة، ولٌست كثٌرة، ولكننا أصبحنا نعرؾ 
أكثر، بفضل األبحاث النظرٌة المدٌمة المابلة بؤن حضارة سومر تطورت فً 
مكان ؼٌر معلوم، وأتت إلى ببلد الرافدٌن وهً متطورة ، واآلن وبعد 
التعمك فً تارٌخ ببلد الرافدٌن، نجد أن بعض مظاهر الحضارة لد أتت من 
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، أما فً فترة المٌزولٌت، أي ٕكم ٓٙٔأشخاص فً كل  ٖاألعلى، تبلػ 
السكان المختصٌن فً االلتماط األلؾ العاشر لبل المٌبلد، بلؽت نسبة 

، أما فً المجتمعات العابدة لفترات ٕكم ٓٙٔفً كل  ٘,ٕٔوالتجمٌع 
؛ أي أن عدد ٕكم ٓٙٔفً كل  ٕٓٓ٘االستمرار، فمد أصبحت النسبة 

 % ممارنة مع المجتمعات المذكورة سابماً.ٕٓٓالسكان ازداد أكثر من 
ابض اإلنتاج على نحٍو ثانٌاً: مع ظهور الزراعة وتربٌة الحٌوان ازداد ف

ً فً تطور المجتمعات البشرٌة،  ؼٌر مسبوق؛ وكان لذلن دوراً ربٌسٌّا
 وظهور الطبمات، والدولة والحضارة المدنٌة.

بدأ اإلنسان بالتؤثٌر على البٌبة المحٌطة به وؼٌرها، وطور جمٌع 
النواحً الحٌاتٌة، بفضل االنتشار االصطناعً للحبوب المفٌدة، وتدجٌن 

ًّ بها من مناطك ظهورها الطبٌعٌة )البرٌة(إلى مناطك الحٌو انات، والمض
وأراضً جدٌدة، توسع فٌها واحتلها. ومن خبلل نظرة، وأنت تمؾ على 
سفح جبل سنجار، من مولع تل المؽزلٌة، ترى المساحة الواسعة من سهول 
سنجار التً تنتشر فٌها تبلل صؽٌرة وكبٌرة، ومن بٌنها التل الصؽٌر 

وعشرات التبلل األخرى؛ كلها تشهد على االستٌطان الكثٌؾ ” سوتو“
 لئلنسان المدٌم، الذي نزل من الجبال إلى السهول فً ببلد الرافدٌن.

ً ال نستطٌع أن نتكلم عن تارٌخ االنتمال من النٌولٌت إلى الحضارة  حالٌا
المدنٌة، ألن المعلومات المستماة نادرة، ولٌست كثٌرة، ولكننا أصبحنا نعرؾ 
أكثر، بفضل األبحاث النظرٌة المدٌمة المابلة بؤن حضارة سومر تطورت فً 
مكان ؼٌر معلوم، وأتت إلى ببلد الرافدٌن وهً متطورة ، واآلن وبعد 
التعمك فً تارٌخ ببلد الرافدٌن، نجد أن بعض مظاهر الحضارة لد أتت من 



ٔٔٓ 

افات الخارج، ولكن أؼلبها كانت نتٌجة التطور المحلً، ونابعة من الثم
آالؾ سنة، الزراعٌة المدٌمة، التً تعالبت على ببلد الرافدٌن خبلل ثبلثة 

 وهً حسونة وحلؾ وعبٌد.

 ثمافة حسونة:

سمٌت هذه الثمافة أو الفترة الزمنٌة من تارٌخ ببلد الرافدٌن الشمالً بهذا 
كم من جهة  ٖ٘اإلسم، نسبة إلى تل حسونة الذي ٌبعد عن الموصل مسافة 

الجنوب، ولد نمبت فً هذا التل، بعثة عرالٌة إنكلٌزٌة مشتركة برباسة فإاد 
 سفر وستٌن لوٌد. 

مولع فخاراً بلون واحد، وأوانً اكتشؾ المنمبون فً السوٌة السفلى لل
حجرٌة لمستوطنة صؽٌرة تعود للمزارعٌن األوابل الذٌن عاشوا، أؼلب 
الظن، فً مساكن ؼٌر ثابتة، مثل خٌم مصنوعة من األؼصان والجلود؛ 
ألنهم لم ٌجدوا أي أثر لمساكنهم. وفوق هذه السوٌة توضعت ست طبمات من 

التؽٌرات التً حصلت فٌما بعد فً األبنٌة الطٌنٌة التً أظهرت التطورات و
 حجم ونوعٌة األبنٌة وتخطٌطها.

من حٌث الحجم ومادة بناء هذه األبنٌة نبلحظ التشابه الؽرٌب بٌنها وبٌن 
مساكن سكان شمال ؼرب ببلد الرافدٌن المعاصرٌن؛ تحٌط ست أو سبع 
ؼرؾ على شكل كتلتٌن بمساحة فارؼة أو بهو داخلً؛ إحدى الكتل هً 

الثانٌة هً مستودعات معٌشة ومطبخ. والجدران مبنٌة من اللبن للسكن، و
الطٌنً، األرضٌات مسٌعة بالطٌن والمش )التبن(، وكان سكان المستوطنة 
ٌحتفظون بالحبوب فً أوانً طٌنٌة ضخمة ؼٌر مشوٌة، ومؽروسة فً 
األرض حتى عنمها، كما صنعوا الخبز فً تنانٌر طٌنٌة على شكل لبب، 

لتنانٌر المعاصرة للسكان المحلٌٌن. ومن بٌن المخلفات وكانت شبٌهة با
المادٌة، أي اللمى األثرٌة المكتشفة، كان ثمة مطاحن حجرٌة، ولواعد 
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حجرٌة لتثبٌت األبواب الخشبٌة، وشفرات مناجل من الصوان وفإوس 
حجرٌة، وفخار، ورإوس مؽازل من الطٌن، ودمى إنسانٌة وحٌوانٌة 

 ان. مصنوعة من الطٌن بؽٌر إتم
حسونة “ٌمسم المختصون فخار حسونة إلى ثبلثة أنواع أو مراحل وهً: 

إن طرٌمة حٌاة الحسونٌٌن األوابل ”. فخار سامراء”، و”النموذجً“، و ”عتٌك
تجعلنا نفهم  لماذا توسعت ثمافتهم بشكل سرٌع على مساحات تمدر بآالؾ 

نهم األصلٌة، الكٌلومترات، وال نستبعد أن ٌكون الحسونٌون لد تركوا أماك
بسبب استهبلكهم لؤلراضً الزراعٌة لمبات السنٌن، ما أدى إلى ضعفها أو 
عدم خصوبتها، ولهذا السبب، أو بسبب تزاٌد السكان، اضطروا إلى النزوح 

 نحو مساحات أخرى ؼٌر مسكونة.
استمر المستوطنون الجدد فً األماكن الجدٌدة األكثر خصوبة لفترة 

ً كانت ألل خصوبة أو كانت شروط الحٌاة فٌها طوٌلة، أما األماكن الت
لاسٌة، فلم ٌستمروا فٌها طوٌبلً، وبعد جنً المحاصٌل مضوا إلى أماكن 

 أخرى جنوباً.
كانت مستوطنات حسونة )األلؾ السادس لبل المٌبلد( منتشرة بشكل 
واسع، وهً موجودة على أراضً شمال شرق سورٌا وفً العراق، وحتى 

إٌران، وتصل حدودها الجنوبٌة حتى مدٌنة بؽداد، ولكن  المناطك الؽربٌة من
ً شمال ؼرب ببلد  ً فً ببلد الرافدٌن، وتحدٌدا مركز هذه الثمافة ٌمع دابما
الرافدٌن، فمد جاء الحسونٌون سابرٌن بمحاذاة مجرى نهري الفرات ودجلة، 
حتى وصلوا فً نهاٌة المطاؾ إلى المنطمة ؼٌر المستمرة زراعٌاً؛ أي ذات 

هطوالت المطرٌة ؼٌر الكافٌة  لممارسة الزراعة ؼٌر المستمرة، ففً ال
مم، 8ٓٔالولت الراهن ال تتجاوز نسبة الهطوالت السنوٌة فً منطمة بؽداد 

وهذا ما دفع اإلنسان، ألّول مّرة فً التارٌخ على وجه التمرٌب، لممارسة 
خبلل عملٌة الري االصطناعً للمزروعات، وكانت تتمُّ أؼلب الظّن، من 
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حجرٌة لتثبٌت األبواب الخشبٌة، وشفرات مناجل من الصوان وفإوس 
حجرٌة، وفخار، ورإوس مؽازل من الطٌن، ودمى إنسانٌة وحٌوانٌة 

 ان. مصنوعة من الطٌن بؽٌر إتم
حسونة “ٌمسم المختصون فخار حسونة إلى ثبلثة أنواع أو مراحل وهً: 

إن طرٌمة حٌاة الحسونٌٌن األوابل ”. فخار سامراء”، و”النموذجً“، و ”عتٌك
تجعلنا نفهم  لماذا توسعت ثمافتهم بشكل سرٌع على مساحات تمدر بآالؾ 

نهم األصلٌة، الكٌلومترات، وال نستبعد أن ٌكون الحسونٌون لد تركوا أماك
بسبب استهبلكهم لؤلراضً الزراعٌة لمبات السنٌن، ما أدى إلى ضعفها أو 
عدم خصوبتها، ولهذا السبب، أو بسبب تزاٌد السكان، اضطروا إلى النزوح 

 نحو مساحات أخرى ؼٌر مسكونة.
استمر المستوطنون الجدد فً األماكن الجدٌدة األكثر خصوبة لفترة 

ً كانت ألل خصوبة أو كانت شروط الحٌاة فٌها طوٌلة، أما األماكن الت
لاسٌة، فلم ٌستمروا فٌها طوٌبلً، وبعد جنً المحاصٌل مضوا إلى أماكن 

 أخرى جنوباً.
كانت مستوطنات حسونة )األلؾ السادس لبل المٌبلد( منتشرة بشكل 
واسع، وهً موجودة على أراضً شمال شرق سورٌا وفً العراق، وحتى 

إٌران، وتصل حدودها الجنوبٌة حتى مدٌنة بؽداد، ولكن  المناطك الؽربٌة من
ً شمال ؼرب ببلد  ً فً ببلد الرافدٌن، وتحدٌدا مركز هذه الثمافة ٌمع دابما
الرافدٌن، فمد جاء الحسونٌون سابرٌن بمحاذاة مجرى نهري الفرات ودجلة، 
حتى وصلوا فً نهاٌة المطاؾ إلى المنطمة ؼٌر المستمرة زراعٌاً؛ أي ذات 

هطوالت المطرٌة ؼٌر الكافٌة  لممارسة الزراعة ؼٌر المستمرة، ففً ال
مم، 8ٓٔالولت الراهن ال تتجاوز نسبة الهطوالت السنوٌة فً منطمة بؽداد 

وهذا ما دفع اإلنسان، ألّول مّرة فً التارٌخ على وجه التمرٌب، لممارسة 
خبلل عملٌة الري االصطناعً للمزروعات، وكانت تتمُّ أؼلب الظّن، من 
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حجز المٌاه فً المستنمعات وإنشاء سدود صؽٌرة، كما تّم شك لنوات ؼٌر 
طوٌلة للمّرة األولى. واكتشؾ اآلثارٌون خبلل التنمٌبات األثرٌة فً مولع تل 

كم جنوب سامراء، ٔٔصوان، الوالع على الضفة الشرلٌة لدجلة، وعلى بعد 
شعٌر وثبلثة أنواع كمٌة كبٌرة من الحبوب، ومن ضمنها أربعة أنواع من ال

من الممح، واكتشاؾ سنابل الشعٌر ذات الصفوؾ الستة، ٌدل على أن 
المزارعٌن استخدموا الري االصطناعً؛ كون هذا النوع من الشعٌر ال ٌنمو 

 إال بالري. 
اكتشؾ اآلثارٌون فً مولع شوؼا مامً بماٌا لنوات رّيٍ عابدة إلى األلؾ 

الري فً المناطك الوالعة وسط مجرى السادس ق.م، ولم ٌكن إنشاء ألنٌة 
نهري دجلة والفرات بالعمل السهل؛ كون هذٌن النهرٌن ٌمتلكان لوة ممٌتة 
أثناء الفٌضانات الربٌعٌة الهابجة، بسبب المستوٌات ؼٌر المتولعة لمٌاهها، 
ففً الولت الحاضر ٌصل ارتفاع مٌاه دجلة فً بعض األعوام خبلل ٌوم 

 م.ٕٔواحد إلى 
ن، فإن هذٌن النهرٌن العظٌمٌن ٌجلبان معهما آالؾ األطنان عدا عن ذل

من الطمً الذي ٌترسب فً لعر المجرى، ففً نهر دجلة بالمرب بؽداد، 
ؼراماً من الطمً، وفً كل ثانٌة  787ٌحتوي المتر المكعب من المٌاه على 

من المٌاه.  ٖمٌٕٓٗٔجري من خبلل نمطة المرالبة الموجودة على النهر 
ً حوالً ثبلثة ٌجلب نهر ا دجلة والفرات معهما إلى الخلٌج الفارسً سنوٌا

مبلٌٌن طن من التربة. وبسبب ذلن نبلحظ تؽٌّر مجرى النهرٌن لمرات 
عدٌدة، واالبتعاد عن المجرى السابك، وهكذا كانت تؤتً المٌاه إلى مجتمعات 

 زراعٌة جدٌدة، وفً الممابل تنتهً عند مجتمع آخر.
ة العالٌة والنهران الهابجان العمبة  الوحٌدة أمام ولكن لم تكن الحرار

استٌطان اإلنسان المدٌم، فمد كانت ضفاؾ نهري دجلة والفرات فً الشمال 
مؽطاة بالؽابات، وفً الجنوب كان ٌوجد جمٌع أنواع النباتات الحراجٌة 
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الكثٌفة، وكانت تعٌش حولهما أنواع مختلفة من الزواحؾ؛ مثل الضب  
رؾ ذلن من خبلل األساطٌر السومرٌة، وكذلن الخنازٌر والتماسٌح، ونع

البرٌة واألٌابل واألفاعً، وكانت أعداٌد ال تُحصى من الحٌوانات تنتشر فً 
المناطك المحٌطة بمجرى النهرٌن، مثل حمار الوحش والؽزال والكبش 
البري، وكذلن الفهود واألسود. وكان من الصعوبة بمكان أن ٌبللً اإلنسان 

مناسبة للزراعة فً هذه المناطك ذات المٌظ الحارق والفٌضانات األرض ال
 المدمرة.

هلكت هنا بعض المجموعات البشرٌة المادمة من الشمال، بسبب 
الفٌضانات المفاجبة، أو الحٌوانات المفترسة أو بفعل الجوع والمرض، ولكن 
 البعض مّمن نجوا واستمروا فً هذه السهول والببلد الحارة، جنوا مواسم

وفٌرة من الحبوب، بعد ممارسة الري االصطناعً. ورؼم اصطدامهم مع 
الظروؾ المناخٌة ؼٌر المؤلوفة لهم نجد بؤن المزارعٌن الحسونٌٌن خرجوا 
منها منتصرٌن، وهذا االنتصار مهد الطرٌك واسعاً أمام المجتمعات المحلٌة 

 إلى لمة الحضارة.
فً سهول سنجار،  ٌٔم تبهإن سكان المستوطنة الحسونٌة الوالعة فً ٌار

كانوا األوابل فً صناعة واستخدام المعدن )فً سوٌات األلؾ السادس لبل 
المٌبلد، وجدت أدوات زٌنة  وبماٌا معدنٌة(، وبنوا الموالد المعمدة ذات 
ًّ الفخار، وزرعوا الحبوب فً أرضهم، مثل الممح الطري  الممرتٌن لش

ٌملكون لطعاناً كبٌرة من المواشً والعادي والشعٌر متعدد الصفوؾ، وكانوا 
المدجنة، وإذا كان علماء اآلثار فً السابك لد حددوا بؤن البمر تم تدجٌنه فً 
األلؾ الرابع، نجد اآلن بؤن هذا الحدث لد تم لبل ألفً سنة من التارٌخ 

 المذكور أي )األلؾ السادس(.
اطك أما عن التطور الذي وصل إلٌه الحسونٌون الذٌن سكنوا فً المن

الجنوبٌة، فتشهد علٌه المواد المكتشفة فً مستوطنة تل الصوان، حٌث 
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الكثٌفة، وكانت تعٌش حولهما أنواع مختلفة من الزواحؾ؛ مثل الضب  
رؾ ذلن من خبلل األساطٌر السومرٌة، وكذلن الخنازٌر والتماسٌح، ونع

البرٌة واألٌابل واألفاعً، وكانت أعداٌد ال تُحصى من الحٌوانات تنتشر فً 
المناطك المحٌطة بمجرى النهرٌن، مثل حمار الوحش والؽزال والكبش 
البري، وكذلن الفهود واألسود. وكان من الصعوبة بمكان أن ٌبللً اإلنسان 

مناسبة للزراعة فً هذه المناطك ذات المٌظ الحارق والفٌضانات األرض ال
 المدمرة.

هلكت هنا بعض المجموعات البشرٌة المادمة من الشمال، بسبب 
الفٌضانات المفاجبة، أو الحٌوانات المفترسة أو بفعل الجوع والمرض، ولكن 
 البعض مّمن نجوا واستمروا فً هذه السهول والببلد الحارة، جنوا مواسم

وفٌرة من الحبوب، بعد ممارسة الري االصطناعً. ورؼم اصطدامهم مع 
الظروؾ المناخٌة ؼٌر المؤلوفة لهم نجد بؤن المزارعٌن الحسونٌٌن خرجوا 
منها منتصرٌن، وهذا االنتصار مهد الطرٌك واسعاً أمام المجتمعات المحلٌة 

 إلى لمة الحضارة.
فً سهول سنجار،  ٌٔم تبهإن سكان المستوطنة الحسونٌة الوالعة فً ٌار

كانوا األوابل فً صناعة واستخدام المعدن )فً سوٌات األلؾ السادس لبل 
المٌبلد، وجدت أدوات زٌنة  وبماٌا معدنٌة(، وبنوا الموالد المعمدة ذات 
ًّ الفخار، وزرعوا الحبوب فً أرضهم، مثل الممح الطري  الممرتٌن لش

ٌملكون لطعاناً كبٌرة من المواشً والعادي والشعٌر متعدد الصفوؾ، وكانوا 
المدجنة، وإذا كان علماء اآلثار فً السابك لد حددوا بؤن البمر تم تدجٌنه فً 
األلؾ الرابع، نجد اآلن بؤن هذا الحدث لد تم لبل ألفً سنة من التارٌخ 

 المذكور أي )األلؾ السادس(.
اطك أما عن التطور الذي وصل إلٌه الحسونٌون الذٌن سكنوا فً المن
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ٔٔٗ 

هكتارا، خمس  ٘,ٕاكتشؾ اآلثارٌون على هذا التل، الذي تبلػ مساحته 
طبمات، تم ترلٌمها من األسفل إلى األعلى؛ تعود الطبمة األولى منها  إلى 
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 السابدة.   

ٔٔ٘ 

فخار السامرابً المزخرؾ فً المنطمة المدٌمة من المستوطنة ٌبدو أن ال
استُخدم للدفن مع الموتى كؤواٍن طموسٌة؛ هذه األوانً كانت مشوٌة كثٌراً؛ 
ً فاتحاً، وٌمٌُل لونها فً الؽالب إلى الخضرة، وهً  حٌث كان لونها وردٌا
ملونة ومزخرفة بؤشكال جدابل كالسبلل، و كانت هذه األوانً متعددة 

 ألشكال؛ فكانت هنان صحون، وطاسات، وزبادّي، وأكواز.ا
كانت زخارؾ األوانً الفخارٌة الحسونٌة هً األكثر تعمٌداً وجماالً، من 
حٌث التركٌزعلى رسم الطٌور، والماعز، والنسوة بشعرهّن المسدل، 
والعمارب، باإلضافة إلى أشكاٍل هندسٌة مثل الشبكة، والمربعات، وما إلى 

تؤكٌد كل هذه الرسومات كانت ذات خلفٌة متعلمة بالسحر، هنالن. بكل 
 وكانت مرتبطة بطموس جنابزٌة خاصة بالدفن.  

المبابل السامرابٌة هً التً طورت “ٌعتمد ي. م. دٌاكونوؾ بؤن مجموعة 
المرحلة األخٌرة من تارٌخ ببلد الرافدٌن، وهم الذٌن تمدموا إلى الجنوب 

 ”.واستوطنوا فً الجنوببمحاذاة دجلة والفرات 
خبلل التنمٌبات التً جرت فً مستوطنة أبو شهرٌن )أرٌدو المدٌمة( 
الوالعة فً ألصى الجنوب من سهول ببلد الرافدٌن على ساحل الخلٌج 

( موازٌة لفترة ثمافة 9ٔ -٘ٔالفارسً، أثبت اآلثارٌون بؤن ألدم سوٌاتها )
مرابً المحلً المدٌم، مثل السا –حسونة، وهً شبٌهة جداً بالفخار الحسونً
 األكواب المزخرفة والصحون والطاسات.

وهكذا، فإن امتبلن المزارعٌن األوابل المادمٌن من الشمال، ألراضً 
ببلد الرافدٌن السفلى وتطورٌها، لد تم فً نهاٌة األلؾ السادس وبداٌة األلؾ 

 الخامس. 
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ٔٔٙ 

   :لغز عبٌد

فترة الماضٌة، فً ألصى وهكذا نرى بؤن االكتشافات األثرٌة فً ال
جنوب ببلد الرافدٌن تظهر بؤن المنطمة المستوٌة والحارة لد استمر فٌها 
اإلنسان ألول مرة فً تلن الفترة، حٌث كانت الثمافة الحسونٌة والسامرابٌة 

 والحلفٌة سابدة فً المناطك الشمالٌة من ببلد الرافدٌن.
بٌر بٌن الفخار وهنان عبلمات عدٌدة تإكد ذلن، مثل التشابه الك

المزخرؾ، الذي اكتشؾ فً مولع ٌسمى للعة حجً محّمد، الوالعة بالمرب 
وركاء(، وفخار سامراء وحلؾ، من حٌث  –من المدٌنة المشهورة )أورون 

التمنٌة والزخرفة فً شمال وشمال ؼرب ببلد الرافدٌن. ما ٌمٌز هذا المولع 
من الطمً النهري  )للعة حجً محّمد( هو أنّه كان مطموراً تحت طبمة

)الفرات(، وارتفاعه البالػ ثبلثة أمتار، لذا كانت أعمال التنمٌب تجري فً 
المولع عندما ٌكون مستوى مٌاه الفرات فً أدنى مستوٌاته. وبعد ذلن 
تتابعت االكتشافات فً أرٌدو )مستوطنة أبو شهرٌن(، وحسب المعلومات 

ٌدو واحدة من أهم وألدس المستماة من نصوص الرلم الطٌنٌة، فمد كانت أر
المدن المدٌمة فً ببلد الرافدٌن، وكانت هذه المدٌنة، بحسب هذه النصوص، 

إله المٌاه الباطنٌة، وأحد أهم اآللهة فً  –مكان إلامة اإلله أو الرب أنكً
 البانثٌون السومري.

فً ولتنا الراهن، فإّن منظر أرٌدو هو عبارة عن مجموعة من التبلل 
وهً  –لكثبان الرملٌة، تعلوها، فً منظٍر مهٌٍب، الزلوراتاالصطناعٌة وا

عبارة عن برج على شكل درج من اللبن الطٌنً، و لد تم تشٌٌد هذا 
الصرح، وفماً للنصوص الموجودة على اللبن الطٌنً، من لبل ملون السبللة 

 أور الثالثة، فً نهاٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد.

ٔٔ7 

ٌس البعثة المنمبة( وزمبلبه كبٌراً عندما كم كان استؽراب فإاد سفر )رب
كانوا ٌنمبون فً أساسات المكان؛ إذ وجدوا فً إحدى زواٌاها سلسلة من 

 7ٔالمعابد األكثر لدماً، وكانت تنحدر نحو األسفل، ووصل عددها إلى 
معبداً، بٌد أن السكان المحلٌٌن كانوا ٌعتمدون بمدسٌة هذا المكان، لذا نرى 

معابدهم فً نفس المكان، خبلل ألؾ سنة تمرٌباً. كانت المعابد  بؤنّهم  لد بنوا
الثبلثة الوالعة فً السوٌات الدنٌا، والمبنٌة من اللبن الطٌنً، تتؤلؾ من 

 ؼرفة واحدة مربعة، و فً وسطها ٌمع المعبد.
كانت هذه السوٌات تحتوي على فخار مزخرؾ ٌذكرنا كثٌراً بفخار  

على أٌة حال، كانت هذه بعض البمع سامراء المتؤخر وفخار حلؾ، و
المحددة من المجتمعات الزراعٌة المادمة من الشمال. وال ٌوجد لدٌنا، حتى 
اآلن،  تارٌخ محدد لظهور هذه المستوطنات الصؽٌرة فً المجرى السفلً 
لنهري دجلة والفرات، ولكن بالممارنة مع المواصفات العامة لفخار المناطك 

لى نهاٌة األلؾ السادس وبداٌة األلؾ الخامس لبل الشمالٌة، فإنها تعود إ
المٌبلد، وكانت عبارة عن محاوالت خجولة لبداٌة االنتشار الكبٌر، واستثمار 
مساحات واسعة من المناطك الجنوبٌة لببلد الرافدٌن، و ٌرتبط  ذلن بظهور 
ما ٌسمى بمبابل الثمافة العبٌدٌة فً ببلد الرافدٌن، التً سادت المنطمة فً 

ق.م، ولد استمدت هذه الثمافة اسمها  ٖٓٓ٘و  ٓٓ٘ٗالفترة الممتدة ما بٌن
 من مولع صؽٌر ٌسمى العبٌد، وهو ٌمع بالمرب من مدٌنة أور.

فً نهاٌة عشرٌنات المرن الماضً، عملت بعثة إنكلٌزٌة فً تل العبٌد، 
واكتشفت تحت بماٌا معبد سومري، لطع فخاٍر مزخرفٍة ؼٌر معروفة، تعود 

ترة ألدم من فترة المعبد، وكانت ذات لون أخضر داكٍن ومشوٌة فً إلى ف
درجات حرارة عالٌة، ومزخرفة برسومات هندسٌة واضحة، مطلٌة باللون 
البنً الداكن أو األسود. فٌما بعد تم اكتشاؾ مساكن بسٌطة، تحت طبمات 
الطمً النهري المتشكل من الطٌن والمصب، تعود للسكان األوابل لهذه 
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وطنة، وتحتوي على نفس نوع الفخار المزخرؾ المذكور، وهكذا المست
ظهرت فً علم اآلثار الرافدي ثمافة أخرى ال تُعرؾ خصابصها وتارٌخها، 

 سبمت حضارة سومر المشهورة.
كان العمل فً موالع عبٌدٌة فً جنوب الرافدٌن خبلل عشرات السنٌن 

وضوح فً كثٌر من ٌُعدُّ على أصبع الٌد الواحدة، وكان الؽموض وعدم ال
المسابل المتعلمة بهذه الثمافة أكثر بكثٌر مما اكتشؾ من المعلومات فً هذه 
الموالع. ولبل كل شًء، فإّن ما حٌر الباحثٌن فً هذا المجال هو ندرة 
الموالع العابدة إلى فترة ما لبل العبٌد فً جنوب ببلد الرافدٌن، وهذا ما أدى 

اآلثار كما هو معتاٌد فً مثل هذه إلى حدوث اختبلؾ فً آراء علماء 
الحاالت. فمال بعض علماء اآلثار: إّن هذه المنطمة، لبل فترة العبٌد، كانت 
مؽمورة بمٌاه الخلٌج الفارسً، ولهذا استطاع اإلنسان أن ٌستمر وٌسكن هذه 
ً إلى الجنوب الشرلً من الحدود الحالٌة.  المنطمة بعد انحسار المٌاه بعٌدا

خر: إّن ثمة موالع أثرٌة عابدة إلى فترة ما لبل العبٌد، ولال البعض اآل
ولكنها مطمورة تحت طبمات كبٌرة من الطمً النهري، إال أن األبحاث 
البٌبٌة واألثرٌة التً جرت فً السنوات األخٌرة أثبتت عدم صحة هذه 

 النظرٌة.
ومن هنا ٌبدو أّن االستمرار المتؤخر للمجتمعات الزراعٌة فً المنطمة له 
أسباب أخرى، كالظروؾ الطبٌعٌة والمناخٌة ؼٌر المبلبمة للحٌاة هنان، 
وعدم توفّر ضرورٌات الحٌاة من المواد األولٌة للسكن مثل أنواع متٌنة من 
الحجارة والمعادن...إلخ،  ولكن حتى اآلن ال ٌوجد جواب نهابً لهذه 

 األسبلة. 
أصل ثمافة عبٌد؟ ومن األسبلة األخرى التً ال توجد لها أجوبة؛ ما هو 

وإذا كانت ال توجد فً جنوب ببلد الرافدٌن موالع عابدة للفترة الباكرة لثمافة 
 عبٌد، فمن أٌن أتت هذه الثمافة؟ وكٌؾ وصلت إلى هنان؟ 

ٔٔ9 

هً من الهند أو ” عبٌد“ربما حاول علماء اآلثار أن ٌثبتوا بؤن أصل 
أجل البحث عنها فلسطٌن، فً حٌن أن إٌران هً المنطمة األلرب إلٌها من 

هنان، ومع مرور الزمن، ظهر المإٌدون لهذه النظرٌة التً تمول بؤن إٌران 
هً المكان الذي لدم منه العبٌدٌون األوابل، ولكن األبحاث الدلٌمة لجمٌع 

 المناطك السهلٌة والجبلٌة فً إٌران لم تثبت ذلن. 
الموالع األثرٌة فً السنوات األخٌرة تمكن الباحثون من اكتشاؾ عدد من 

فً الساحل الشرلً لشبه الجزٌرة العربٌة فً السعودٌة؛ األمر الذي فتح باب 
التساإل حول حدود انتشار ثمافة العبٌد، ولكن الممارنات والتحلٌبلت األولٌة 
للمى األثرٌة للمنطمتٌن أثبتت بؤن اللمى المكتشفة فً شبه الجزٌرة أحدث 

ً من لمى ببلد الرافدٌن، وه كذا نرى بؤن السإال عن أصل الثمافة عمرا
العبٌدٌة ٌبمى مفتوحاً، وفماً للمعطٌات المتوفرة فً ولتنا الراهن، على األلل 
؛ إذ ٌعتمد بعض الباحثٌن  بؤنها ظهرت فً الثلث األخٌر من األلؾ الخامس 
لبل المٌبلد فً جنوب ببلد الرافدٌن، على األساسات الثمافٌة للمستوطنٌن 

أرٌدو(، وبالتؤكٌد فإّن  –ذه المنطمة )موالع طراز حجً محّمد األوابل فً ه
المسؤلة األخرى تكمن فً ظهور الموالع األولى المعروفة فً ولتنا الراهن، 
فً جنوب ببلد الرافدٌن؛ إذ نبلحظ فٌما بعد بؤّن حاملً هذه الثمافة ٌتزاٌدون 

ً ألن العبٌدٌن تمدموا بمحاذاة  فً المناطك الشمالٌة من ببلد الرافدٌن، نظرا
ضفتً دجلة والفرات إلى الشمال حتى وصلوا إلى المناطك المؤهولة بالمبابل 
الحلفٌة، ومن المإكد بؤن مصٌر الحلفٌٌن كان محتوماً، فمد تّم المضاء علٌهم 
أو إخراجهم من شمال ببلد الرافدٌن فً نهاٌة األلؾ الخامس لبل المٌبلد، و 

 المطاؾ.كان النصر للعبٌدٌٌن فً نهاٌة 
وهكذا، وللمّرة األولى فً تارٌخ ببلد الرافدٌن، نجُد ثمافةً واحدةً تسوُد فً 
الشمال والجنوب، فإذا كان مركز التطور الثمافً، فٌما مضى، ٌمع فً 
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ٕٔٓ 

المناطك الجبلٌة والمناطك المحٌطة بالجبال )زاؼروس وسنجار( شمالً ببلد 
 خً لد تؽٌّر بدرجةً كبٌرة.  الرافدٌن، فإنّنا نجد اآلن أّن الوالع التارٌ

فً مطلع األلؾ الرابع لبل المٌبلد، بات جنوب ببلد الرافدٌن ٌإدي 
الدور الربٌسً فً التطور الحضاري للمجتمع الرافدي؛ عبٌد ومن بعدها 
أورون )جمدة نصر(، وأخٌراً فإن أهمٌة ثمافة عبٌد تكمن فً أنها حملت بٌن 

ك فً حضارة سومر؛ أي التوارث ثناٌاها بذور التطور الحضاري البلح
 والتطور التدرٌجً لحضارة ببلد الرافدٌن. 

لم ٌحمك العبٌدٌون هذه النجاحات، ولم ٌحرزوا التطورات بسهولة، نظراً 
ألّن المنطمة المحٌطة بهم ال ٌمكن تسمٌتها جنات عدن، بل على العكس؛ 

لشتاء البارد فالحر الماتل فً أشهر الصٌؾ، واألمطار المناخٌة النادرة، وا
نسبٌاً، والفٌضانات المناخٌة المدمرة، وشّح المٌاه فً فترة نضج المواسم؛ 
كل هذه األسباب جعلت من الصعب ممارسة الزراعة، وما تزال تحّوالُت 

 الطبٌعة السرٌعةُ فً هذه المنطمة تشّكل تحّدٌاً لوٌاً أمام اإلنسان.
هذا التحدي، وخطا  وهنا، نجد بؤن العبٌدٌٌن هم أول من ولؾ فً وجه

الخطوات األولى فً اجتٌاز هذا التؤثٌر السلبً للطبٌعة والمناخ المحلً الذي 
ً أمام المجتمعات البشرٌة، فسكنوا بمحاذاة مجرى األنهار  كان ٌمؾ عابما
وروافده والبحٌرات، واستخدموا الري الطبٌعً واالصطناعً بطرق بدابٌة 

ً فً سماٌة مزروعاتهم. لمد حصل ا لباحثون على المعلومات العامة عن جدا
ثمافة عبٌد وطرٌمة عٌش مجتمعه، من خبلل عدد من الموالع األثرٌة التً 
خضعت للبحث الدلٌك فً جنوب وشمال ببلد الرافدٌن، وإحدى هذه 
المستوطنات هً تل عمٌرة المرٌب من العاصمة بؽداد، والذي عمل فٌه 

لولت الذي كانت فٌه المساكن فً م، ففً ا9ٗٓٔعلماء اآلثار العرالٌون عام 
عبٌد لد شٌدت من المصب المسٌّع بالطٌن، نجد أّن األبنٌة مشٌّدة من اللبن 

م  ٔالطٌنً المربع فً تل عمٌرة. وهنا اكتشؾ اآلثارٌون جدارٌن بارتفاع 

ٕٔٔ 

تمرٌباً، لذا ٌمكننا بكل سهولة معرفة شكل ومساحة المنازل فً تلن الفترة، 
سنة مضت. ولد اكتشؾ علماء اآلثار هنا أٌضاً  ٓٓٓٙأي منذ أكثر من 

شارعاً عرٌضاً، ٌمكن لحٌوان محّمل عبوره! وكانت ثمة منازل على جانبً 
الشارع، أبوابها من المصب أو الخشب، مثبتة على لطع دابرٌة من الحجر 
لسهولة الدوران عند الفتح واإلؼبلق، وال شّن أّن أسطح هذه المنازل كانت 

تمتّد من كل منزل أنابٌب فخارٌة إلى الشارع لصرؾ  مستوٌة. وكانت
المٌاه، وتتؤلؾ هذه المنازل من أربع إلى ست ؼرؾ تتوزع بشكٍل معمول، 
وفً بعض األحٌان كان لها درج ٌإدي  إلى السطح، وعادةً كانت إحدى هذه 
الؽرؾ مطبخاً، فٌه مولد ممبب )تنور(. وفً تل عمٌرة اُكتشؾ مولد ملًء 

نهرٌة التً كان الناس ٌستخدمونها بشكل ٌومً، ولد أثبتت بالموالع ال
التنمٌبات فً تل عمٌرة وتل عبٌد بؤن العمل األساسً للسكان، فضبلً عن 
الزراعة، كان صٌد السمن،  وبالنظر إلى  النماذج المصنوعة من الطٌن، 

 كانت سفن الصٌادٌن ذات ممدمة عالٌة، وكانت تحتوي مخزناً. 
األسمان بشبان ذات ثماالت حجرٌة، كما اصطادوا  اصطاد السكان هنا

الحٌوانات بواسطة الممبلع والرماح )ُعثر فً أحد المنازل على لرون ثبلثٍة 
من حٌوانات األٌل متفاوتة األعمار(، وحرثوا األرض بمعاول صوانٌة، 
وحصدوا الممح بواسطة  مناجل مصنوعة من الطٌن الماسً المتٌن 

 والمشوي جٌداً. 
مثالب العظمٌة  والمؽازل، تشهد على تطور عملٌة الؽزل، وتشهد إن ال

التماثٌل والدمى العارٌة للنساء، وللرجال فٌما ندر، على المعتمد الدٌنً 
لدٌهم، وتُظهر بعض هذه الدمى والتماثٌل، بشكٍل واضح، الوشم على األٌدي 

كتشافات واألكتاؾ، وتزٌن الرأس باروكة من المار)اإلسفلت(، ولذلن فإن اال
التً توصل إلٌها علماء اآلثار العرالٌون فً أرٌدو )مولع أبو شهرٌن(، 

 المذكور آنفاً، كانت فً ؼاٌة األهمٌة.
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ٕٕٔ 

تحت إحدى زواٌا الزلّورة تم اكتشاؾ آثار سبعة عشر معبداً، كما ذكرنا 
ً تلو اآلخر، فً هذا المكان منذ  سابماً، حٌث استخدمت هذه المعابد، واحدا

ن، وفً فترات متعالبة. كانت المعابد الثمانٌة فً السوٌات العلٌا لدٌم الزما
، وبشكٍل جزبً إلى فترة ”الوركاء“( أبنٌة كبٌرة عابدة إلى فترات 8 – ٔ)

( كانت محفوظة بشكل ٗٔ-9العبٌد، أما المعابد المكتشفة فً السوٌات )
ن سًء، وضمت بٌن أنماضها الفخار العابد  إلى فترة العبٌد، وأوانً م

، وأخٌراً، وفً السوٌات األعمك ظهرت معابد صؽٌرة ”حجً محّمد“طراز 
ً فً 7ٔ – ٙٔ – ٘ٔفً الطبمات ) (، وهذه األبنٌة الطموسٌة المدٌمة جدا

جنوب ببلد الرافدٌن مهمة بالنسبة لنا فً أمور وعبللات كثٌرة، كما أنها 
بشكل  أدت بنا إلى االعتماد  بؤن الموروث الدٌنً والعمابدي لد تطور

ً من نهاٌة األلؾ الخامس  تراتٌبً، من نفس الثمافة الدٌنٌة فً أرٌدو، بدءا
 وحتى الفترة السومرٌة.

فً  ٙٔكان الشكل البدابً لؤلبنٌة التً سبمت طراز المعبد فً الطبمة 
، وكان ٕم ٖأرٌدو عبارة عن ؼرفة واحدة صؽٌرة، ال تزٌد مساحتها عن 

وكانت تلن المرحلة الزمنٌة المدٌمة، بداٌة ٌوجد فٌها منصة لتمدٌم لمرابٌن، 
دخول هذه المنصة فً الشكل العمرانً لمعابد ببلد الرافدٌن، وبمٌت مستمّرة 

 من بعدها. 
( أصبحت المعابد تُبنى بإمكانٌات مادٌة  كبٌرة ، ٔٔ – 9فً الطبمة )

 ٌنشؤ المعبد الربٌسً واألجنحة الجانبٌة، وتدعم جدرانه الرفٌعة المبنٌة من
اللبن بدعابم خارجٌة، وربما كانت تذكرهم بالمعابد المدٌمة التً كانت تبنى 
من المصب والطٌن. وبعدها تؤتً مجموعة من المعابد متمنة العمارة فً 

 ( والتً تنتهً فً المستوطنة العبٌدٌة. ٙ – 8الطبمات )
 فً الؽرفة الطوٌلة  والربٌسٌة فً المعبد أٌضاً، كما فً المعابد األخرى،

ٌمع المدخل فً الؽرفة الجانبٌة لها، ولكن هنا بنوا مداخل إضافٌة للمراسم 

ٕٖٔ 

فً بداٌة ونهاٌة الطرؾ اآلخر للؽرفة )المذبح( على مكان مرتفع. وٌوجد 
هنا وبشكل حر أماكن مرتفعة من أجل تمدٌم المرابٌن، ولد ٌكون السمن من 

( فً الؽرفة ضمن هذه المرابٌن، فمد تّم  اكتشاؾ عظام أو )حسن السمن
 المجاورة.

أصبحت عادة تزٌٌن أبنٌة المعابد من الخارج بدعابم ومساند مبنٌة من  
اللبن رابجة فً ببلد الرافدٌن فً ذلن الولت،  وفً شمال ببلد الرافدٌن فً 
مولع  تبه كورا العابد  إلى  فترة العبٌد المتؤخرة، تم اكتشاؾ مجموعة 

بناء لهذه األبنٌة مإلفة من ثبلثة معابد تحٌط بها باحة صؽٌرة، كان نموذج ال
نسخة طبك األصل عن معابد  أرٌدو. وفً شمال ببلد ما بٌن النهرٌن 
بإمكانن أن تبلحظ وتتعمب عملٌة تشكل وتطور المعابد الدٌنٌة، فعلى سبٌل 

فً مولع تبه كورا المإرخ فً بداٌة األلؾ  8ٔالمثال معبد من السوٌة 
ن األلؾ الرابع ق.م حّل م(. وفً النصؾ الثانً مٔٔ×7الرابع ق.م أبعاده )
ثبلثة معابد متصلة مع بعضها البعض بمساحة  ٖٔمحله فً السوٌة 

م( وكانت زٌنتها النفٌسة تزٌن الواجهات 7ٔ×ٕٓم، ٘ٔ× 8ٔم، ٕٔ×9)
 م.   ٘ٔ×8ٔالتً تحٌط بفسحة داخلٌة بمساحة 

كان مكان إلامة الشعابر الدٌنٌة )العبادة( المكان الربٌسً فً المعابد  
ة، وكان المدخل فً الجدار األكثر عرضؤً،  بحٌث ال تستطٌع رإٌة الثبلث

ً من حٌث االهتمام  المذبح من المدخل. كان المعبد الربٌسً أكثر تعمٌدا
ً على الرسومات التً  والزٌنة فً الؽرؾ الداخلٌة؛ كان هذا المعبد محافظا

ء رسمت بواسطة طبلٍء أحمر فالع اللون، كما ساد اللون األحمر فً طبل
المعبد الشرلً من الخارج. وتم اكتشاؾ عدد كبٌر من األختام فً محٌط هذا 
ً لبشر برإوس الحٌوانات؛ تُشاهد  المعبد، علٌها رسوٌم للحٌوانات، وأحٌانا
مثل هذه الرسومات فً جنوب ببلد الرافدٌن على هٌبة نساء برإوس 



ٕٖٔ 
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دماء زواحؾ، ومن المبلحظ أمامنا هٌبة الضب الذي كان السومرٌون الم
 ٌخشونه، ولكنهم اختاروه كرمز للخصوبة.

ً آخر هو  كان لئلله السومري دوموزي فً األلؾ الثالث اسما
تنٌن(، وفً ببلد الرافدٌن المدٌم كانت –)آماوشوفعال( وتعنً حرفٌاً )والدته 

الضبة البالػ طولها متراً ونصؾ المتر تسمى تنٌّن، ولد أصبحت والدة 
ٌٌن تحول إلى المرأة برأس الضب، ومن دوموزي، وفً معتمد العبٌد

الواضح أن مركز الكثٌر من المستوطنات العبٌدٌة كان عبارة عن معبد على 
تٌرا )مصطبة(، وربّما بدأت تتضح فً هذه المعابد، معالم الحٌاة االلتصادٌة 
واالجتماعٌة لتلن المجتمعات. فمد وصل معبد أرٌدو ذروة توسعه وازدهاره 

لمتؤخرة، خبلل النصؾ األول من األلؾ الرابع، متمثبلً فً فترة العبٌد ا
بالمعبد )السادس( الذي تم بناإه على المصطبة، و كانت مساحته 

م(. عاش الناس فً أكواخٍ تحٌُط بالمعبد، وكانوا ٌؤكلون من ٙٔ×٘،ٕٙ)
صٌد السمن والحٌوانات، و زرعوا )الممح البدابً( والشعٌر والسمسم 

الؽنم والماعز والخنازٌر والحمٌر و الحٌوانات وأشجار النخٌل، وربوا 
ذوات المرون. واستخدموا فً صراعهم السنوي مع فٌضانات األنهار، المٌاه 
المتجمعة فً الواحات والمناطك المنخفضة بعد الفٌضان، ولد استخدموا هنا 
فً جنوب ببلد الرافدٌن، لبل الفترة العبٌدٌة، ألول مرة طرٌمة جدٌدة  فً 

لزراعة، فمد حفروا فً التراب الرخو لنوات صؽٌرة الستجرار ممارسة ا
المٌاه من أجل الري. وكانت الحٌاة صعبة فً تلن المنطمة، نظراً لولوعها 
فً المنطمة الصحراوٌة شدٌدة الحرارة وكثٌرة األهوار، وكانت دلتا دجلة 

 تعوضهم، أؼلب األحٌان، بمواسم وفٌرة. -منطمة التماء النهرٌن -والفرات
سار تطور الحرؾ فً المستوطنات العبٌدٌة بشكل متواٍز مع تطور الزراعة 
وتربٌة الحٌوان، ومنها صناعة الفخار العبٌدي الرابع الذي ٌؽلب علٌه اللون 
المابل إلى الخضرة بسبب الشوي )فً درجات حرارة عالٌة( والزخرفة 

نموذجٌة، ومن الهندسٌة ذات اللون البنً أو األسود، والمتمٌزة بؤشكالها ال

ٕٔ٘ 

الواضح أّن فّخارٌّون محترفون لاموا بصناعتها، فمد استخدموا فً شوي 
اآلنٌة الفخارٌة موالد خاصة ذات لمرتٌن تحافظ على درجة حرارة تصل 

م عندما كانت البعثة السوفٌتٌة تعمل فً 98٘ٔدرجة. وفً عام  ٕٓٓٔحتى 
ً الفرصة شٌخ حمصً )المرٌب من زمار( فً شمال العراق، أُتٌحت ل
م، وكان ٘،ٕبتنظٌؾ أحد هذه الموالد المبنٌة من الطٌن،  كان لطره حوالً 

لد أُعٌد بناإه عدة مرات آنذان، وكانت المطع الفخارٌة منتشرة بداخله ومن 
حوله، وكانت توجد بماٌا أواٍن، فٌها خلٌل معٌن أو محرولة بفعل درجة 

كل تلن األوانً العبٌدٌة حرارة عالٌة، ما جعلها ؼٌر صالحة لبلستخدام، و
كانت ذات لون مابل إلى الخضرة. كما ظهر نوع جدٌد من األوانً 
واألبارٌك، والكسر الفخارٌة )وكانت ذات ممابض طوٌلة(، باإلضافة إلى 
مثالب عرٌضة، وطاسات على شكل نوالٌس. وفً أواخر العصر العبٌدي 

ً عدد من المدافن اكتشفت العجلة )الدوالب( لصنع األوانً الفخارٌة. وف
اكتشؾ عدد من الدمى على شكل )لارب(، وكان بعض هذه الموارب ذات 
أشرعة. وال شّن أنه كان ثّمة تطور فً صناعة األدوات المعدنٌة فً تلن 
ً فً الجنوب، كما كانت المكتشفات  الحمبة، مع العلم بؤّن المعدن كان نادرا

فت هنان للٌلة )صنارات صٌد المعدنٌة نادرة، واألدوات المعدنٌة التً اكتش
السمن، مثالب... الخ(، وكانت عملٌة المماٌضة مع المناطك المجاورة 

 متطورة.                                                 
كان األوبسٌدٌان ٌجلب من هضبة أرمٌنٌا، والصوان من سورٌا الحالٌة، 

ان، والبلزورد من وأنواع من أحجار البناء من جبال زاؼروس فً كردست
أفؽانستان...الخ، وهكذا نرى بؤن الثمافة العبٌدٌة توسعت وتضخمت باتجاه 

ق . م إلى شمال ٖٓٓ٘الشمال والشمال الؽربً، فمد وصلت فً بداٌة 
 سورٌا، وكٌلٌكٌا )تركٌا(، والمناطك الجبلٌة فً زاؼروس.



ٕٔ٘ 

الواضح أّن فّخارٌّون محترفون لاموا بصناعتها، فمد استخدموا فً شوي 
اآلنٌة الفخارٌة موالد خاصة ذات لمرتٌن تحافظ على درجة حرارة تصل 

م عندما كانت البعثة السوفٌتٌة تعمل فً 98٘ٔدرجة. وفً عام  ٕٓٓٔحتى 
ً الفرصة شٌخ حمصً )المرٌب من زمار( فً شمال العراق، أُتٌحت ل
م، وكان ٘،ٕبتنظٌؾ أحد هذه الموالد المبنٌة من الطٌن،  كان لطره حوالً 

لد أُعٌد بناإه عدة مرات آنذان، وكانت المطع الفخارٌة منتشرة بداخله ومن 
حوله، وكانت توجد بماٌا أواٍن، فٌها خلٌل معٌن أو محرولة بفعل درجة 

كل تلن األوانً العبٌدٌة حرارة عالٌة، ما جعلها ؼٌر صالحة لبلستخدام، و
كانت ذات لون مابل إلى الخضرة. كما ظهر نوع جدٌد من األوانً 
واألبارٌك، والكسر الفخارٌة )وكانت ذات ممابض طوٌلة(، باإلضافة إلى 
مثالب عرٌضة، وطاسات على شكل نوالٌس. وفً أواخر العصر العبٌدي 

ً عدد من المدافن اكتشفت العجلة )الدوالب( لصنع األوانً الفخارٌة. وف
اكتشؾ عدد من الدمى على شكل )لارب(، وكان بعض هذه الموارب ذات 
أشرعة. وال شّن أنه كان ثّمة تطور فً صناعة األدوات المعدنٌة فً تلن 
ً فً الجنوب، كما كانت المكتشفات  الحمبة، مع العلم بؤّن المعدن كان نادرا

فت هنان للٌلة )صنارات صٌد المعدنٌة نادرة، واألدوات المعدنٌة التً اكتش
السمن، مثالب... الخ(، وكانت عملٌة المماٌضة مع المناطك المجاورة 

 متطورة.                                                 
كان األوبسٌدٌان ٌجلب من هضبة أرمٌنٌا، والصوان من سورٌا الحالٌة، 
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ٕٔٙ 

لرى  كانت المستوطنات، خبلل أؼلب فترة الثمافة العبٌدٌة، عبارة عن
صؽٌرة منتشرة بشكل واسع فً سهول ببلد الرافدٌن، بالمرب مصادر المٌاه  

المنوات(، ولم ٌتم مبلحظة أي نوع من أنواع –البحٌرات –الجارٌة )األنهار 
 السلطات فً هذه الفترة. 

ولكن الوضع تؽٌر فمط فً نهاٌة فترة ثمافة عبٌد، فً منتصؾ األلؾ 
المكتشفات األثرٌة فً مولع أورون الرابع ق.م، وذلن اعتماداً على 

)الوركاء(الذي تّم التنمٌب فٌه من لبل روبرت مان أدفر، ففً هذه الفترة، 
على وجه التحدٌد، أصبحت أورون مركزاً مهماً من الناحٌة الدٌنٌة 
والسٌاسٌة واإلدارٌة للمناطك المحٌطة بها، كما تظهر بدورها مستوطنات 

ب إلٌها مجموعة من المرى الزراعٌة، كبٌرة )بلدات ومدن صؽٌرة( تجذ
ولكن التؽٌرات النهابٌة فً مواصفات المستوطنات فً جنوب ببلد الرافدٌن 

 حدثت فً الفترة التً تلتها، وفً فترة أورون )فترة ما لبل الكتابة(. 
تبٌن المكتشفات األثرٌة العابدة إلى فترة عبٌد كٌؾ تطور دور وتؤثٌر 

، وٌبدو أّن هذه المعابد الدٌنٌة فً حٌاة  ًّ المجتمعات الرٌفٌة بشكٍل تدرٌج
المعابد أصبحت المركز األساسً من الناحٌة االلتصادٌة والنشاط االجتماعً 
فً المدن الولٌدة فً ببلد الرافدٌن فً منتصؾ األلؾ الرابع ق.م. والبد هنا 
أن نتطرق إلى مسؤلة عبللة الثمافة العبٌدٌة مع الحضارة السومرٌة، فهل 

كننا اعتبار األولى األساس الذي انطلمت منه الحضارة الثانٌة؟ لٌس من ٌم
السهل أبداً اإلجابة على مثل هذا السإال، ألننا ال نعلم الكثٌر عن هذه الفترة 
االنتمالٌة بٌن المرحلتٌن، وال نمتلن المدر الكافً من المعلومات )لٌس فٌما 

ً الوثا بك الكتابٌة والمعلومات ٌتعلّك بالمادة األثرٌة وحسب، بل أٌضا
 «(.  بلٌوبتانٌكا»األنتربٌولوجٌة، والمعلومات المتعلمة بدراسة بذور النبات 

لكن هنا ٌجب االستشهاد بآراء بعض الذٌن سلطوا الضوء على هذه 
 المسؤلة المطروحة. 

ٕٔ7 

ربما “كارلوفسكً وج .أ .سابلوؾ )األمرٌكً(: -إذ ٌمول كل من المبٌرغ
نطلك على الثمافة العبٌدٌة اسم الثمافة السومرٌة،  من السابك ألوانه أن

ولكنها، أؼلب الظّن، هً التً وضعت الحجر األساس للحضارة السومرٌة، 
فتطور الحٌاة االجتماعٌة، ومهنة التجارة، وتضخم عدد السكان الذي رافمه 
ظهور مستوطنات ومدن جدٌدة، وآثار تعاظم السلطة المركزٌة فً بعض 

المجموعات؛ كل هذه األمور تتحدث عن ظهور بوادر  المجتمعات وبعض
جدٌدة  تفصل، وبشكل لطعً، ثمافة عبٌد عن الثمافات التً سبمتها من 

 ”. ثمافات العصر الحجري الحدٌث
ومن بٌن تلن اآلراء، وجهة نظر المستشرق المعروؾ ي. م دٌاكونوؾ 

إن التطورات بؽّض النظر عن المإسس الحمٌمً لثمافة العبٌد، ف“الذي ٌمول: 
التً وصلت إلٌها هذه الثمافة هً التً دفعت المجتمعات البشرٌة إلى 
الخروج من الحالة البدابٌة. إن تشٌٌد وبناء طرق معمدة للري، والحفاظ 
علٌها، ٌتطلب تضافر جهود عدة مجتمعات، وعلى األؼلب فإن منظومة 

، بشكل جزبً المعبد أخذت على عاتمها دور لٌادة هذه المجتمعات الزراعٌة
ً  لذلن كانت عدة مجتمعات صؽٌرة لد توحدت فً  على ألّل تمدٌر، وخبلفا
ً فً معبد واحد. لمد تطور الوضع  طموس دٌنٌة، ما أدى إلى االتحاد معا
المادي للجمٌع بشكل ملحوظ، كما أن تطور التجارة و تبادل السلع أدٌا إلى 

بدوره إلى التسرٌع فً  ظهور البوادر األولى النمسام المجتمع، وهذا أدى
 ”. التطور االلتصادي، وال سٌّما عند انفصال الحرفة عن الزراعة

كل علماء اآلثار ٌعتمدون بالتوارث الثمافً بٌن عبٌد وسومر من ناحٌة 
المعابد الدٌنٌة، وصناعة الفخار، وبناء البٌوت، وطرق الزراعة وأدوات 

لب المدن الربٌسٌة على االستعمال الٌومً. ولٌست مصادفةً أن تكتشؾ أؼ
 -إّن التوارث الثمافً“ أنماض المستوطنات العبٌدٌة. وٌمول دٌاكونوؾ: 

ٌدفعنا إلى المول بؤن العبٌدٌٌن هم من   -حسب المكتشفات فً الموالع األثرٌة
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ولكنها، أؼلب الظّن، هً التً وضعت الحجر األساس للحضارة السومرٌة، 
فتطور الحٌاة االجتماعٌة، ومهنة التجارة، وتضخم عدد السكان الذي رافمه 
ظهور مستوطنات ومدن جدٌدة، وآثار تعاظم السلطة المركزٌة فً بعض 

المجموعات؛ كل هذه األمور تتحدث عن ظهور بوادر  المجتمعات وبعض
جدٌدة  تفصل، وبشكل لطعً، ثمافة عبٌد عن الثمافات التً سبمتها من 

 ”. ثمافات العصر الحجري الحدٌث
ومن بٌن تلن اآلراء، وجهة نظر المستشرق المعروؾ ي. م دٌاكونوؾ 

إن التطورات بؽّض النظر عن المإسس الحمٌمً لثمافة العبٌد، ف“الذي ٌمول: 
التً وصلت إلٌها هذه الثمافة هً التً دفعت المجتمعات البشرٌة إلى 
الخروج من الحالة البدابٌة. إن تشٌٌد وبناء طرق معمدة للري، والحفاظ 
علٌها، ٌتطلب تضافر جهود عدة مجتمعات، وعلى األؼلب فإن منظومة 

، بشكل جزبً المعبد أخذت على عاتمها دور لٌادة هذه المجتمعات الزراعٌة
ً  لذلن كانت عدة مجتمعات صؽٌرة لد توحدت فً  على ألّل تمدٌر، وخبلفا
ً فً معبد واحد. لمد تطور الوضع  طموس دٌنٌة، ما أدى إلى االتحاد معا
المادي للجمٌع بشكل ملحوظ، كما أن تطور التجارة و تبادل السلع أدٌا إلى 

بدوره إلى التسرٌع فً  ظهور البوادر األولى النمسام المجتمع، وهذا أدى
 ”. التطور االلتصادي، وال سٌّما عند انفصال الحرفة عن الزراعة

كل علماء اآلثار ٌعتمدون بالتوارث الثمافً بٌن عبٌد وسومر من ناحٌة 
المعابد الدٌنٌة، وصناعة الفخار، وبناء البٌوت، وطرق الزراعة وأدوات 

لب المدن الربٌسٌة على االستعمال الٌومً. ولٌست مصادفةً أن تكتشؾ أؼ
 -إّن التوارث الثمافً“ أنماض المستوطنات العبٌدٌة. وٌمول دٌاكونوؾ: 

ٌدفعنا إلى المول بؤن العبٌدٌٌن هم من   -حسب المكتشفات فً الموالع األثرٌة
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أسسوا لظهور سومر فً جنوب ببلد الرافدٌن، نهاٌة األلؾ الخامس وبداٌة 
تابة عند تخوم األلؾ الرابع والثالث ق.م األلؾ الرابع ق.م، ومع ظهور الك

 ”.  ٌكون بٌن أٌدٌنا األدلة الماطعة بؤن سكان ببلد الرافدٌن هم سومرٌون
وهكذا، فً نهاٌة الفترة العبٌدٌة تطرأ تؽٌرات نوعٌة على ببلد الرافدٌن، 

 وتتجلّى بوضوح حدود الحضارات المدٌمة . 
هً فً تسارع، فالكثٌر من  إذاً، فعملٌة التطور االجتماعً وااللتصادي

المجتمعات البدابٌة فً جنوب ببلد الرافدٌن التربت من تلن الحدود التً 
تفصل بٌن اإلنسان الحر والمتساوي فً الحموق فً مجتمعه البدابً وبٌن 
خلفه المباشر الذي كان فرداً عادٌّاً فً مجتمعه، وبعد  فترةٍ وجٌزة أصبح فً  

 مجتمع العبودي فً الدولة الطبمٌة. لاعدة  الهرم االجتماعً لل
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 اخلامسالػصل 

 بيىة احلضارات األوىل: 

 ادلاء, واألرض, واحلياة يف بالد الرافدون الؼدوم
على عتبة ” عبٌد“وهكذا، أصبحت ببلد الرافدٌن فً نهاٌة فترة 

الحضارة، وظهرت ألدم الحضارات على وجه األرض؛ إنها سومر بمدنها، 
ولنواتها، وأبراجها )زلورات(، صاحبة الدولة، والكتابة، والتموٌم، ولكّن 
ٌبمى السإال هنا؛ لماذا ظهرت المدن، والحضارة األولى لكوكبنا فً هذه 

منطمة على وجه التحدٌد، رؼم أنّها ال تتمٌّز بتلن الطبٌعة الممٌزة وذلن ال
المناخ الفرٌد؟ ٌبمى األمر البلفت فً هذه المسؤلة هو أّن جمٌع الباحثٌن، فً 
ولتنا الراهن، ٌجزمون بؤّن للطبٌعة والمناخ، باإلضافة إلى أموٍر أخرى، 

ًٌّ فً نشوء الحضارة وتطّورها فً هذه ا لمنطمة من العالم، والتً دوٌر ربٌس
 تركت أثراً فً حٌاة مواطنٌها المدماء. 

إّن معالم الوحدة الجؽرافٌة لببلد “ٌمول العالم اإلنكلٌزي سٌتن لوٌد: 
الرافدٌن، ؼٌر واضحة بشكل لطعً حتى ٌومنا هذا، فمن الناحٌة 
 الجٌولوجٌة، فإنّها تشكل منطمة واسعة تمتّد من الشمال الؽربً وحتى الخلٌج

ً منها، ولٌس من الصعب تحدٌد حدودها من  الفارسً، الذي ٌعد جزءا
الجهتٌن؛ فمن الشمال الشرلً األجزاء المنخفضة من الهضبة اإلٌرانٌة، 
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ومن الجنوب الؽربً صحراء واسعة ٌسمٌها الجٌولوجٌون الصحراء 
 ”.  العربٌة

بشكل  جرت العادة أن تُمسم مساحة ببلد الرافدٌن إلى منطمتٌن مختلفتٌن،
ملحوظ، من الناحٌة الطبٌعٌة والمناخ؛ فالجزء الشمالً)أو العلوي( ٌسمى 

ٌسمى بابل، وتمرُّ الحدود الفاصلة  (آشور عادة، والجزء الجنوبً )أو السفلً
الوالعة على نهر الفرات، ” هٌت“بٌنهما، على وجه التمرٌب، من مدٌنة 

اٍض جرداء تسمى وسامراء على نهر دجلة،. وإلى شمال هذا الخط تمع أر
الجزٌرة، حٌث ٌضٌك مجرى الفرات فٌها، على العكس من نهر دجلة، الذي 
ٌجري فً مناطك جبلٌة واسعة تنتشر فً سفوحها األراضً الزراعٌة 

 والمراعً.      
هذه المناطك الخصبة كانت تسمى فً ٌوم من األٌام آشور، و تمع جنوب 

ل فٌه النهران دلتا مشتركة، مدٌنتً هٌت وسامراء، وفً المكان الذي ٌشكّ 
تكون طبٌعة األرض مختلفة كلٌاً؛ فبفضل الطمً الذي كان هذان النهران 
ٌجلبانه، تشكلت أرض سهلٌة واسعة ذات خصوبة عالٌة ال مثٌل لها فً 
الشرق األوسط. إن أنسب صفة ٌمكننا أن نطلمها على طبوؼرافٌة العراق، 

نتها مع الصفة التً أطلمت على تؤتً من هذٌن النهرٌن، وباإلمكان ممار
، إذا ٌمكننا المول بؤّن ببلد الرافدٌن ”هبة النٌل“مصر بفضل نهر النٌل، وهً 

ولكّن الفرق هو  فً عدد األنهار التً تجلب لها “، هبة دجلة والفرات “هً 
 النعم. 

منذ األزمنة المدٌمة ٌمّد نهرا دجلة والفرات الطمً المادم معهما على تلن 
الصخرٌة من األرض بٌن الصحراء العربٌة وهضبة إٌران، لٌشّكبل  الماعدة

 بذلن سهوالً واسعة وخصبة فً وسط هذه الصحراء الماحلة. 
ٌنبع النهران من جبال تركٌا وٌرفدهما الكثٌر من األنهار الصؽٌرة التً 
تجري فً أراضً جبلٌة نحو الجنوب، ورؼم ذلن، فإّن النهران مختلفان 
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حٌث خصابصهما؛ فنهر دجلة ؼزٌٌر وشدٌد االنحدار، وهو  بشكٍل كبٌٍر من
ٌجري نحوالجنوب الشرلً بموازاة سلسلة جبال زاؼروس، كما أّن نهر 
دجلة ؼٌّر مجراه ، فً جزبه السفلً، أكثر من مرة على مّر العصور، ولهذا 
السبب لم تظهر على ضفتٌه مستوطنات مستدامة. وكان النهر، فً بعض 

الخلٌج  الفارسً بشكٍل مباشر، ولكّن فً ولتنا الراهن،  األزمنة، ٌصب فً
فإنّه ٌتحد مع الفرات فً شط العرب، لبل أن ٌصبا معاً فً الخلٌج، كما أّن 
كّل روافد نهر دجلة تنبع من المناطك الجبلٌة، مثل خازر، والزاب الكبٌر 

 والصؽٌر، ونهر دٌالى... إلخ. 
ً عن دجلة ؛ بعد تدفمّه من هضبة أرمٌنٌا أما مسٌر الفرات فٌختلؾ كلٌا

ٌتجه نحو الجنوب الؽربً، وتصل المسافة فً أحد النماط بٌنه وبٌن البحر 
كم، وبعدها ٌتجه بشكل مباشر إلى الجنوب، وتصبح ٓٗٔالمتوسط إلى 

ضفافه عرٌضة، وٌرفده من جهة الٌسار، بعد كركمٌش، نهران كبٌران، هما 
ٌت وسامراء ٌمترب نهر الفرات من نهرا البلٌخ والخابور، وفً منطمة اله

ً إلى الجنوب الشرلً باتجاه الخلٌج  نهر دجلة، وٌجرٌان بشكل متواٍز تمرٌبا
الفارسً، وتسّمى المساحة الواسعة من أعالً ببلد الرافدٌن، والتً تمع بٌن 

كما أّن نهر الفرات هو ألّل ؼزارةً وتدفماً ”، الجزٌرة“نهري دجلة والفرات بـ 
 دجلة.ممارنةً مع 

تفٌض األنهار فً ببلد الرافدٌن فً شهري آذار ونٌسان من فصل 
الربٌع؛ عندما تذوب الثلوج فً أعالً الجبال، وعندما تكون نسبة الهطوالت 
المطرٌة عالٌة، حٌُث ٌفٌض نهر دجلة أوالً، بٌنما ٌفٌُض نهر الفرات بعد 

فً أنهار  نهر دجلة بؤسبوعٌن، وعلى العكس من نهر النٌل، ٌكون الفٌضان
ببلد الرافدٌن فً ولت نضوج أؼلب المزروعات من الحبوب، لذا تكون 
الدورة الزراعٌة ناجحة، عندما ٌكون الفٌضان فً الولت المناسب، إذ ٌموم 
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الفبلحون بتخزٌن مٌاهها فً المنوات والسبخات، لكً ٌسموا المزروعات فً 
 فصل الخرٌؾ أثناء زراعة الحبوب.

ضفاؾ نهر دجلة عالٌةٌ فً معظم مجراه؛ لذا لم إّن ”:ٌمول دٌاكونوؾ
ٌتمّكن المزارعون من االستفادة من مٌاهه فً الزراعة؛ بسبب عدم توفر 
اآللٌات واألدوات البلزمة لدفع المٌاه، لدى سكان ببلد الرافدٌن منذ األلؾ 
الرابع واأللؾ الثالث، بل وحتى األلؾ الثانً لبل المٌبلد، ٌضاؾ إلى ذلن 

ً شدّ  ة ؼزارة نهر دجلة، ولذلن لم ٌستخدم اإلنسان مٌاهه فً سماٌة أٌضا
المزروعات لفترة طوٌلة، فً حٌن أن المستوطنات األولى، وكذلن المدن، 
ظهرت فً ببلد الرافدٌن السفلى على ضفاؾ الفرات، وروافده، والمنوات 

 ”.االصطناعٌة، وعلى ضفاؾ نهر دٌالى
كثر أنهار العراق فٌضاناً، ٌعد نهر دجلة أ“غ ؼٌراسٌموؾ: ٌٓمول و

وعندما ٌفٌض وٌخرج من مجراه  وٌؽمر مساحات واسعة من األراضً 
الزراعٌة الوالعة على جانبٌه بالمٌاه، فإنّه ٌهدم البٌوت الطٌنٌة  وٌمضً على 
الحٌوانات. والمعلومات التً وصلتنا عن مستوى مٌاه الفٌضان فً فصل 

التً تخلّفها المعركة من دمار الربٌع، تذكرنا بالمعلومات والمشاهد 
وتخرٌب، وكذلن منظر النهر الهابج الذي ٌدمر مزروعات الناس، بعد أن 

 ”. تعبوا فً زراعتها، وكذلن بٌوتهم
لمد شاهدُت فٌضان نهر الدجلة الربٌعً فً منطمة الموصل، وأستطٌع أن 
أوكد ما لاله ؼٌراسٌموؾ دون أي مبالؽات، وكان آخر فٌضان مدمر لنهر 

ً كبٌرة بعاصمة الببلد بؽداد ومدن 9٘ٗٔجلة فً سنة د م، ولد ألحك أضرارا
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 ال أحد ٌستطٌع إٌماؾ المٌاه التً تبتلع كّل شًء.  -
 عندما ترعد السماء وتزلزل األرض.  -
 عنما ٌؽطً األمهات واألطفال ظبلم مخٌؾ.  -
 عندما تتماٌل األشجار تحت ضربات أؼصانها.  -
 وتموت المحاصٌل الجاهزة للمطاؾ.   -

كانت الفٌضانات المتؤخرة تؽمر األراضً بالمٌاه؛ األمر الذي كان ٌلحك 
الضرر بالمواسم، ولم تكن مدة جفاؾ هذه المستنمعات فً األراضً 
الزراعٌة معروفة؛ ما كان ٌإدي إلى إعادة توّزع السكان المرة تلو األخرى. 

لنهرٌن، هو أّن الطمً الذي كان النهران ومن الخصابص األخرى لهذٌن ا
ٌجلبانه، كان ألّل خصوبةً من طمً النٌل، كما أّن هذا الطمً كان ٌسّد 
لنوات الرّي التً تستجّر المٌاه إلى داخل الببلد، لذا كان ٌتوّجب تنظٌفها بٌن 

 الحٌن واآلخر.

 جغرافٌة المناطك  الثمافٌة فً بالد الرافدٌن:

إن الدور الربٌسً فً تطور الحضارات “تون لوٌد: ٌمول عالم اآلثار سٌ
األولى فً الشرق األوسط، لعبه ذلن الشرٌط الذي ٌحٌط بالمناطك الجبلٌة 
 فً فلسطٌن، وسورٌا، وأرمٌنٌا، وإٌران، أو ما ٌسمى بالهبلل الخصٌب.

وفً الجبال الؽربٌة التً على شكل نصؾ حلمة )من الجهتٌن( وفً الشرق 
داخلٌة( توجد مناطك مرتفعة تؽطٌها نباتات حراجٌة تصلح )فمط من الجهة ال

 لتطوٌر الزراعة وتربٌة الحٌوان.... 
إّن األجزاء العلٌا من نهر دجلة )الذي ٌشكل الحد الفاصل بٌن هضبة 
أرمٌنٌا وببلد الرافدٌن والجزء الشرلً من الهبلل الخصٌب( تتفرع إلى 

للزراعة إلى الجنوب من فرعٌن على شكل لرنٌن. وتمتد األرض الصالحة 
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إحدى الجهات مع مجرى نهر دجلة وروافده، الزاب الكبٌر والزاب الصؽٌر 
ودٌالى، والسهول الجبلٌة، ومن الجهة األخرى، مع مجرى نهري الفرات 
والخابور، وبعد ذلن تمتد على شكل شرٌط ضٌك مع مجرى نهر الفرات 

ت للٌلة االرتفاع فً األزمنة باتجاه الجنوب. كانت كل هذه الببلد مؽطاة بنباتا
المدٌمة، أما المناطك الجبلٌة فكانت مؽطاة باألشجار. وكان الجزء البالً من 
الهبلل الخصٌب، فً الجنوب الشرلً أو الجزء السفلً لمجرى نهري دجلة 
والفرات، ٌسمى ببلد الرافدٌن السفلى. إن كامل المساحة المحصورة بٌن 

الرافدٌن من الشمال إلى الجنوب، تنمسم إلى نهري دجلة والفرات، أي ببلد 
عدة مناطك طبٌعٌة فً المنطمة الجافة وشبه االستوابٌة، وتتكون ببلد 
الرافدٌن العلٌا من منطمتٌن طبٌعٌتٌن هما: المنطمة الجبلٌة، وتمع شماالً، 
وهً تجلب الرٌاح والرطوبة من البحر المتوسط، وهً ذات نسبة هطوالت 

عة المبكرة، وكانت الكثٌر من النباتات البرٌة تنبت فٌها مطرٌة كافٌة للزرا
خبلل األزمنة الؽابرة، و إلى الجنوب منها تمع المنطمة الثانٌة، وهً سهول 
ً فً الشرٌط المحاذي لؤلنهار والمناطك ذات المنافذ  جافة، ولكن هنا أٌضا

مح الجبلٌة التً تسمح بمرور الهواء الرطب، ٌمكن إلى حّدٍ ما زراعة الم
بدون استخدام الري، وفً السهول تنمو األعشاب التً تسّد حاجة الحٌوانات 

 للعلؾ.
تمتد معظم هذه المساحة الجنوبٌة على أطراؾ جبل سنجار، وهً أٌضاً 
تُعتبر مناطك صالحة للزراعة بسبب توفر الرطوبة البلزمة، و ٌُعتبر جبل 

خ االستوابً الجاؾ، سنجار الحد الفاصل بٌن المناخ شبه االستوابً والمنا
أما المنطمة الثالثة لببلد الرافدٌن فهً تبدأ من جهة الجنوب، وهً صحراء 
جصٌة ذات نسبة نادرة جداً من الهطوالت المطرٌة السنوٌة، وهً تمتد 

كم، وتبدأ المنطمة الرابعة بعد  ٕٓٓبموازاة الفرات على مسافة تبلػ نحو 
ؽداد، وهنا ٌمترب نهرا دجلة هذه المناطك الصحرواٌة الجصٌة ومدٌنة ب

والفرات من بعضهما البعض، ولد كانا فً المدٌم ٌجرٌان بشكل متواٍز، 
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ً ما كانوا ٌسمون ببلد الرافدٌن السفلى بببلد النهرٌن )أو جنوب  ولهذا ؼالبا
 الجزٌرة العلٌا. -ببلد النهرٌن(، خبلفاً لتسمٌة ببلد مابٌن النهرٌن أي العلٌا

فً ببلد الرافدٌن، منذ المدٌم وحتى ولتنا الراهن، أّي  لم ٌطرأ على المناخ
تؽٌٌراٍت تُذكر، وذلن بشهادة الجٌولوجٌٌن. ففً الصٌؾ تتراوح درجات 

درجة مبوٌة فً الظل، و ٌنمطع هطول األمطار لرابة  ٓ٘ - ٖٓالحرارة بٌن
ثمانٌة أشهر خبلل السنة، وفً نهاٌة موسم الجفاؾ تصبح األنهار عبارة عن 

مابً رفٌع أو جدول صؽٌر فً جرٌانه. ٌعمبه الشتاء، حٌث الشمس شرٌط 
ال تدفا، وفً اللٌل ٌكون الجو بارداً، وتهطل أمطار مصحوبة بعواصؾ 

 ورٌاح فً بعض األحٌان.
وال تمتلا أودٌة األنهار إال فً الربٌع، عندما ٌبدأ ذوبان الثلوج على لمم 

ٌبدأ الفٌضان الربٌعً، جبال زاؼروس وطوروس، وٌؽذي روافد النهرٌن، و
عام بؤن اإلنسان ال ٌستطٌع التحكم به،  ٓٓٔالذي كان ٌعتمد لبل ألل من 

وكان ٌبث الرعب فً نفوس سكان سهول جنوب الببلد على مّر الزمان. 
ولكن البلفت هو أن الفٌضان ٌبدأ فً نٌسان و ٌستمّر حتى  نهاٌة أٌا، أي 

ً جداً على المحاصٌل الزراعٌ ة، حٌث ال ٌستفاد منه فً سمً ٌكون متؤخرا
ً فً تلن األزمنة الموؼلة  المحصوالت. لمد كانت ظروؾ الحٌاة صعبة جدا
فً المدم فً منطمة جنوب ببلد الرافدٌن، فالزراعة لم تكن ممكنة لبل كبح 
جماح األنهار، كما أن األهوار كانت مملوءة بالطٌن والبحٌرات المتشكلة من 

الرٌاح العاتٌة، باإلضافة إلى كثرة الحٌوانات  مٌاه الخلٌج المالحة، بفعل
 المفترسة، والحشرات المنتشرة بٌن النباتات، والشجٌرات الكثٌفة. 

ولكن بسبب تطور تربٌة الحٌوان وممارسة “م دٌاكونوؾ: ٌٓمول ي
الزراعة بدأ سكان الهبلل الخصٌب بالتزاٌد، وبدأت المستوطنات الزراعٌة 

هت مجموعة من المبابل، ؼٌر المعروفة، باتجاه تتمدم باتجاه السهول. واتج
جنوب ببلد الرافدٌن )ببلد الرافدٌن السفلى(، وبسبب تراكم الخبرة الزراعٌة 
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السابمة شموا لنوات للري ، فبدون الري االصطناعً لم ٌكن اإلنسان لادراً 
على العٌش  فً هذه المنطمة، وعلى األرجح، فإن اإلنسان األول وصل إلى 

 ”.   نطمة )ببلد الرافدٌن السفلى( عبر سهول دٌالى أو الجارة عٌبلمهذه الم
فً “ ؾ نٌكولسكً: ٌٓمول المإرخ والمستشرق الروسً المشهور م

وٌصؾ ”. الحمٌمة، من الصعب أن تجد منطمة آخرى  بهذا المناخ الماسً
اذا اتٌت إلى هنا فً الخرٌؾ أو الشتاء سوؾ تجد  “هذه المنطمة لاببلً: 

رملٌة جرداء، أو سبخات طٌنٌة ال ٌمكن العٌش فٌها، وتجد المرى صحراء 
العربٌة الفمٌرة منتشرة فً جزر صؽٌرة. ال توجد حٌاة فً المناطك الرملٌة، 
فهنان تهب الرٌاح الجنوبٌة الؽربٌة حاملةً ؼٌوماً من الرمل من شبه الجزٌرة 

رٍض كهذه  ٌمكن العربٌة، و تشكل تبلالً وكثباناً ٌصعب المشً علٌها، وفً أ
أن تنمو النباتات الشوكٌة فمط، وفً اللٌل تُسمع أصوات بنات آوى والضباع 

 الجابعة.  
البخاُر ٌعلو المستنمعات، لكن حول هذه المستنمعات تنتشر الحٌاة، وتحوم 
فولها أسراب الطٌور، كما تنتشر الشجٌرات المصٌرة فً المناطك المحٌطة 

 أّن الرمال فً هذه المنطمة هً أكثر من بها وتنمو أشجار النخٌل، إالّ 
الطٌن، وتهطل األمطار لستة أسابٌع فمط، خبلل السنة )فً الشهر الحادي 
عشر والثانً عشر(، وتتوسع بعض المناطك على حساب الصحراء وهكذا 

ً فً سٌنارا )سور  خبلل الربٌع  (ببلد الرافدٌن الدنٌا  –هً الحال أٌضا
ارة أعلى درجاتها، كما هً علٌه الحال فً والصٌؾ، وعندما تبلػ الحر

الخرٌؾ والشتاء، تتحول الببلد إلى صحراء رملٌة، بٌنما تكون على شكل 
 ”.  صحراء مابٌة فً الربٌع والصٌؾ

فً بداٌة آذار ٌفٌض نهر دجلة بسرعة، وفً منتصؾ آذار ٌبدأ فٌضان 
الببلد إلى نهر الفرات، وفً نٌسان  تتجمع مٌاه النهرٌن الفابضٌن وتتحول 

 بحٌرة. 
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إّن هذا الصراع الدابم ما بٌن لوى الطبٌعة فً جنوب ببلد الرافدٌن، حال 
ً فً حٌاته الدٌنٌة  دون شعور اإلنسان باألمان على مّر الزمان، وترن تؤثٌرا
لبل أّي شًء آخر، ففً األساطٌر المختلفة والتراث المدٌم، على سبٌل 

سومر وبابل، وترتبط هذه األسطورة  المثال، نشؤت أسطورة والدة الكون فً
بظاهرتٌن طبٌعتٌن محلٌتٌن، هما: تؽٌر حدود شواطا الخلٌج الفارسً 
وتحركه باتجاه البحر، والفٌضانات السنوٌة لدجلة والفرات، وٌمول 

كان السومرٌون ٌنظرون إلى هاتٌن “نٌكولسكً فً هذا الخصوص: 
والماء، مع العلم أّن الٌابسة  الظاهرتٌن على أنهما صراعٌ محتدٌم بٌن الٌابسة

 ”.  كانت هً المنتصرة على الدوام، على الرؼم من شراسة البحر
الهجوٌم الموّي ألمواج البحر على الشاطا؛ األمواُج تؽمر مساحات 
واسعة منه، ما ٌعطً انطباعاً بؤّن األمواج تبتلع الشاطا، لكن العاصفة تمر، 

 ذا بعد؟ واألمواج تهدأ وتنحسر عن الشاطا، وما
لم تنتصر الٌابسة على البحر، لكنها اكتسبت مساحات جدٌدة بفعل هٌجان 
البحر، واألمواج الهابجة جلبت معها كمٌات كبٌرة من الرمل والطمً من 
عمك البحر، ووضعتها على الشاطا، بعدها تعود المٌاه إلى البحر، وتترن 

 حساب البحر. وراءها ما تّم جلبه، وهكذا الٌابسة تمدمت الٌابسة على
كان الصراع ٌتجّدد كل سنة، على هذا النحو، فً حوض النهرٌن 
العظٌمٌن )دجلة والفرات(، وتكون النتٌجة هً ذاتها؛ تهطل األمطار الشتوٌة 
ستة أسابٌع، فتتحول المستنمعات إلى بحٌرات، وتمتلا المنوات واألنهار 

شمس الربٌعٌة، بالمٌاه وتخرج من ودٌانها. ثم تنتهً األمطار وتسطع ال
ولكن تتجلّى مبلمح مؤساةٍ مابٌة، إذ ٌفٌض دجلة والفرات مرة أخرى بعد 
أمطار الشتاء، بعد أن كان الماء لد عاد إلى جرٌانه الطبٌعً فً مجراه، 

 وتتحول الببلد من جدٌد إلى بحر لمدة ستة أشهر أخرى.



ٖٔ9 

إّن هذا الصراع الدابم ما بٌن لوى الطبٌعة فً جنوب ببلد الرافدٌن، حال 
ً فً حٌاته الدٌنٌة  دون شعور اإلنسان باألمان على مّر الزمان، وترن تؤثٌرا
لبل أّي شًء آخر، ففً األساطٌر المختلفة والتراث المدٌم، على سبٌل 

سومر وبابل، وترتبط هذه األسطورة  المثال، نشؤت أسطورة والدة الكون فً
بظاهرتٌن طبٌعتٌن محلٌتٌن، هما: تؽٌر حدود شواطا الخلٌج الفارسً 
وتحركه باتجاه البحر، والفٌضانات السنوٌة لدجلة والفرات، وٌمول 

كان السومرٌون ٌنظرون إلى هاتٌن “نٌكولسكً فً هذا الخصوص: 
والماء، مع العلم أّن الٌابسة  الظاهرتٌن على أنهما صراعٌ محتدٌم بٌن الٌابسة

 ”.  كانت هً المنتصرة على الدوام، على الرؼم من شراسة البحر
الهجوٌم الموّي ألمواج البحر على الشاطا؛ األمواُج تؽمر مساحات 
واسعة منه، ما ٌعطً انطباعاً بؤّن األمواج تبتلع الشاطا، لكن العاصفة تمر، 

 ذا بعد؟ واألمواج تهدأ وتنحسر عن الشاطا، وما
لم تنتصر الٌابسة على البحر، لكنها اكتسبت مساحات جدٌدة بفعل هٌجان 
البحر، واألمواج الهابجة جلبت معها كمٌات كبٌرة من الرمل والطمً من 
عمك البحر، ووضعتها على الشاطا، بعدها تعود المٌاه إلى البحر، وتترن 

 حساب البحر. وراءها ما تّم جلبه، وهكذا الٌابسة تمدمت الٌابسة على
كان الصراع ٌتجّدد كل سنة، على هذا النحو، فً حوض النهرٌن 
العظٌمٌن )دجلة والفرات(، وتكون النتٌجة هً ذاتها؛ تهطل األمطار الشتوٌة 
ستة أسابٌع، فتتحول المستنمعات إلى بحٌرات، وتمتلا المنوات واألنهار 

شمس الربٌعٌة، بالمٌاه وتخرج من ودٌانها. ثم تنتهً األمطار وتسطع ال
ولكن تتجلّى مبلمح مؤساةٍ مابٌة، إذ ٌفٌض دجلة والفرات مرة أخرى بعد 
أمطار الشتاء، بعد أن كان الماء لد عاد إلى جرٌانه الطبٌعً فً مجراه، 

 وتتحول الببلد من جدٌد إلى بحر لمدة ستة أشهر أخرى.



ٔٗٓ 

لى األبد ، ٌخٌّل إلٌنا أّن كّل المساحة المؽمورة، لد اختفت تحت المٌاه إ
لكّن أشعة الشمس الساطعة تفعل فعلها بتإدة، ودون مماومة  تُذكر. تنحسر 
المٌاه وتسلّم مكانها لؤلراضً التً جفت للتّو، لتخضّر وتسري الحٌاة فً 

 عرولها، ألن هذه الكارثة المابٌة كانت منتصرة علٌها. 
آللهة، كان السومرٌون ٌفسرون هذه الظواهر الطبٌعٌة بؤنّها من فعل ا

؛ إله الكون ”إنلٌل“وبؤنّها شكل من أشكال الصراع فبٌما بٌنهم، فمن ؼٌر 
 والٌابسة، بإمكانه أن ٌدافع عن الٌابسة، وٌنصرها على الكوارث المابٌة؟

وتبدو الكارثة المابٌة ذات طابعٌن؛ من جانٍب هً من تجلب الدمار، 
آللهة المبنٌة على وتهدد اإلنسان والكابنات األخرى، وتتّسرب تحت معابد ا

التبلل والمرتفعات وتهدمها، لتبدو كعدّوٍ لدوٍد للبشر واآللهة على حّدٍ سواء. 
ومن جانٍب  آخر تحمل الكارثة المابٌة بداخلها بوادر الحٌاة؛ فهً تسمً 
األراضً وتجعلها خصبةً، وعمب فٌضان دجلة والفرات تنمو النباتات 

 وتعٌش الحٌوانات.
ً كثٌرة من فً الولت نفسه، كان ت هذه الكارثة الرهٌبة تحمً أنواعا

ً ٌعتمدون أّن لها لّوة  اإلله، وعلى الرؼم  الكابنات، وكان السومرٌون أٌضا
، كان من شؤنه المضاء على ”إنلٌل“من أنها رهٌبة ولاتلة، إاّل أّن تدّخل 

وكؤنه ٌبمً على صفاتها ” إنلٌل“شرورها والدمار الذي تخلّفه، حتّى ٌبدو 
 تجة فمط.المن

إّن طرٌمة تفكٌر اإلنسان المدٌم هذه، كانت السبب فً نسج األساطٌر عن 
وولوفها فً وجه خلك الكون. ورد فً ” تٌامات“مع الشرٌرة ” إنلٌل“صراع 

عندما كان الظبلم والمٌاه فً كل مكان، كانت “هذه األسطورة المدٌمة جداً: 
حٌوانات، وحٌوانات  تعٌش فً الماء كابنات ؼرٌبة ومخٌفة؛ بشٌر برإوس

برإوس بشر، ووحوش بؤجساد أحصنة وذٌول أسمان، وأفاعٍ، وأسمان ذات 
 ”.أشكاٍل مخٌفة

ٔٗٔ 

” إنلٌل“تتحكم بكل هذه المخلولات الرهٌبة، وعندما أتى ” تٌامات“كانت 
إلى لسمٌن؛ لٌصنع السماء من نصفها و األرض من ” تٌامات“شطر جسد 

البشر والحٌوانات، وكذلن المجرة النصؾ اآلخر، وبعد ذلن خلك من دمه 
ً على  والشمس والممر والكواكب. هكذا صنع الكون، ولكنه لم ٌمِض نهابٌا
المخلولات الرهٌبة التً تعٌش منذ البدء فً ؼٌاهب البحر، وتحاول هذه 

وكل عام ”، إنلٌل“المخلولات، كل عام أن تمضً على الكون الذي خلمه 
لكّن هذا اإلله العظٌم ٌنتصرعلى الموى تؽمر األمواج الٌابسة بالمٌاه، و

 ”.الشرٌرة
ً فً شمال ببلد الرافدٌن، الوالعة فً  ولكننا الحظنا لوحة مؽاٌرة كلٌا
منطمة جافة شبه استوابٌة فً الشمال، حٌث تمع األراضً الجبلٌة التً ٌهب 
علٌها الهواء الرطب اآلتً من البحر المتوسط، والذي ٌجلب معه األمطار 

ً للمحاصٌل الزراعٌة الباكرة، إذ كانت األعشاب السنوٌة ا لنافعة  جدا
والنباتات البرٌة تنبت نتٌجة هطولها فً العصور المدٌمة، وإلى الجنوب 
للٌبلً، تمع المنطمة الثانٌة ـ السهول الجافة ـ ولكن هنا أٌضاً، فً المناطك 

ن الحاجة  المحٌطة بالجبال والمرتفعات ٌمكن، إلى حّدٍ ما، زراعة الممح، دو
إلى الري االصطناعً، وفً السهول ٌنمو ما ٌكفً من األعشاب لرعً 
لطعان الحٌوانات، وتتّم سماٌة الحدابك والمزروعات من مٌاه األنهار أو 

 اآلبار.   
فً معظم أولات السنة، تكون التضارٌس جرداء وٌكون المنظر رتٌباً، 

زهار. وأخٌرا؛ من لكن فً الربٌع تصبح السهول مكسوة بالنباتات واأل
التً ” ببلد الجبال“الشمال والشرق، وخاصة فوق السهول المرتفعة فً 

تسمى كردستان العراق، والتً على شكل هبلل، ٌنتهً أحد أطراؾ هذا 
المنظر، عند مدٌنة خانمٌن، وٌنتهً الطرؾ اآلخر عند معبر دجلة المرٌب 

ق تركٌا، تتؤلؾ من فٌش خابور، عند االلتماء بالحدود السورٌة. فً شر



ٔٗٔ 

” إنلٌل“تتحكم بكل هذه المخلولات الرهٌبة، وعندما أتى ” تٌامات“كانت 
إلى لسمٌن؛ لٌصنع السماء من نصفها و األرض من ” تٌامات“شطر جسد 

البشر والحٌوانات، وكذلن المجرة النصؾ اآلخر، وبعد ذلن خلك من دمه 
ً على  والشمس والممر والكواكب. هكذا صنع الكون، ولكنه لم ٌمِض نهابٌا
المخلولات الرهٌبة التً تعٌش منذ البدء فً ؼٌاهب البحر، وتحاول هذه 

وكل عام ”، إنلٌل“المخلولات، كل عام أن تمضً على الكون الذي خلمه 
لكّن هذا اإلله العظٌم ٌنتصرعلى الموى تؽمر األمواج الٌابسة بالمٌاه، و

 ”.الشرٌرة
ً فً شمال ببلد الرافدٌن، الوالعة فً  ولكننا الحظنا لوحة مؽاٌرة كلٌا
منطمة جافة شبه استوابٌة فً الشمال، حٌث تمع األراضً الجبلٌة التً ٌهب 
علٌها الهواء الرطب اآلتً من البحر المتوسط، والذي ٌجلب معه األمطار 

ً للمحاصٌل الزراعٌة الباكرة، إذ كانت األعشاب السنوٌة ا لنافعة  جدا
والنباتات البرٌة تنبت نتٌجة هطولها فً العصور المدٌمة، وإلى الجنوب 
للٌبلً، تمع المنطمة الثانٌة ـ السهول الجافة ـ ولكن هنا أٌضاً، فً المناطك 

ن الحاجة  المحٌطة بالجبال والمرتفعات ٌمكن، إلى حّدٍ ما، زراعة الممح، دو
إلى الري االصطناعً، وفً السهول ٌنمو ما ٌكفً من األعشاب لرعً 
لطعان الحٌوانات، وتتّم سماٌة الحدابك والمزروعات من مٌاه األنهار أو 

 اآلبار.   
فً معظم أولات السنة، تكون التضارٌس جرداء وٌكون المنظر رتٌباً، 

زهار. وأخٌرا؛ من لكن فً الربٌع تصبح السهول مكسوة بالنباتات واأل
التً ” ببلد الجبال“الشمال والشرق، وخاصة فوق السهول المرتفعة فً 

تسمى كردستان العراق، والتً على شكل هبلل، ٌنتهً أحد أطراؾ هذا 
المنظر، عند مدٌنة خانمٌن، وٌنتهً الطرؾ اآلخر عند معبر دجلة المرٌب 

ق تركٌا، تتؤلؾ من فٌش خابور، عند االلتماء بالحدود السورٌة. فً شر
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المرى من بٌوٍت مبنٌة من األحجار، مبلصمة للجبل، وٌُزرعُ التبػ والكروم 
 فً المصاطب الجبلٌة، و تؽطً سفوح الجبال أشجاُر سندٌاٍن وبلوٍط لصٌرة.

من الناحٌة الطبٌعة والجؽرافٌة  فً  -وهكذا، على الرؼم من التشابه 
ل فً الشمال والسبخات الطٌنٌة فً ٌمكننا اعتبارالسهو -العراق، بلد النباتات

الجنوب حالة فرٌدة، وال سٌّما فً سهول ببلد الرافدٌن العظٌمة، ولكن 
االختبلؾ الموجود بٌن الشمال، الوالع لرب سفوح الجبال، وبٌن سهول 
الجنوب من حٌث المناخ والتضارٌس والؽطاء النباتً، هو اختبلؾ كلً 

وس فً كردستان العراق(، وٌمكن أن )هذا إذا لم نستثِن سلسلة جبال زاؼر
ًّ الصراع المابم بٌن الشمال الرافدي وجنوبه، والذي ٌعود  نبلحظ بشكل جل
إلى آالؾ السنٌن، السٌما إذا استخدمنا المفردات التارٌخٌة بٌن سومر )بابل( 

 من جهة وأكاد )آشور( من جهة أخرى. 
وهً الممارنة بٌن من جهة ثانٌة، ٌجب التحدث هنا عن حالة مهمة جداً، 

حالة المناخ والطبٌعة فً الولت الحاضر، وحالتهما فً العصور المدٌمة 
)على األلل مع حالة المناخ فً األلؾ الرابع ـ األلؾ الثانً لبل المٌبلد(. 
ٌعتمد أؼلب العلماء، أن المناخ الحالً فً ببلد الرافدٌن لرٌب جداً إلى المناخ 

ثمة استثناءان مهمان فً هذا االعتماد فً الماضً، ولكن، بشكٍل عام، 
 الصابب، وهما:

األول: ٌجزُم العلماء فً الولت الراهن، بؤن مجرى نهري دجلة والفرات 
ٌِر مّراٍت عدٌدة، وهذا ما أدى  إلى تؽٌٌر المجتمعات  وروافدهما لد تؽ
المدٌمة لموالعها. والثانً: حتى اآلن لم ٌتم التؤكد من الحدود الشمالٌة لشاطا 

 الخلٌج الفارسً المدٌم. 
 لنتطّرق اآلن إلى هاتٌن المسؤلتٌن بشكل مفصل.

دجلة والفرات: كان النهران ٌجرٌان معاً حتى األلؾ الرابع لبل المٌبلد، 
ً من السٌول واألنهار فً الجزء الشمالً من  وتختلط مٌاههما، مشكلةً عددا

ٖٔٗ 

حٌث مجراه الحالً السهول الجبلٌة، وفٌما بعد ابتعد نهر دجلة شرلاً، إلى 
على وجه التمرٌب، وتحول المسم األكبر من األرض الوالعة بٌنهما إلى 

 صحراء مٌتة. 
فً الطرٌك عبر العراق، لبل أن تصل إلى خط، أو “ٌمول سٌتون لوٌد: 

سامراء، ٌجري نهرا دجلة والفرات فً وادٌٌهما اللذٌن  -حدود مدٌنتً هٌت
ة الماسٌة، لذا فمن المستبعد أن ٌكونا لد شمهما النهران فً تلن األرض الرملٌ

ً مثل كركمٌش،  ؼٌّرا مجرٌٌهما منذ فترة ما لبل التارٌخ، ولهذا نجد أّن مدنا
ونٌنوى، ونمرود، وآشور هً التً تمع على ضفافهما فً الولت 
الحاضر)أي فً األماكن التً تم بناإها ألول مرة(. إلى الجنوب من هذا 

ً مؽاٌر ً تماماً، فالنهران هنا  ٌمران فً السهول، وؼالباً الخط، نبلحظ مشهدا ا
ما ٌؽٌران مجرٌٌهما وٌجرٌان فً عدد من األودٌة الصؽٌرة المتفرلة، عدا 
عن ذلن فهما كسابر األنهار؛ إذ ٌإدي الطمً وانحدارهما ؼٌر الشدٌد إلى 
تراكم طبمات الطمً، ما ٌإدي، مع مرور الزمن، إلى ارتفاع لاع مجرى 

وفً حاالت الفٌضان وخروجهما عن مجرٌٌهما، لد تتشّكل النهرٌن. 
بحٌرات كبٌرة وسبخات ضٌمة، وفً بعض األحٌان ٌؽٌّر النهر مجراه من 
تلماء نفسه دون وجود أي عامل خارجً، ولهذا السبب نجد أّن بعض المدن 
الرافدٌة العظٌمة، التً كانت تمع ٌوماً ما على ضفاؾ نهري دجلة والفرات، 

 بارة عن أطبلل ضخمة فً األراضً الجافة فً عمك الصحراء. هً اآلن ع
لام العالم األمرٌكً روبرت مان أدمز بعمل بحثً كبٌر فً ستٌنات 
وسبعٌنات المرن الماضً، من خبلل دراسة المستوطنات المدٌمة فً جنوب 
ببلد الرافدٌن، وتركٌبة البٌبة التً عاشت فٌها تلن المجتمعات، وذلن فً 

الوركاء “، وكتاب ”األرض الوالعة ما وراء بؽداد“ل عدة كتب مث
 ، التً اكسبته شهرة كبٌرة .”جوهر المدن”، و”ومحٌطها
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حٌث مجراه الحالً السهول الجبلٌة، وفٌما بعد ابتعد نهر دجلة شرلاً، إلى 
على وجه التمرٌب، وتحول المسم األكبر من األرض الوالعة بٌنهما إلى 

 صحراء مٌتة. 
فً الطرٌك عبر العراق، لبل أن تصل إلى خط، أو “ٌمول سٌتون لوٌد: 

سامراء، ٌجري نهرا دجلة والفرات فً وادٌٌهما اللذٌن  -حدود مدٌنتً هٌت
ة الماسٌة، لذا فمن المستبعد أن ٌكونا لد شمهما النهران فً تلن األرض الرملٌ
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لّدم مان آدمز دراسة معممة، ووصؾ الظروؾ البٌبٌة من جمٌع النواحً 
الطبٌعٌة والجؽرافٌة فً العراق، التً كانت السبب المباشر وراء تطور مدن 

تلفة من األعمال الزراعٌة، من ضمنها ممارسة الممالن، وحلل األنواع المخ
، كٌؾ ظهرت  ًّ الزراعة المروٌة، وصّور لنا بمهنٌة عالٌة وأسلوٍب فن
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 فً أماكنها.
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 تعد موجودة. كثٌرة، لم
فالطمً وتؽٌر دٌنامٌكٌة كمٌة المٌاه فً األنهار، وتشكل الضفاؾ، 
والفٌضانات الدورٌة المتكررة.... إلخ. سمح لعالم اآلثار ر.مان أدمز، 
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ة بٌن بؽداد و التؽٌٌرات العامة  فً المناخ والطبٌعة، فً المنطمة الوالع
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لضفاؾ الواسعة، والتفرعات العدٌدة فً المرتفع كثٌراً، وبطا الجرٌان، وا
مجراه الربٌسً. أما النهر األكبر واألكثر ؼزارة فهو دجلة، الذي بدأ 
اإلنسان باستخدام مٌاهه  فً الري فً الفترات المتؤخرة فمط؛ بدءاً من الفترة 
البارثٌة )المرن األول لبل المٌبلد ـ الثالث بعد المٌبلد(، وال سٌّما فً الفترة 

 انٌة )المرن الثالث بعد المٌبلد ـ السابع بعد المٌبلد(. الساس
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ال ٌُعتبر الفرات أكبر نهٍر فً العالم من حٌث ؼزارة مٌاهه، فتوأمه  
ً وؼزارةً منه بضعفٌن أو ثبلثة أضعاؾ، كما أّن  دجلة، هو أكثر عنفوانا
الفرات ألل ؼزارة من نهري الراٌن والنٌل، و ؼزارته ألّل بعشر مرات من 

 رة نهري دوناي وفولؽا.ؼزا
ولكن هذا ال ٌملل من أهمٌة الفرات، فبل ٌوجد نهر آخر “ٌمول مان آدمز: 

 ”. فً العالم، لعب دوراً مهماً طوٌل األمد  فً تارٌخ البشرٌة مثله
الفرات، هذا النهر الواسع ذو اللون البنً، الذي جلب و ما ٌزال ٌجلب 

صحراوٌة، وبدون هذا العامل الحٌاة إلى مناطك جنوب ببلد الرافدٌن ال
الربٌسً ال ٌمكن فهم لؽز ظهور وتطور الحضارة المدنٌة األولى على 

 األرض )ممالن المدن السومرٌة(.
توّصل مان آدمز إلى حمابك معٌّنة  حول المساحات المروٌة بمٌاه 
الفرات، وذلن من خبلل مرالبة النهر فً الولت الحالً فً فصل الشتاء، أي 

وج المزروعات،  حٌُث تتراوح المساحة المروٌة فً الحاالت فً فترة نض
، وذلن ٕكم ٖٓٓٓٙ، ولد تصل إلى ٕ( آالؾ كم7و  ٙالعادٌة ما بٌن )

 بحسب مدى ؼزارة النهر )الؽزارة المصوى هً فً نٌسان(.
ٌبلػ متوسط مساحة األراضً المروٌة فً ببلد الرافدٌن، بحسب مان 

تماربها، تنمو المزروعات نتٌجة التبّخر ، وفً مساحٍة ٕكم8ٓٓٓآدمز، نحو 
والرطوبة، ومن الممتع أن  نمارن هذه المعلومات مع المعلومات التً 
حصلنا علٌها من المصادر الكتابٌة من الؼاش؛ أحد أكبر ممالن المدن 
السومرٌة . هذه الدولة الذاتٌة اإلمكانٌات والمنشؤ، كانت مساحتها حسب ي. 

ة آالؾ كم مربع، وكانت المساحة المروٌة ال تمل م  دٌاكونوؾ حوالً ثبلث
عن ثلث المساحة العامة. وإذا أخذنا بعٌن االعتبار، أنه فً المرون األولى 
من األلؾ الثالث لبل المٌبلد، كانت توجد فً سومر حوالً خمس عشرة 
مملكة من المدن، وكل واحدة منها كانت تملن ما ال ٌمل عن ألؾ كم مربع 
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مروٌة، مثل الؼاش، حٌنها سنجد أن نظرٌة مان أدمز ممنعة من األراضً ال
جداً، ومع ذلن فهو ٌحدد الموالع الكبٌرة لعملٌة الري فً ببلد الرافدٌن، 
ولبل كل شًء ترّسب الطمً فً األراضً وؼمرها، وٌعتمد مان آدمز أّن 
السبب وراء ذلن هو بطء جرٌان المٌاه فً األودٌة ولنوات الري، وعملٌة 

ً وجود الملح فً مٌاه تبخر  المٌاه، بسبب الطمس الحار والجفاؾ، وأٌضا
 النهر...إلخ.

خبلفاً للرأي السابد، ال ٌعتمد مان آدمز أن سهول ببلد الرافدٌن هً ذات 
طبٌعة جؽرافٌة واحدة، فهو ٌمسمها إلى منطمتٌن طبٌعٌتٌن؛ المنطمة األولى: 

ث األراضً الزراعٌة وهً ذلن الشرٌط األخضر المحاذي لنهر الفرات، حٌ
 المروٌة بمٌاه النهر، والتً ٌستوطنها السكان المستمرون )الحضر(.

المنطمة الثانٌة: هً تلن األراضً الواسعة التً تمع بعد المنطمة األولى 
على جانبً النهر، والتً لم تصل إلٌها ٌد اإلنسان، وهً أرٌض بِكر؛ حٌث 

المناطك التً جفّفتها أشعّة السبخات والطٌن المترسب بفعل الفٌضانات، و
الشمس، والسهول التً ٌنمو فٌها المصب والنباتات البرٌة، ولد ساعدت هذه 

 الظروؾ على تطور الصٌد وتربٌة الحٌوانات... وما إلى هنالن.
ً ما كانت هذه المبابل  وهنا عاشت المبابل المتنمّلة وشبه المتنمّلة، وؼالبا

المدن والمرى فً المنطمة  على عبللة وثٌمة مع سكان الحضر فً
 الخضراء؛ أي المدن والمرى األولى.

 لغز الخلٌج الفارسً:

أحد أكثر المسابل تعمٌداً، أو المتعلمة بالبٌبة فً ببلد الرافدٌن، هً مسؤلة 
 تشكل جٌولوجٌة دلتا نهري دجلة والفرات فً المنطمة الجنوبٌة.

رافدٌن المعاصرة، اعتمد العلماء لفترة طوٌلة بؤن أؼلب سهول ببلد ال
تشكلت بفضل الطمً الطٌنً الذي جلبته األنهار، وهذا ما أدى إلى دحر 
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الشاطا الشمالً للخلٌج الفارسً نحو الجنوب بشكٍل تدرٌجً، وعلى نحٍو ال 
ٌمبل الشّن فٌه، ٌبدو أن هذه العملٌة لد حدثت منذ زمن موؼٍل فً المدم؛ ذلن 

 توّزع على مساحة هذه السهول،أّن ؼالبٌة التبلل األثرٌة المدٌمة ت
وٌعود ظهورها إلى ما لبل نهاٌة األلؾ السادس. لكن، فً ألصى جنوب 
سهول ببلد الرافدٌن، عند مدٌنة أور المدٌمة )بالمرب من مدٌنة الناصرٌة(، 
تمع حدود ؼٌر مربٌة، وإلى الجنوب منها ال توجد تبلل أثرٌة، وتوجد بٌن 

طمة واسعة شبه خالٌة من السكان، وهً هذه الحدود والخلٌج الفارسً من
 عبارة عن مستنمعات وبحٌرات وسبخات ٌكثر فٌها الطٌن.

ً ما على ” أور“عندما ظهر االعتماد المابل بؤّن مدٌنة  كانت تمع ٌوما
فإّن  -وهذا ما تإكده المعطٌات األثرٌة واأللواح الكتابٌة -الخلٌج الفارسً

ا سكانها ألدم مدٌنة فً العالم، كانت السومرٌة، التً اعتبره” أرٌدو“مدٌنة 
موجودة على ساحل البحر، فً األلؾ الثالث، وذلن وفماً لما وصلنا عنها من 

 كتابات.
بضعة ” أرٌدو“المدٌمة، التً تبعد عن ” أور“كان ٌوجد فً مدٌنة 

كٌلومترات، مٌناٌء شحن للمراكب البحرٌة المادمة من البلدان البعٌدة مثل 
، وذلن استناداً لما ورد فً الكتابات ”ملوحة”و” نماؼا”و” دٌلمون“

ً فً  اكتشؾ ” دٌكدٌكاخ“السومرٌة، وعلى ممربٍة من هذه المدٌنة، وتحدٌدا
علماء اآلثار ثبلث لطع طٌنٌة على شكل مثلث، علٌها كتابة  تعود لحاكم 
أورنامو )نهاٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد( تتحّدث عن نمطة لتسجٌل وتفتٌش 

” ماؼان“، وكانت هذه السفن لادمة من ببلد ”أورنامو“من لبل الحاكم السفن 
 التً تمع على ساحل البحر؛ أي الخلٌج الفارسً فً الولت الراهن.

م من لبل الجٌولوجٌٌَن 9ٕ٘ٔإاّل أّن هذا االعتماد السابد تّم دحضه عام 
الشرٌط  اللذٌن أثبتا، بعد دراساٍت مطّولة، أنّ ” فٌلكون”و” لٌز“اإلنكلٌزٌٌن 

الساحلً للخلٌج، بما فٌه الساحل الشمالً، لم ٌطرأ علٌه أّي تؽٌٌر منذ بداٌة 
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م من لبل الجٌولوجٌٌَن 9ٕ٘ٔإاّل أّن هذا االعتماد السابد تّم دحضه عام 
الشرٌط  اللذٌن أثبتا، بعد دراساٍت مطّولة، أنّ ” فٌلكون”و” لٌز“اإلنكلٌزٌٌن 

الساحلً للخلٌج، بما فٌه الساحل الشمالً، لم ٌطرأ علٌه أّي تؽٌٌر منذ بداٌة 
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األلؾ الثالث لبل المٌبلد، ولد تعّرضت هذه النظرٌة بدورها إلى الكثٌر من 
االنتمادات من لبل علماء الطبٌعة وعلماء اآلثار فً ولتنا الراهن، والذٌن 

 الولابع البٌبٌة والتارٌخٌة.استندوا فً انتماداتهم إلى الحمابك و
الخلٌج الفارسً هو حوض شاسع المساحة، ولكنه ؼٌر عمٌك، وما ٌمٌّز 
هذا الساحل الشمالً، هو أنه ٌتؤثر بشكل كبٌر بتؽٌّر مستوى مٌاه المحٌطات 

م. ولبل ٓٓٔالعالمٌة جراء التؽٌرات المناخٌة؛ إذ ال  ٌتجاوز عمك الخلٌج 
ان المعاصران حٌنها، دجلة والفرات، خمسة عشر ألؾ عام، كان النهر

كم جنوب شرق شط العرب 8ٌٓٓصبان فً خلٌج عدن الذي ٌمع على بعد 
 المعاصر )دلتا الفرات ودجلة(، ولم ٌكن للخلٌج الفارسً وجوٌد آنذان. 

فً الحمٌمة، لٌس من السهولة بمكان تعٌٌن حدود شواطا الخلٌج الفارسً 
الموؼلة فً المدم منها، ولهذا نجد أّن  عبر مختلؾ األزمنة، وال سٌّما تلن

الجازم، والذي ٌمول بعدم تؽٌّر حدود  شواطا الخلٌج ” فٌلكون”و” لٌز“رأي 
منذ المدم لٌس دلٌماً، ففً الولت الراهن، تفٌد معلومات بؤّن الشواطا 

 الشمالٌة اتسعت بشكٍل الفٍت فً نهاٌة  البلٌستوسٌن.
ً إلى أعمال ” إٌفانس”و” الرسن“الجٌولوجٌٌن  من جهٍة أخرى، واستنادا

ٌمكننا المول بؤن الحدود الشمالٌة لشواطىء الخلٌج، خبلل الخمسة آالؾ سنة 
األخٌرة، لد تراجعت باتجاه الجنوب، حتى وصلت إلى حدودها الحالٌة. 
ً الترحه  واآلن تتضّمن المراجع العلمٌة المتعلمة بببلد الرافدٌن إجماعا

ٌعتمد على اللمى األثرٌة فً مدٌنة أرٌدو  المإرخ ت . ٌاكبسون، الذي
السومرٌة، وأثناء التنمٌبات التً جرت فً معبد اإلله إنكً، حٌث اكتشفت 
عظام ضخمة لحٌوان بحري؛ بل لنوع ٌستطٌع العٌش فً المٌاه للٌلة 

 الملوحة فمط، مثل مٌاه الدلتا التً تختلط مع مٌاه الخلٌج أثناء المد.  
ولٌس من المستبعد أن تكون تلن المساحة المنخفضة والشاسعة، التً تمع 
ً من سلسلة بحٌرات تربطها  ببعض روافد  فٌها مدٌنة أرٌدو المدٌمة، جزءا
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ً كانت مدٌنة أور ؛  عمٌمة، فً نمطة التماء الفرات مع الخلٌج. هكذا تماما
لة من كانت تمع على المجرى المدٌم لنهر الفرات، وتمع جنوبها سلس

البحٌرات والسبخات الطٌنٌة  الممتدة حتى الخلٌج الفارسً، وكانت هً 
ً مثل أرٌدو، ولم تكن مٌناًء بحرٌاً، رؼم أنّها كانت متصلة  أٌضاً مٌناًء نهرٌا

 بشكل مباشر مع مٌاه الخلٌج. 
ً عّما كانت “ٌمول س .لوٌد:  ً جذرٌّا تختلؾ ببلد الرافدٌن الٌوم، اختبلفا

ً باتجاه الجنوب، ولم ٌعد علٌه فً الماضً ، فسواحل الخلٌج ابتعدت كثٌرا
الفرات ودجلة ٌجرٌان بمحاذاة بعضهما البعض كما كانا فً الماضً،  
ًّ بؽداد، ثّم ٌمتربان من جدٌد بعد  وتجدهم ٌبتعدان عن بعضهما البعض جنوب
لطعهما مسافةً محّددة، وهكذا نشاهد الجزء العلوي والسلفً من ببلد 

، وبعد ذلن ٌتحد النهران فً شط العرب، الذي 8على شكل الرلم  الرافدٌن،
ٌصب فً الخلٌج الفارسً، وتصبح األرض المحصورة بٌن دجلة والفرات 
صحراء لاحلة؛ مرة بسبب دمار لنوات الرّي، ومرة أخرى بسبب جلب 

 الطمً والطٌن إلى األراضً الزراعٌة منذ األزمنة المدٌمة. 
هكذا كان المشهد العام للبٌبة  التً جرت على مسرحها األحداث المتعلمة 

 بوالدة الحضارة المدنٌة األولى على كوكبنا. 
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 الػصل السادس

       :مدوـة سومر الضائعة -أور 

م  بعد أن انتهٌنا من الموسم التنمٌبً األخٌر فً 98ٓٔفً أٌار عام   
ت البعثة األثرٌة العاملة فً نٌنوى فً ٌارٌم تبه، وأثناء وجودنا فً بٌ

الموصل، فاجؤنا ربٌس البعثة العرالٌة فً آشور، السٌد طارق مدلون وعدد 
من أعضاء البعثة بمجٌبهم إلٌنا؛ طارق شخص متوسط الطول، نشٌٌط و ذو 
ً من أعضاء بعثتنا منذ المواسم األولى التً  بشرة سمراء، كان ٌعرؾ عددا

ً ٌُدٌر مشارٌع عملت فٌها البعثة فً ب بلد الرافدٌن المشمسة، وكان دابما
التنمٌبات األثرٌة الضخمة التً تنفذها المدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحؾ 

 العرالٌة، وكان ٌعتبر من أكثر اآلثارٌٌن فً العراق خبرة وعلماً.   
كم، فمط لٌدعونا إلى مشاهدة آشور ٓٗٔجاء طارق إلى الموصل لاطعاً 

ال التنمٌب الجارٌة فٌها، وكانت دعوةً مؽرٌة، ومع أنّنا كنا المدٌمة، وأعم
متعبٌن، ونموم بحزم الحمابب لبل السفر إلى بؽداد، لررنا أن نجمع بٌن 
المفٌد والممتع، وتحّركنا بسٌاراتنا، مصطحبٌن معنا جمٌع أمتعتنا، باتجاه 

 آشور لنمكث فٌها ٌوماً، ومن ثّم ننطلك من هنان إلى عاصمة الببلد.
آشور هً المركز األلدم لآلشورٌٌن )المدٌنة المذكورة فً النصوص 
والرلٌمات العابدة إلى المرن الرابع عشر لبل المٌبلد(، وهً على شكل 
لوحة جمٌلة تستمّر على منحدر كبٌر فً الضفة الٌمنى لنهر دجلة. المٌاه 

ر بشكل ؼزٌرةٌ فً هذا المكان والنباتات تنمو على نطاٍق واسعٍ. ٌنحرؾ النه
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كبٌر، مشكبلً بحٌرة ؼٌر عمٌمة فً الوسط، ثّم ٌتفّرع عنها، لٌتدفّك جارٌاً، 
 فً منظٍر مهٌٍب، باتجاه الجنوب، حٌث الخلٌج الفارسً.

دعانا مضٌفونا الكرام بداٌةً إلى رإٌة بٌت البعثة، الذي ٌشبه للعة 
محصنة على ضفاؾ النهر مباشرة، كان أمامها مصطبة مفتوحة رابعة؛ 

ً أن هذا البٌت لد بناه، فً نهاٌة المرن التاسع عشر، تب والتر “ٌن الحما
الذي ترأس أعمال تنمٌب البعثة األلمانٌة لعدة سنوات؛ هذا البناء ” أندري

تعّرض للهدم خبلل الحرب الكونٌة األولى، وتم ترمٌمه فً سبعٌنات المرن 
 .الماضً، واتخذه زمبلإنا العرالٌون بٌتاً للبعثة العرالٌة

كانت األماكن الممتعة  فً آشور المدٌمة ال تُعّد وال تُحصى؛ كانت 
عٌوننا تنتمل بشكل جنونً سرٌع، من مولع ممتع إلى آخر. هذا المصر 
مكتشؾ ومرمم بشكل رابع؛ إنّه ٌعود إلى نهاٌة األلؾ األول لبل المٌبلد 

ٌة، هنا )الفترة البارثٌة(، وهذا بٌت الكاهن، وهو ٌعود إلى الفترة اآلشور
ً مدرسة الكهنة المستملة، ومكان الصبلة، ومذبح مخصص لتمدٌم  أٌضا
ً المجرى المخصص لصرؾ دماء الحٌوانات التً  المرابٌن، وٌبدو واضحا
تُمّدم كمرابٌن، إلى الخارج، ولكن االنطباع األلوى للمابنا بالماضً كان 

 ٌنتظرنا فٌما بعد.
المدٌمة )المولع األثري( لرب على إحدى المطاعات الربٌسٌة فً المدٌنة 

ضفة نهر دجلة، أخذت الفٌضانات الربٌعٌة، على مدار سنوات طوٌلة، جزءاً 
كبٌراً من السوٌات األثرٌة المطلة على مٌاه النهر بشكٍل مباشر.ال ٌملُّ  

متراً، وفً هذا الجزء المتآكل  ٘ٔإلى  ٕٔارتفاع ضفاؾ النهر هنا عن 
لعرضً )البروفاٌل( آثار حٌاة اإلنسان العابد بسبب المٌاه، نجد فً ممطعه ا

النٌولٌت )حلؾ  أو العبٌد  -إلى فترات مختلفة من العصر الحجري الحدٌث
األلؾ الخامس لبل المٌبلد(،  وحتى الفترات اإلسبلمٌة فً  –الباكر 

العصور الوسطى. ومن الطبٌعً  أن ٌكون علماء اآلثار هنا، لد استفادوا 
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اضرة فً عملهم، فنظفوا المماطع المطلة على النهر، من هذه المماطع الح
متراً، وحصلوا بذلن  ٖٓإلى  ٕ٘الواصلة حتى األرض البكر بعمك ٌمارب 

على ممطع عرض رابع، ٌبٌن الترتٌب الطبمً بشكل ممتاز، وٌمال بؤن هذا 
العمل الصعب بدأه العالم األلمانً والتر أندري، وٌتابعه اآلن أعضاء البعثة 

 ة. العرالٌ
التربنا من الحافة االصطناعٌة العالٌة، ووجدنا فً العمك السفلً كٌؾ 
تجري المٌاه البنٌّة لنهر دجلة، نظرت إلى الجدار )الممطع العرضً للمولع( 
بتمعن وانبهار؛ رأٌت أمامً مباشرة تارٌخ الببلد على شكل لوحة حٌة من 

آثار أزمنة  أعلى الممطع بشكل عمودي، كانت السوٌات المتراكمة تظهر
وثمافات آالؾ السنٌن. وفً جمٌع أنحاء الممطع أجد اآلن أمامً األوانً 
الفخارٌة الكبٌرة التً كان ٌُحفظ فٌها السمن والممح والبٌرة، وموالد وأفران 
ًّ األوانً الفخارٌة، وبماٌا جدران األبنٌة المبنٌة من اللبن  مخصصة لش

 كاملة ذات توابٌت طٌنٌة. والحجر، باإلضافة إلى عظام بشرٌة ومدافن
لم أشاهد طوال حٌاتً مثل هذا المنظر الرابع الذي ترن لدّي انطباعاً لن 
أنساه ما حٌٌت؛ كل تارٌخ ببلد الرافدٌن الطوٌل ظهر أمامنا فً هذا الممطع 
العرضً؛ البارثٌون ، والفرس ، والبابلٌون ، واألشورٌون ، والسومرٌون 

، من الثمافات الزراعٌة األولى؛ كلهم مروا على وأسبلفهم الذٌن ال أسماء لهم
آشور وتركوا وراءهم آثاراً حمٌمٌة. عاشوا وماتوا، شعوب كاملة ازدهرت 
واضمحلت، وحلت حضارة مكان أخرى، وفً كل مرة فً مكان مدٌنة 

 األموات، تظهر مدٌنة األحٌاء.
بالولوؾ أمام هذا الممطع العرضً)البروفاٌل( المخٌؾ سوؾ نعرؾ 

ثر من أي ولت مضى، وبشكل واضح، سرعة مرور الولت والزمن، أك
 وثمل المرون الموحشة التً وضعت حجر أساس حضارتنا المعاصرة.
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فً الجزء األخٌر من األرض المطلة على مٌاه النهر، تبدو وبشكل ؼٌر 
واضح، عظام بشرٌة، وعدد من المطع الفخارٌة الخشنة )هذه بداٌة آشور، 

 -؛ إنها بماٌا عظام بشرٌة عابدة إلى عصر النٌولٌت”طارق مدلون“لالها 
األلؾ الخامس وبداٌة الرابع لبل المٌبلد(. بعٌداً، وبمحاذاة جزٌرة على شكل 
شرٌط ضٌك، وسط مٌاه دجلة، انتهت مجموعة من الفبلحٌن المحلٌٌن، 
ً بٌضاء طوٌلة، من جمع المصب والزل  والذٌن كانوا ٌرتدون ثٌابا

ا باتجاه المارب الذي ٌنتظرهم، وبالنظر إلى هذه واألعشاب، وتحركو
األشكال واألطٌاؾ البشرٌة، كان من السهل أن نتصور السلسلة الطوٌلة 
لؤلجٌال السابمة التً حملت أعباء العمل الشاق لئلنسان عبر ضباب 
الماضً؛ سبعة آالؾ مرة زرعوا الممح، وسبعة آالؾ مرة حصدوه، منذ 

سبلؾ العرالٌٌن المعاصرٌن، فً هذه الضفاؾ ذلن الولت الذي سكن فٌه أ
 العالٌة بمرب آشور.

ما هو النتاج األول لعصر الحضارة؟ كماهو معلوم فإّن ألدم الحضارات 
ظهرت على كوكبنا فً نهاٌة األلؾ الرابع لبل المٌبلد، وكانت تعود 
 للسومرٌٌن، ؼٌر أّن السومرٌٌن لم ٌمتدوا إلى ما بعد بؽداد الحالٌة، من جهة

الشمال، وفً الشمال كانت تصل بضابعهم عن طرٌك الموافل التجارٌة،  
وهً ال تظهر على هذه اللوحة التارٌخٌة اآلن، كما إنّه من ؼٌر الممكن أن 
نجد سوٌة سومرٌة ِصرفة. وفً هذه اللحظة التً كنت أفكر فٌها بهذه 

ال: بإصبعه إلى السوٌة الثالثة السفلٌة ول” طارق مدلون”النمطة، أشار
تجدون هنان بماٌا ثمافٌة توازي، من حٌث الفترة الزمنٌة، فترة أورون “

ً على سإالً، ففترة أورون فً تارٌخ ”. الجنوبٌة فً سومر كان هذا جوابا
ببلد الرافدٌن )منتصؾ نهاٌة األلؾ الرابع لبل المٌبلد( كانت توازي تماماً 

 ظهور مدن الممالن السومرٌة األولى. 
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فً الجزء األخٌر من األرض المطلة على مٌاه النهر، تبدو وبشكل ؼٌر 
واضح، عظام بشرٌة، وعدد من المطع الفخارٌة الخشنة )هذه بداٌة آشور، 

 -؛ إنها بماٌا عظام بشرٌة عابدة إلى عصر النٌولٌت”طارق مدلون“لالها 
األلؾ الخامس وبداٌة الرابع لبل المٌبلد(. بعٌداً، وبمحاذاة جزٌرة على شكل 
شرٌط ضٌك، وسط مٌاه دجلة، انتهت مجموعة من الفبلحٌن المحلٌٌن، 
ً بٌضاء طوٌلة، من جمع المصب والزل  والذٌن كانوا ٌرتدون ثٌابا

ا باتجاه المارب الذي ٌنتظرهم، وبالنظر إلى هذه واألعشاب، وتحركو
األشكال واألطٌاؾ البشرٌة، كان من السهل أن نتصور السلسلة الطوٌلة 
لؤلجٌال السابمة التً حملت أعباء العمل الشاق لئلنسان عبر ضباب 
الماضً؛ سبعة آالؾ مرة زرعوا الممح، وسبعة آالؾ مرة حصدوه، منذ 

سبلؾ العرالٌٌن المعاصرٌن، فً هذه الضفاؾ ذلن الولت الذي سكن فٌه أ
 العالٌة بمرب آشور.

ما هو النتاج األول لعصر الحضارة؟ كماهو معلوم فإّن ألدم الحضارات 
ظهرت على كوكبنا فً نهاٌة األلؾ الرابع لبل المٌبلد، وكانت تعود 
 للسومرٌٌن، ؼٌر أّن السومرٌٌن لم ٌمتدوا إلى ما بعد بؽداد الحالٌة، من جهة

الشمال، وفً الشمال كانت تصل بضابعهم عن طرٌك الموافل التجارٌة،  
وهً ال تظهر على هذه اللوحة التارٌخٌة اآلن، كما إنّه من ؼٌر الممكن أن 
نجد سوٌة سومرٌة ِصرفة. وفً هذه اللحظة التً كنت أفكر فٌها بهذه 

ال: بإصبعه إلى السوٌة الثالثة السفلٌة ول” طارق مدلون”النمطة، أشار
تجدون هنان بماٌا ثمافٌة توازي، من حٌث الفترة الزمنٌة، فترة أورون “

ً على سإالً، ففترة أورون فً تارٌخ ”. الجنوبٌة فً سومر كان هذا جوابا
ببلد الرافدٌن )منتصؾ نهاٌة األلؾ الرابع لبل المٌبلد( كانت توازي تماماً 

 ظهور مدن الممالن السومرٌة األولى. 



ٔ٘ٗ 

، لمد شهد تطّور المجتمعات المدٌمة الطوٌلة حدوث لفزة فً حمٌمة األمر
ثورٌة، فٌما ٌتعلك بالسكن فً الكهوؾ والمساكن البسٌطة والبٌوت الطٌنٌة 
البدابٌة، فمد انتمل سكان جنوب ببلد الرافدٌن إلى السكن فً البٌوت الكبٌرة 
فً المدن، حٌث المصور والمعابد والحرؾ المتطورة والتجارة والكتابة 
والفن المتطور. تزامن هذا االنتمال مع ظهور الدولة الطبمٌة الباكرة، رؼم 
أن هذه الدول والممالن كانت للٌلة جداً، وكانت على شكل جزر محٌطة 

 بمٌاه البحر الواسعة، وحولها الحٌاة البدابٌة البربرٌة.   

 :كلمة عن سومر

ٌا من  أوه سومر! أعظُم أرٍض فً الكون، مضاءة بنور ال ٌخبو،“ 
كلماٌت “. حددت الموانٌن اإللهٌة لكل الشعوب، من المشرق إلى المؽرب 

أنشدها شاعر سومري ذات ٌوم، ٌإّكد فٌها، بطرٌمٍة  شاعرٌة، تفّوق سومر 
 على كل الشعوب المجاورة لها، على الصعٌد الثمافً والعسكري. 

فً الوالع، سومر لٌست ببلداً كبٌرة، فمساحتها أكبر بملٌل من بلجٌكا 
المعاصرة. كانت حٌاة السومرٌٌن كلها متمركزة حول األنهار والمنوات، 
ولهذا نجد أّن مهد الحضارة ٌمع، عملٌاً، على شرٌط ضٌك من األرض، ٌبدأ 

ارسً، من بؽداد، ممتداً حتى المستنمعات اآلسنة على سواحل الخلٌج الف
 دول(. )وكانت هذه المساحة ممسمة بٌن عدة ممالن 

سنة،  ٖٓٓٓبعد مرور “ٌمول العالم اإلنكلٌزي المشهور ؼوردن شاٌلد: 
تكشُؾ لنا الوثابك الكتابٌة األلدم، اللوحة االجتماعٌة وااللتصادٌة لسومر 
وآكاد، حٌُث كانت الببلد ممسمة بٌن خمس عشرة مدٌنة ومملكة )دولة(، 

ًٌّ مستمّل، لكن كانت تجمعهم لؽة واحدة وكان ل كل واحدة منها نظاٌم سٌاس
وثمافة مادٌة ودٌنٌة مشتركة، وكانت كلها مرتبطة ببعضها من الناحٌة 

 ”. االلتصادٌة

ٔ٘٘ 

تخبرنا نصوص الرلٌمات الطٌنٌة بؤّن لرابة خمس عشرة مدٌنة )دول 
لرافدٌن؛ ؼٌر كبٌرة(، كانت موجودة، على امتداد مساحة سومر فً ببلد ا

ً من بؽداد وحتى البصرة، وذلن فً بداٌة األلؾ الثالث  دجلة والفرات، بدءا
 لبل المٌبلد، وكان لكّل واحدةٍ منها سبللتها الحاكمة الخاصة بها. 

تفٌد المصادر المتعلمة بفجر السبلالت الباكرة التً تعود إلى عام 
اتها، أو على ق.م( بوجود ثبلث عشرة مدٌنة أو دولة فً المساحة ذ7ٕ٘ٓ)

الخرٌطة الجؽرافٌة الحالٌة )سٌبار، كٌش، آكشان، الرن، نٌبور، أداب، 
 أوما، الؼاش، بادتٌبٌرا، أورون، الرسا، أور، أرٌدو(.   

إذا اعتمدنا على أساطٌر السومرٌٌن وتراثهم، نجد أّن اآللهة السماوٌة 
ً هً التً بنت المدن األولى، ولٌس من الؽرٌب أن تسّمى معابَد ف

النصوص المدٌمة، إذا كانت مراكز المدن الخمس األولى لد ظهرت بهذا 
الشكل الؽرٌب )بنٌت على ٌد اآللهة(، والتً بدأت منها عبادة أهم اآللهة فً 

 البانثٌون السومري. 
 عندما هبط الُملن من السماء  

 عندما هبط العرش الملكً من السماء 
 العلٌاأسس )الرّب( الطموس والموانٌن اإللهٌة 

 هو الذي أسس خمس مدن فً  ....أماكن ممدسة. 
 هو الذي منحها األسماء وجعل منها المعابد الربٌسٌة...

هذه المدن هً: أرٌدو، بادتٌبٌرا، الران، سٌبار، شوربان. ولعّل الشًء 
البلفت هنا هو أّن هذه المدن الخمس األولى، ذات األهمٌة األكبر، لم تكن 

ً كبٌرة، أو مراكز ذات ثمل سٌاسً، فً تارٌخ فً ٌوم من األٌام مدن ا
 مٌزوبوتامٌا.  



ٔ٘٘ 

تخبرنا نصوص الرلٌمات الطٌنٌة بؤّن لرابة خمس عشرة مدٌنة )دول 
لرافدٌن؛ ؼٌر كبٌرة(، كانت موجودة، على امتداد مساحة سومر فً ببلد ا

ً من بؽداد وحتى البصرة، وذلن فً بداٌة األلؾ الثالث  دجلة والفرات، بدءا
 لبل المٌبلد، وكان لكّل واحدةٍ منها سبللتها الحاكمة الخاصة بها. 

تفٌد المصادر المتعلمة بفجر السبلالت الباكرة التً تعود إلى عام 
اتها، أو على ق.م( بوجود ثبلث عشرة مدٌنة أو دولة فً المساحة ذ7ٕ٘ٓ)

الخرٌطة الجؽرافٌة الحالٌة )سٌبار، كٌش، آكشان، الرن، نٌبور، أداب، 
 أوما، الؼاش، بادتٌبٌرا، أورون، الرسا، أور، أرٌدو(.   

إذا اعتمدنا على أساطٌر السومرٌٌن وتراثهم، نجد أّن اآللهة السماوٌة 
ً هً التً بنت المدن األولى، ولٌس من الؽرٌب أن تسّمى معابَد ف

النصوص المدٌمة، إذا كانت مراكز المدن الخمس األولى لد ظهرت بهذا 
الشكل الؽرٌب )بنٌت على ٌد اآللهة(، والتً بدأت منها عبادة أهم اآللهة فً 

 البانثٌون السومري. 
 عندما هبط الُملن من السماء  

 عندما هبط العرش الملكً من السماء 
 العلٌاأسس )الرّب( الطموس والموانٌن اإللهٌة 

 هو الذي أسس خمس مدن فً  ....أماكن ممدسة. 
 هو الذي منحها األسماء وجعل منها المعابد الربٌسٌة...

هذه المدن هً: أرٌدو، بادتٌبٌرا، الران، سٌبار، شوربان. ولعّل الشًء 
البلفت هنا هو أّن هذه المدن الخمس األولى، ذات األهمٌة األكبر، لم تكن 

ً كبٌرة، أو مراكز ذات ثمل سٌاسً، فً تارٌخ فً ٌوم من األٌام مدن ا
 مٌزوبوتامٌا.  



ٔ٘ٙ 

كان )وبؽض النظر عن عدم وحدتها كدول ذات ثمافة واحدة بشكل كامل 
لكل واحدة منها إله محلً، وأساطٌر محلٌة، وصفات محلٌة تطلك على  
التماثٌل، ومصنوعات طٌنٌة، وفنون ذات طابعٍ خاص، ولهجاٍت محلٌة(، 

 ل السومرٌة كانت متماربة من الناحٌة الثمافٌة. فإّن كل الدو
 )سانػ نٌػ أوؼا(. ” الرإوس السود“أوالً: كان لهم جمٌعاً اسم واحد وهو 

 ثانٌاً: كل مٌزوبوتامٌا كان لها كبٌر آلهة، إله الهواء هو إنلٌل فً نٌبور.
 ثالثاً: وحدة تمنٌة البناء والرموز الدٌنٌة )حسب األختام األسطوانٌة(. 

ابعاً: كانت طرٌمة الكتابة واحدة فً كل أرجاء سومر، وكانت المدٌنة ر
 فً سومر مركز الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة.

كانت الحضارة “ٌمول المإرخ األمرٌكً المشهور صومابٌل ن. كرامر: 
السومرٌة بشكل عام ذات طابعٍ مدنً، مع العلم أنها اعتمدت، فً ؼالبها، 

 ”.ة الزراعٌة ال الصناعٌةعلى الماعد
فً األلؾ الثالث لبل المٌبلد تكونت سومر من زهاء عشرٌن مدٌنة 
ومملكة مسورة بجدران، وٌحٌط بها عدد من المستوطنات والمرى الصؽٌرة، 
وكان ما ٌمٌّز كل مدٌنة هو وجود معبد مشٌٌّد على مصطبٍة أو تّراٍس مرتفٍع، 

 ذي درج )زلورة(.ٌتحّول مع مرور الزمن إلى برجٍ ضخٍم 
ومع ذلن ٌجب التنوٌه مرة أخرى بؤن هذه المدن المدٌمة هً ذات 

ٌجب “خصوصٌة مختلفة عن المدن المعاصرة، إذ ٌمول ي.م. دٌاكونوؾ: 
علٌنا األخذ بعٌن االعتبار أّن المدٌنة المدٌمة لم تكن مركزاً لحرفة أو تجارة 

 ”.بشكل لطعً، بمدر ما كانت مركزاً لئلنتاج الزراعً
 
 

ٔ٘7 

 أور الخلدٌٌن:

أشهر المدن السومرٌة على اإلطبلق، ولٌس مصادفةً ” أور“كانت مدٌنة 
ً فً مبلحم وأناشٌد تلن الفترة، ولد بمً ” أور“أن نجد اسم مدٌنة  ٌرُد كثٌرا

فٌها لفترة طوٌلة جداً؛ منذ بداٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد وحتى ” أور“سكان 
، ولم تستطع الؽزوات والحروب عصور دارا واألسكندر الممدونً

والكوارث الطبٌعٌة أن تحرن سكان المدٌنة المستوطنٌن فٌها منذ لرون 
 عدٌدة.

ولكن ما لم تستطع الحروب وهجوم األعداء فعله، فعلته الطبٌعة، فمد 
كم شرلاً، عن أسوار  ٙٔؼٌّر الفرات مجراه بشكٍل مفاجا، وابتعد لحوالً 

لعٌش لٌوم واحد فً هذه السهول الماحلة بدون المدٌنة.  كان من المستحٌل ا
إلى أنماٍض وتبلٍل رمادٌة، وأصبحت جزءاً ” أور“الماء، وسرعانما  تحولت 

 من الصحراء.
ومع مرور الزمن، لم ٌطِو النسٌان صفحاٍت كثٌرة من تارٌخ المدٌنة 
وحسب، بل شمل ذلن مولعها أٌضاً، وحتى ولٍت لرٌٍب لم تكن لدٌنا 

باستثناء تلن المعلومات الضبابٌة المستماة من ” أور“دٌنة معلومات عن م
اإلنجٌل والنصوص الطٌنٌة العابدة إلى الفترة اآلشورٌة والبابلٌة، التً أتت 
بعد دولة السومرٌٌن بمرون كثٌرة، فمد عرفنا مثبلُ، من خبلل الكتابات 

هدته المتؤخرة، بؤّن الملن البابلً حمورابً لمع بوحشٌٍة العصٌان الذي ش
عن ” رثاء أور“المدٌنة فً المرن السابع عشر لبل المٌبلد، وتخبرنا أؼنٌة 

 هذه الحادثة المحزنة التً تشبه عاصفة ؼضب إنلٌل على سكان المدٌنة.
 العاصفة، التً أتت بسبب ؼضب إنلٌل“

 العاصفة، التً دمرت الببلد 
 ؼّطت أور مثل مندٌل، ولفّتها مثل الكفن.
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 أور الخلدٌٌن:

أشهر المدن السومرٌة على اإلطبلق، ولٌس مصادفةً ” أور“كانت مدٌنة 
ً فً مبلحم وأناشٌد تلن الفترة، ولد بمً ” أور“أن نجد اسم مدٌنة  ٌرُد كثٌرا

فٌها لفترة طوٌلة جداً؛ منذ بداٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد وحتى ” أور“سكان 
، ولم تستطع الؽزوات والحروب عصور دارا واألسكندر الممدونً

والكوارث الطبٌعٌة أن تحرن سكان المدٌنة المستوطنٌن فٌها منذ لرون 
 عدٌدة.

ولكن ما لم تستطع الحروب وهجوم األعداء فعله، فعلته الطبٌعة، فمد 
كم شرلاً، عن أسوار  ٙٔؼٌّر الفرات مجراه بشكٍل مفاجا، وابتعد لحوالً 

لعٌش لٌوم واحد فً هذه السهول الماحلة بدون المدٌنة.  كان من المستحٌل ا
إلى أنماٍض وتبلٍل رمادٌة، وأصبحت جزءاً ” أور“الماء، وسرعانما  تحولت 

 من الصحراء.
ومع مرور الزمن، لم ٌطِو النسٌان صفحاٍت كثٌرة من تارٌخ المدٌنة 
وحسب، بل شمل ذلن مولعها أٌضاً، وحتى ولٍت لرٌٍب لم تكن لدٌنا 

باستثناء تلن المعلومات الضبابٌة المستماة من ” أور“دٌنة معلومات عن م
اإلنجٌل والنصوص الطٌنٌة العابدة إلى الفترة اآلشورٌة والبابلٌة، التً أتت 
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 ”. أوه! أٌّها األب نانا، لمد تحولت هذه المدٌنة إلى خراب 
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 ارة السومرٌة.خاصة بالحض
جبت إلى هذه الماعة عدة مرات ، وفً كل مرة كنُت أنظر فٌها إلى هذه 
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إخراج هذه اللمى والمطع األثرٌة من مكانها شًء مزعج للؽاٌة. لٌس بوسعنا 
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األخضر الفاتح للمعدن المإكسد، واللون األحمر ألكسدة المعادن على المطع 
أو اللمى الخشبٌة، كذلن اللون األصفر الناشؾ، للعظام والجماجم البشرٌة، 
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ترى مّرةً واحدةً فمط، خٌٌر من أن تسمع عشرات أن “وكما ٌمول المثل: 
 ”. المّرات

إّن أسماء المادة السومرٌٌن والملون والكهنة هً معروفةٌ بالنسبة إلٌنا، 
ولكن هل من الممكن أن تعطٌنا األسماء المتوحشة أي انطباع عن عصرهم 

 وحمٌمتهم؟
ن فً ذلن ال شّن أنّه إذا أردنا تصّور ذلن المحٌط، واألبطال األسطورٌٌ

الزمن السحٌك، وتلّمس الخلفٌة التارٌخٌة لهم، ال شّن أّن ثمة طرٌمة واحدة 
لذلن؛ أن نمضً إلى المدٌنة المدٌمة لنشاهد عن كثٍب تلن التحصٌنات 
الضخمة والمعابد الكبٌرة والمصور الفارهة، التً تتحّدث عنها نصوص 

 الرلٌمات الطٌنٌة الرافدٌة.  
حات آذار الباكرة فً سٌارة بعثتنا )الواز( ها نحن ذا فً إحدى صبا

، وٌبدو لنا  ًّ بضجٌجها وصوت محركها، نسٌر على مرتفع فً درٍب تراب
من الخلؾ، الشرٌط األزرق لمٌاه الفرات، وما بمً من آثار أور المدٌمة، 
وعلى السهول الصفراء الماحلة، وعبر السراب، بدت لنا عدة مجموعات من 

رة، حٌث لم ٌكن هنان ما ٌشٌر إلى أنّه فً ٌوم من التبلل الكبٌرة والصؽٌ
األٌام كانت توجد هنا التحصٌنات الرهٌبة للمدٌنة واألسوار المسننة 
واألبراج، كما أن المعابد والمصور اختفت من دون أثر، وكذلن المبب 
العظٌمة لمدافن الملون، التً تم التنمٌب عنها منذ أكثر من خمسٌن عاماً، من 

 د وولً.لبل لٌونار

  زلورة أورنامو:

التً كانت ” أور“ورؼم كل ذلن، فمد بمٌت بعض اآلثار محفوظةً فً 
تشبع رؼبات أكثر الناس المتعطشٌن لآلثار، ففً األفك، وفوق المنظر 
المحٌط باألرض الجرداء، واألجزاء البالٌة من تلن التبلل، والبماٌا المدٌمة 
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ً كالسراب، برٌج للتنمٌبات، والحفر التً حفرها لصوص اآل ثار، ٌطل شاهما
مدّرٌج أصفر اللون؛ إنها هً، زلورة أورنامو الشهٌرة، وهً الجزء 

والذي عثر ”، نانا“األساسً من معبد المدٌنة الذي تم بناإه تمجٌداً إلله الممر 
علٌه اإلنكلٌز، ورّمموه فً عشرٌنات المرن الماضً، وهو ٌتمٌّز عن جمٌع 

 ودرجة محافظته على نفسه. خرابب أور، بكمال أجزابه
الزلورة مبنٌة من اللبن الطٌنً، و هً مؽطاة من األعلى بطبمة من 
المرمٌد تبلػ حوالً  ثبلثة أمتار، تّم تثبٌتها بمادة الزفت )المار(، و تبلػ أبعاد 

ً تتؤلؾ من ثبلث شرابح أو ٘ٗ×  ٓٙلاعدتها ) م(، وكانت الزلورة لدٌما
لم ٌبك منها سوى الطابك األول، وجزء من  طوابك، ولكن فً الولت الحالً

الطابك الثانً. هذه الكتلة الطٌنٌة الضخمة، تمنُح الناظر إلٌها شعوراً بالخفة 
واألبهة، وذلن بفضل التناسك التام بٌن أجزابها وخطوطها شبه الدابرٌة، 
وكان ٌسود اعتماٌد، لفترة طوٌلة، أن هذه الطرٌمة فً البناء هً من ابتكار 

المعبد الشهٌر فً أثٌنا، ” البارثٌنونل “ٌك، الذٌن ابتكروها أثناء بنابهم اإلؼر
 ولكن فً الوالع  فإّن هذه الطرٌمة فً البناء سبمتها بنحو ألفً سنة.

فً الماضً، كانت المساحة الفارؼة لمصطبة مدرج الزلورة مزروعة 
منشآت بالشجر، ولد تّم جلب طبمة من التربة الخصبة ألجل ذلن، وتم بناء 

لحفظ مٌاه األمطار من أجل سماٌة النباتات. كان الجبل األخضر للزلورة 
ٌرتفع وٌطل على الجدران المسننة للمدٌنة، وكانت تُشاهد من بعٌد، وتبدو 

 شدٌدة الوضوح فً السهول الرافدٌة الصفراء.
زلورة أورنامو هً إحدى الشواهد المتبمٌة من الماضً إلى ٌومنا هذا، 

اآلثار التً خلّفها ؼضب التارٌخ، و لد أضاؾ جمٌع ملون وتبدوعلٌها 
ً ما على بنابها، لكً ٌخلّدوا أعمالهم، فكان كل ملن منهم ” أور“وحكام  شٌبا

ٌستعجل لترن شاهد كتابً على جدرانها المسننة، لكً ٌُظهر إنجازاته أمام 
و فً مجد مواله نانا، أعظم أبناء إنلٌل، زوج أورنام“األجٌال المادمة: 
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الجبار، حاكم أورون، ملن أور، ملن سومر وآكاد، شٌد إٌمٌنٌؽورو معبده 
 ”.الحبٌب

تمع الزلورة فً مركز المدٌنة المدٌمة،  فً المجمع الممدس أو الدٌنً، 
المخصص للمعابد والمصور الملكٌة؛ أساساتها عمٌمة فً األرض، ولمتها 

لهادبة، لمد كانت تعانك السماء، وكانت صورتها تنعكس فً مٌاه الفرات ا
مفعمةً بالحكمة مثل أبً الهول، وخارج سلطة الزمن مثل أهرامات 

منذ بداٌته الؽامضة وحتى نهاٌته ” أور“الفراعنة. لمد مّر كّل تارٌخ 
الدراماتٌكٌة، من أمام هذه المنشؤة الهرمة؛ كان بإمكانها أن تحكً عن جمال 

كاال مدوؼا )بطل الببلد وثراء الملكة بوسابً، واالنتصارات الحربٌة لمس
ج بالتاج الذهبً نظراً لشجاعته، وعن الحماس لشك  المعطاء( الذي تّوِ

الثالثة؛ ” أور“المنوات الجدٌدة، وعن المعابد والمصور فً فترة حكم سبللة 
نهاٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد(، وازدهار عظمة مملكة )أورنامو وشولجً 

 ”.أور“
بٌد األعداء، ” أور“تدرٌجٌاً نحو السموط؛ سمطت لكن مجد المدٌنة انحدر 

وربّما سمط آخر المدافعٌن عن المدٌنة على عتبة الزلورة بسهم عٌبلمً، 
 وهو ٌنزؾ دماً.
 العٌبلمٌٌن( دمروا كل المحٌط )عندما أتوا 

 ولضوا على كل شًء؛ مثل فٌضان ؼاضب
 لَم ُرسم لِن هذا المدر ٌا سومر؟

 بد طردوا المدٌسٌٌن من المعا
 المدٌنة مهدمة والمحراب محطم
 ”نشٌد سومري“وامتلن العٌبلمٌون كل الببلد... 
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، فً بداٌة األلؾ الثانً، عاشت المدٌنة فترة ”أور”بعد الؽزو العٌبلمً لـ
من الزمن على أمجاد الماضً، وبدأ أفول نجمها، إذ استمّرت لنحو خمسة 

الحٌاة فً المدٌنة بشكل عشر لرناً، وفً المرن الرابع لبل المٌبلد تولفت 
نهابً، وأصبحت أطبلالً، ولم تعد تذكر فً الكتابات المدٌمة. ولكن الزلورة، 
التً أعٌد بناإها وترمٌمها من لبل ملون بابل؛ نبوخذ نصر ونابونٌد، فً 
المرن السادس لبل المٌبلد، لاومت بشكل مدهٍش عوامل الزمن، ووصلت 

 ارة السومرٌة.  إلى أٌامنا هذه، كشاهد على فن العم

 المنطمة الممدسة فً أور(:)تٌمٌنوس أور 

ارتفعنا، على مهٍل، مع الدرج الواسع المإلؾ من مابة درجة، إلى 
الساحة فً أعلى الزلورة؛ كان الجو حاراً وخانماً، وبالكاد كنت تشعر بهبوب 
نسمة هواٍء هنان، تحت شمس الظهٌرة التً ال ٌمكن تحملها، ولكن من هذا 

ن، وعلى ارتفاع حوالً عشرٌن متراً، ٌبدو أمامن المنظر الرابع المكا
 للمدٌنة المدٌمة والمنطمة المحٌطة بها.   

على الٌمٌن، عند لاعدة الزلورة، بدت بشكل جلً أساسات وجدران 
مجمع لصور الحكم فً عهد شولؽً، الذي عاش فً نهاٌة األلؾ الثالث لبل 

رٌات المدٌمة التً لام بها لٌونارد وولً، المٌبلد. ؼٌر بعٌد عنها، آثار الحف
وكذلن المدافن الملكٌة، وبعدها، خارج مركز المنطمة اإلدارٌة والطموسٌة 

ٍ، المنطمة السكنٌة ببٌوتها الصؽٌرة ”أور“فً  ًّ ، تبدو، بشكل ضباب
وشوارعها الضٌمة، كل الذي شاهدناه اآلن ٌعود إلى فترات زمنٌة مختلفة؛ 

والثانً لبل المٌبلد، ولكن أؼلبٌته ٌعود إلى فترة نهاٌة  ما بٌن األلؾ الثالث
الثالثة، ” أور“األلؾ الثالث لبل المٌبلد؛ عصر االزدهار أو فترة حكم سبللة 

” أور“ق.م( أصبحت  ٕ٘ٔٓ -ٕٕٔٔففً ؼضون ما ٌمارب مابة عام )
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عاصمة دولة لوٌة مترامٌة األطراؾ، وكانت تؤتً إلٌها كّل ؼنابم الحروب، 
 حرفٌوها المعابد الجدٌدة والمصور والصروح دون كلٍل أو ملل.  وبنى 

فً الحمٌمة،  كان الملون ٌنسبون الكثٌر من تلن األبنٌة العظٌمة إلى 
من أجل عظمة مجده “أنفسهم، وال سٌّما ذابعو الصٌت منهم؛ مثل أورنامو. 

نٌنؽل، أورنامو، الرجل العظٌم، ملن أور وملن سومر وآكاد شٌد ؼٌبار 
، هذه الكلمات مكتوبة على إحدى اللوحات الطٌنٌة، التً كتبت ”لرابعةا

بمناسبة بناء معبد جدٌد. وتابع أعمال البناء وتشٌٌد المصور حكام آخرون 
 من السبلالت الثالثة.. 

ولهذا، لٌس ؼرٌباً أن نجد مدٌنة أور فً نهاٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد، 
ٌشبه “الكتابات بؤن أورنامو شٌد جدار أور  ملٌبة باألبنٌة الرابعة، وتخبرنا

فً تلن الفترة كان مخطط مدٌنة أور على شكل لوس “. الجبال الصفراء 
طوله كٌلو متر واحد، وعرضه سبعمابة متر، وٌحٌط بها جدار شاهٌك مبنً 

 من اللبن الطٌنً، من الجهة الخارجٌة.  
كانت مٌاه الفرات تحٌط  بها من الؽرب والشمال، ومن الجهة الشرلٌة 
كانت أور محمٌة بمناة عمٌمة وواسعة، وهكذا نجد بؤن أور كانت محاطة 
بالمٌاه من ثبلث جهات، وكانت الجهة الجنوبٌة، هً المدخل الوحٌد الذي 

 كان  باإلمكان التمدم عبره والدخول إلى المدٌنة.  
نة عبارة عن منطمة ممدسة واسعة تضم المعابد كان مركز المدٌ

حامً أور، ومساكن الكهنة، –والممرات الممدسة إلله الممر نانا 
والمستودعات وُورش الحرفٌٌن ولصور الحكام. حول هذه المنطمة الممدسة 
)تٌمٌنوس(، فً الجهة الشمالٌة والؽربٌة من المدٌنة، كانت تتبلصك بٌوت 

نهر الفرات، كانت تمع المراكز التجارٌة الربٌسٌة عامة الناس، وبالمرب من 
ألور. وبٌنما كنُت أجول ببصري من فوق خرابب أور العالٌة وأطلك العنان 
لخٌالً، تؽٌر الطمس بشكل مفاجا، فمد هبت الرٌاح الجنوبٌة الؽربٌة 
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عاصمة دولة لوٌة مترامٌة األطراؾ، وكانت تؤتً إلٌها كّل ؼنابم الحروب، 
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نهر الفرات، كانت تمع المراكز التجارٌة الربٌسٌة عامة الناس، وبالمرب من 
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)الخماسٌن( المادمة من شبه الجزٌرة العربٌة والمحملة بالؽبار والرمال، 
، ولكن ازدادت الحرارة، وبات التنفس أكثر صعوبة، و وحجبت الشمس

ً صعباً  صارت الرإٌة شبه معدومة، وأصبح التصوٌر ومشاهدة المدٌنة أمرا
للؽاٌة. هذه الحمٌمة، هً العاصفة التً تحدث عنها أحد شعراء سومر 

فً األسفل عند ”. ٓٓالعاصفة ؼطت أور مثل مندٌل ولفته كؤنه“المجهولٌن: 
كنت أسمع صراخ دلٌل رحلتنا المتطوع، حارس المولع  درج الزلورة،

أحمد، وهو ٌدعونا لبلستعجال لبل أن تشتد العاصفة، لكً ٌرٌنا، على األلل، 
الجزء الربٌسً من المولع. تعثرنا بمطع اللبن الطٌنً، ونحن نهرعُ إلى 
الجهة التً دعانا إلٌها الحارس، وبدأت الرٌاح تضرب وجهنا بالرمل، 

 دخل العٌون واآلذان واألفواه. والؽبار ٌ
فً الجزء الذي تمع فٌه المصور والمعابد بالمرب من الزلورة، فمط كانت 
أجزاء من أساسات الجدران الطٌنٌة تبدو واضحة، فحتى فترة لرٌبة كانت 
أرضٌات الؽرؾ المربعة والمستطٌلة كثٌرة الشكل، ومصنوعة بمادة مثبتة. 

ً هنا ت عود إلى فترة سبللة أور الثالثة؛ هنا فً هذا كل األبنٌة الضخمة أٌضا
الجزء اكتشفت لصور الملون والكهنة؛ هنا كان ٌُكافَؤ المتفوق والمتمٌز 
وٌُعالَب المذنب، وكانت تُتخذ لرارات السلم والحرب، وكل هذا فً سبٌل 

 نان وزوجته  نٌنؽل.

 لدوم األموات: -عودة األموات

، خرجنا إلى الجهة الشرلٌة من أثناء صفٌر العاصفة التً بدأت تشتدّ 
المنطمة الممدسة )تٌمٌنوس( فً منطمة الممبرة الملكٌة، وهنا اكتشؾ  لٌونارد 
ً لحكام المدٌنة الذٌن حكموا فً النصؾ األول من  وولً ستة عشر مدفنا
األلؾ الثالث لبل المٌبلد، وحتى فترة ملون سبللة أور الثالثة؛ هذه 

وحسب، وإنّما أدخلت   (لٌوناردوولً)احث المكتشفات لم تخلّد اسم الب
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خزابن ملون أور إلى علم األثار العالمً وجعلتها خالدة. وكل المواد 
 المكتشفة فً هذه المبور موجودةٌ اآلن فً متحؾ بؽداد ولندن وفٌلودٌفٌا.

وفً بعض الموالع من أور، نُحتت بعض المدافن العابدة إلى الفترة 
الثة، وهً مبنٌة من اآلجر المشوي للمدافن المتؤخرة من سبللة أور الث

المدٌمة، ونجد فٌها الحفر العمٌمة  فمط؛ حٌث نزلنا بواسطة الدرجات 
العمودٌة المبنٌة من اللبن إلى داخل إحدى المدافن، فً عمك ٌبلػ حوالً 
ً ورطباً، وال  عشرة أمتار، حٌث توجد ؼرفة الدفن؛ كان الجو فٌها باردا

 األبهة والؽنى السالفة.ٌوجد أي أثر لمظاهر 
ولكننا نتذكر على الفور الوصؾ الرابع  للمكتشفات فً الممبرة الملكٌة 

 فً أور، والتً لرأنا عنها فً الكتب والتمارٌر العلمٌة السابمة. 

   * أشهر مدفنٌن عائدٌن إلى الساللة األولى:

سمها مدفن مسكبلم دوؼا، ومدفن الكاهنة أو الملكة التً ال نعرؾ لراءة ا
بو أبً مدفونة ”. بو أبً“بشكل نهابً، فإذا ما لرأناه بالسامٌة فهً تلفظ هكذا 

تحت األرض فً حفرة من اآلجر، وموضوعة على لطعة خشبٌة فً لفطان 
مزركش ومزٌن بخرز البلزورد األزرق، وهً تعتمُر للنسوةً رابعة من 

هٌكل أوراق ذهبٌة وأؼصان، وأدوات للتثبٌت، على شكل أزهارحول ال
العظمً للملكة، وفً حفرة أخرى  ذات مساحة كبٌرة كانت توجد عشرات 
الهٌاكل العظمٌة لنساء ٌضعن أشرطة فضٌة على شعرهن، مرتدٌاٍت 

معاطؾ ملونة؛ ٌبدو أنهّن موسٌمٌات ُدفّن مع الملكة بعدما سممن أنفسهن  
 بشكل طوعً أو تم تسمٌمهن.   

ً اكتشفت أعمال فنٌة رابعة،  مثل رإوس ثٌران من الذهب هنا أٌضا
والفضة ولحى من البلزورد )هٌبة إله الممر نان( أو البمرة الممدسة لئللهة 
نٌنؽل، وأدوات تجمٌل نسابٌة، ولطعة خشبٌة للعب )تشبه النرد(، ولطعة 
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خزابن ملون أور إلى علم األثار العالمً وجعلتها خالدة. وكل المواد 
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 فً أور، والتً لرأنا عنها فً الكتب والتمارٌر العلمٌة السابمة. 
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مزركش ومزٌن بخرز البلزورد األزرق، وهً تعتمُر للنسوةً رابعة من 

هٌكل أوراق ذهبٌة وأؼصان، وأدوات للتثبٌت، على شكل أزهارحول ال
العظمً للملكة، وفً حفرة أخرى  ذات مساحة كبٌرة كانت توجد عشرات 
الهٌاكل العظمٌة لنساء ٌضعن أشرطة فضٌة على شعرهن، مرتدٌاٍت 

معاطؾ ملونة؛ ٌبدو أنهّن موسٌمٌات ُدفّن مع الملكة بعدما سممن أنفسهن  
 بشكل طوعً أو تم تسمٌمهن.   

ً اكتشفت أعمال فنٌة رابعة،  مثل رإوس ثٌران من الذهب هنا أٌضا
والفضة ولحى من البلزورد )هٌبة إله الممر نان( أو البمرة الممدسة لئللهة 
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منموشة من المعدن الثمٌن، وفً الدرج المإدي إلى ؼرفة الدفن، اكتُشؾ 
ً وخوذاً،  عدد من الهٌاكل العظمٌة لمحاربٌن، ً حربٌا كانوا ٌرتدون لباسا

باإلضافة إلى هٌاكل عظمٌة لنساء كّن ٌحمٌن المدخل؛ كل هإالء الذٌن 
ً لّط؛ ” بو أبً“رافموا  ألن السومرٌٌن “إلى الحٌاة السفلٌة لم ٌكونوا عبٌدا

كانوا ٌعتمدون بالحٌاة اآلخرة، لذا كانوا ٌبعثون مع الحكام أو الحاكمات، 
ً الناس الذٌن ٌج  ، هكذا وصؾ دٌاكونوؾ هذا المدفن.”ب أن ٌرافموهم دابما

ً اكتشاؾ مبهر فً مدفن ماسكاالم دوؼا.  كان فً انتظار اآلثارٌٌن أٌضا
كانت الجثة ممددة فً وضعٌة عادٌة لنابم، وعلى “ٌمول لٌونارد وولً: 

الجنب األٌمن حزام واسع من الفضة معلك به خنجر من ذهب وعمد من 
لمة من ذهب، وعلى مستوى البطن ُوضع عدد كبٌر من البلزورد على ح

ً من  الخرز المصنوع من الذهب والبلزورد، وبٌن ٌدي المٌت وجدنا كؤسا
الذهب وبجانبها كؤس أخرى ولكن أكبر حجماً، وعلى الكتؾ األٌمن ُوضعت 
فؤس ذات حدٌن، وكانت مصنوعةً من الذهب والفضة... كانت عظام الهٌكل 

ٌبَك منها شًء، وكانت على شكل رماد بنً، وبواسطة  هشة لدرجة أنّه لم
هذا الرماد استطعنا معرفة الوضعٌة التً دفن بها المٌت، وعلى هذه الخلفٌة، 
كان الذهب نظٌفاً والمعاً، حتى ٌخاُل المرء أنّه لد وضع للتو. وأكثر ما كان 

ن ٌلمع هو الخوذة الذهبٌة التً حافظت على الجمجمة؛ الخوذة المصنوعة م
الذهب الخالص، على شكل باروكة، موضوعة على الرأس بحٌث تحمً 
الرأس والوجنتٌن من خبلل لطع زابدة كانت تؽطً الوجه، وكانت توجد 
علٌها آثار خصبلت شعرالمٌت على شكل شرابط رفٌعة... وآثار الخصبلت 
المتبمٌة. وعلى الصفٌحتٌن اللتٌٌن تحمٌان الخدود والوجه ٌتضح لنا بؤن 

كان له سالفان. حتى إن لم ٌبَك من الفن السومري أي شًء فإن هذه  المٌت
الخوذة تكفً ألن  تضع الفن السومري المدٌم فً مكانة مرمولة بٌن الشعوب 

كما ُعثرعلى إنابٌٌن ذهبٌٌن وعلى شمعدانات فً هذا المدفن، ”. المتحضرة
ً علٌها هذه العبارة:  إن ”. معطاءةمسكاالم دوغ، بطل الببلد ال“وكان مكتوبا
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ثراء المدفن منمطع النظٌر، واللمب الرفٌع )بطل الببلد المعطاءة(، ٌجعلنا 
ً من السبللة الملكٌة، ولكنه لم ٌجلس على  نعتمد أّن مسكاالم دوغ كان أمٌرا

 العرش الملكً. 
إّن أحد أهم اللمى األثرٌة التً تم اكتشافها أثناء تنمٌبات الجزء الملكً من 

، وهو عبارة لطعتٌن خشبٌتٌن مستطٌلتٌن طولهما ”عارالش“المدٌنة هو 
سم، علٌهما رسومات على هٌبة أشجار على خلفٌة ٘,ٕٕسم وعرضهما ٘٘

زرلاء، أما أشكال الرسومات البشرٌة فكانت معمدة، وكذلن مناظر الحٌاة 
العادٌة فً ولت السلم )عودة النببلء(، والعملٌات العسكرٌة )الملن على 

 ا حماران، ومنظر األسرى، وحروب األعداء.... الخ(.    عربة حربٌة ٌجره
ٌمول ي . تسٌرون: عندما فتح لٌونارد وولً المدافن الملكٌة فً أور 
ً أن ٌفهم كٌؾ كانت تتم مراحل دفن الموتى فً األلؾ الثالث  حاول ِمرارا

عندما ٌموت “لبل المٌبلد، وهكذا كانت تجري عملٌة الدفن، بحسب اعتماده: 
أو الملكة، لبل كل شًء ٌجب أن تحفر حفرة مستطٌلة بعمك حوالً الملن 

أمتار، فً إحدى جوانبها حفرة على شكل درج للنزول من خبلله إلى  ٓٔ-9
المبر أو المدفن، وفً زاوٌة من المبر ٌبنى مكان المٌت؛ تابوت حجري 
محاط بشكل متٌن باللبن، وفً إحدى الجدران الطوٌلة ٌترن مدخل، وبعد أن 

تً الجموع، أو الموكب الجنابزي إلى المبر، ومعهم جثة الملن المٌت، تؤ
ٌؤخذ بعض  الممربٌٌن من الملن مكانهم  بجانب جثته فً التابوت الحجري، 
ومن الواضح أن هإالء الناس كان ٌتم تسمٌمهم بنوع من السم، وبعد انتهاء 

انً من طموس الدفن، ٌتم إؼبلق مدخل المبر)المدفن(، لٌبدأ الجزء الث
الطموس، وهً عملٌة دفن الحاشٌة؛ الخدم، مروضو الخٌول، العربات، 
المحاربٌن، والنساء...الخ، وكانوا ٌتمدمون إلى الحفرة، وٌنزلون إلى داخلها، 
وهم ُمطِرلون، وٌضعون األزهار على المتوفى، وكانت النساء ٌرتدٌَن 

ًّ الثمٌنة.  بٌ نما كان لادة الجٌش الثٌاب الحمراء الزاهٌة، وٌتزٌّن بالحل
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ثراء المدفن منمطع النظٌر، واللمب الرفٌع )بطل الببلد المعطاءة(، ٌجعلنا 
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أو الملكة، لبل كل شًء ٌجب أن تحفر حفرة مستطٌلة بعمك حوالً الملن 
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الطموس، وهً عملٌة دفن الحاشٌة؛ الخدم، مروضو الخٌول، العربات، 
المحاربٌن، والنساء...الخ، وكانوا ٌتمدمون إلى الحفرة، وٌنزلون إلى داخلها، 
وهم ُمطِرلون، وٌضعون األزهار على المتوفى، وكانت النساء ٌرتدٌَن 

ًّ الثمٌنة.  بٌ نما كان لادة الجٌش الثٌاب الحمراء الزاهٌة، وٌتزٌّن بالحل
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ٌسٌرون بإشاراتهم التً تمٌّزهم عن اآلخرٌن، والموسٌمٌون بؤدواتهم التً 
كانت تنملها عربات تجرها الثٌران، وفً النهاٌة ٌجلس كل واحد فً المكان 
المخصص له بشكٍل مسبك، وكان المرافمون والحراس ٌدخلون أخٌراً، حٌث 

 ب من الجهة الداخلٌة للمدفن.     ٌنهون مراسم الدفن، وٌمفون لحراسة البا
كانت توجد طاسة صؽٌرة، فً أٌدي جمٌع النساء والرجال، حٌث كانوا 
ٌنهون بواسطتها طمسهم الجنابزي، وكان ٌجب على بعض الضحاٌا تنفٌذ 
وظٌفة معٌنة حتى اللحظة األخٌرة من حٌاتهم الدنٌوٌة، وما نعرفه هو أن 

هم حتى لحظات حٌاتهم األخٌرة، وكانت الموسٌمٌٌن كانوا  ٌعزفون على آالت
ًّ آالؾ  السنٌن،  أٌادٌهم تضؽط بلهفٍة على أوتار لٌثاراتهم... وبعد مض
وعِمب فتح المدفن، عثر علماء اآلثار فً إحدى المدافن على آنٌة معدنٌة 
كبٌرة فً منتصؾ الحفرة، والظاهر أنها كانت لوضع السم فٌها؛ حٌث كانوا 

مة معاً. وبعد ذلن ٌؤخذ كل واحد مكانه المخصص فً ٌتناولون المادة السا
انتظار الموت، واالنتمال إلى الحٌاة األخرى مع الملن أو الملكة. فٌما بعد 
تبدأ عملٌة ذبح المرابٌن من الحٌوانات، وعملٌة وضع اآلالت الموسٌمٌة على 
أجساد الموسٌمٌٌن، وإهالة التراب من األعلى على األشخاص الذٌن كانوا 

 ارعون الموت حتى تمتلا الحفرة بالتراب بشكل كامل.  ٌص

 فً ضٌافة الناصر:

إنّه صوت أحمد من جدٌد، إنّه ٌطلب منّا االستعجال، ألّن العاصفة بدأت 
تشتد، وأصبحت الرإٌة صعبة بسبب الرمال والؽبار، بعد عدة خطوات 

. كانت مسرعة، أصبحنا فً أزلة المدٌنة المدٌمة أور، وفً أحٌابها السكنٌة
جدران البٌوت الطٌنٌة ما تزال لابمة فً الكثٌر من األماكن، وكان ٌبلػ 
ارتفاعها حوالً المتر ونصؾ المتر، وكانت الشوارع طوٌلة ولكنها ضٌمة 
ًّ على جدران البٌوت التً تمع على طرفً  جّداً. كنت أمد ٌدي وأضع راحت
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ً خٌالٌاً؛ كؤنن تخترق ا لزمن وتمؾ فً الشارع، كان ذلن ٌمنحنً شعورا
ًٌّ باللون األبٌض، ٌلٌه الباب الذي  المدٌنة المدٌمة آنذان. هذا مدخل لبٌت مطل
ٌوجد فً زاوٌته الحجر الدابري لتثبٌت الباب الخشبً، وٌؤتً بعده حوش 
صؽٌر. بٌن هذه األنماض والخرابب المتؤثرة بالرٌاح والمطر، تشعر بؤنفاس 

اهتمامنا كان ٌنحصر أكثر باألحٌاء الحٌاة التً كانت هنا ذات ٌوم. ولكن 
ًّ المنطمة الممدسة، ألنها تُعتبر المصدر  السكنٌة ألور التً كانت تمع شرل
ً علٌها ٌمكننا أن نعرؾ طرٌمة بناء  شبه الوحٌد الستماء المعلومات، واعتمادا

 البٌوت فً مدن مٌزوبوتامٌا. 
عمل فً م  لرر ل. وولً أن ٌنهً ال9ٖٔٔ-9ٖٓٔفً الموسم التنمٌبً 

المبور ومدافن  ملون سبللة أور الثالثة لٌنتمل إلى  أحد األحٌاء السكنٌة 
للمدٌنة. فً المطاع الذي اختاره وولً اُكتشفت البٌوت العابدة إلى فترة 
الرسً وإسٌنا، التً سبمت إنهٌار أور وسموطها على ٌد الملن البابلً 

ٌبات حوالً / لبل المٌبلد. كانت مساحة التنم78ٓٔحمورابً فً /
عامبلً، وهكذا حصلنا على معلومات كافٌة عن  ٓ٘ٔ، وٌعمل فٌها ٕم8٘ٓٓ

 صفات وطرٌمة بناء البٌوت فً أور. 
تم بناء أور دون أي مخطط، فمد كانت الشوارع “ٌمول لٌونارد وولً: 

ضٌمةً بٌن البٌوت، وهً كانت حسب أهواء وإرادة أصحاب البٌوت ومالكً 
ٌرة وواسعة، واألبنٌة  متبلصمة ولرٌبة من األرض. كانت األحٌاء كب

بعضها البعض، بحٌث الٌمكن الوصول إلى البٌوت التً تمع فً مركز الحً 
 إال عبر أزلة ضٌمة مؽلمة.  

كانت البٌوت السكنٌة متشابهة، وهً عبارة عن حوش داخلً متصل 
بشارع، عبر ممّرٍ محاط ببٌوت سكنٌة، مع درج ٌإدي إلى الطابك الثانً، 

هذا هو النموذج العام لؤلبنٌة المختلفة األحجام واألشكال، وبٌن البٌوت و
السكنٌة توجد بعض األبنٌة صؽٌرة الحجم، وبكل تؤكٌد هً عبارة عن 
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تم بناء أور دون أي مخطط، فمد كانت الشوارع “ٌمول لٌونارد وولً: 
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دكاكٌن، ٌتؤلؾ أصؽرها من ؼرفتٌن؛ بداٌتها مطلة على الشارع على شكل 
ٌع ؼرفة للبٌع، وتتبعها ؼرفة طوٌلة على شكل مستودع، كما أّن جدران جم

األبنٌة مبنٌة من اللبن، وصنعت األساسات من اآلجر )اللبن المشوي(، بٌنما 
المسم العلوي من الجدار مبنً من اللبن الطٌنً، والجدران مسٌّعة بطبمة من 

 الطٌن ومطلٌة باللون األبٌض.
لم تكن الشوارع معبدة ، لكنها كانت مفروشة بطبمة من الطٌن المدكون، 
حٌث تتحول فً الطمس الماطر إلى طٌن ٌصعب المشً علٌه، كما أّن 
عرض الشارع لم ٌكن ٌسمح بمرور العربات، وكانت الحمولة تنتمل فً 
المدٌنة بواسطة الحمالٌن أو الحمٌر. فً الوالع كانت أور مدٌنة شرلٌة بكل 

ا تحمله الكلمة من معنى. كما إن الصرؾ الصحً لم ٌكن ٌُصرؾ فً م
الشارع، بل فً لناة مخصصة بجانب الشارع، أّما الممامة الناشفة، فكانت 

 ”.  ترمى فً الشارع بٌن ألدام المارة
وولً عن حوالً خمسٌن منزالً ودكاناً على جانبً ستة شوارع، ٓنمّب ل

متواضعة )كتاب، تجار صؽار... الخ(،  كانت تعود لسكاٍن ذوي حالة مادٌة
وتم معرفة ذلن بواسطة الرلٌمات الطٌنٌة التً كانت تتضّمن كتابات، والتً 
اكتشفت فً كل بٌت تمرٌباً ، وتم معرفة اسم ومهنة صاحب البٌت ومصٌره 
فً بعض الحاالت، بفضل اللوحات الطٌنٌة، كما اكتشفت هنا كتب الدٌون، 

نت هنا مراسبلت تجارٌة لشركاء أٌضاً، كما فً ودفاتر مدرسٌة، ولكن كا
بٌت الناصر على سبٌل المثال؛ هذا البٌت، مثل الكثٌر من البٌوت األخرى، 
كان ٌمع فً نهاٌة زلاق، وكانت جدرانه الجانبٌة مشتركة مع بٌوت الجٌران، 
وكان متوسط الحجم، بحسب المماٌٌس الحدٌثة والمدٌمة أٌضاً. وتمّدر مساحة 

، وكانت الفسحة ٕم9ٓوالطابك العلوي نحو  ٕمٓٗٔاألول بنحو الطابك 
 الداخلٌة )الحوش( تتوسط خمس ؼرؾ.    
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بٌّن علماء اآلثار أّن البٌت كان أكبر فً بداٌة األمر، ولكن فٌما بعد تم 
عزل ؼرفتٌن وضمهما إلى بٌت الجٌران، وٌبدو أن الناصر لم ٌكن ناجحاً 

إلى بٌع جزء من بٌته للجٌران. وٌرُد ذكر فً األعمال التجارٌة، لذا اضطر 
رلٌماً، اكتشؾ أؼلبها فً بٌته. وبحسب هذه النصوص،  8ٔاسم الناصر فً 

ً فً تجارة المعدن، وأؼلب النصوص كانت  فإّن الناصركان ٌعمل وسٌطا
عبارة عن رسابل تجارٌة، وتطلب نمل كمٌة محددة من المعدن من مستودع 

ت بعض الرسابل عبارة عن نصوٍص تجارٌة فبلن إلى مستودع فبلن، وكان
بحتة، وأخرى شدٌدة اللهجة، بسبب تؤّخر تاجرنا الناصر، وبٌعه سبابن ذات 

 نوعٌة سٌبة.  
ً جّداً: ”الثانً“وكان أحد األشخاص، وٌُدعى  لمد للت عندما “، ؼاضبا

سوؾ ٌؤخذ سبابن جٌدة؛ هذا كبلمن، ولكنن خالفت ” تٌمٌل سٌن“أتٌت، بؤن 
طٌت رسولً سبابن ردٌبة الصنع، وللت له: إن شبت خذها وإن لم لولن، أع

تشؤ فبل تؤخذها، من أكون أنا، حتى تُعاملنً بهذا االستعبلء؟ ألسنا نحن 
، ومع أّن هذه المعلومات تعود إلى فترات أحدث ”اإلثنان من األسٌاد ؟..

ً ما )بداٌة األلؾ الثانً لبل المٌبلد(، إاّل أنها تتوافك بشكل كامل مع  نوعا
 الحٌاة فً أور، فً فترة سٌادة سبللة أور الثالثة.  

 فً أعماب الطوفان العالمً:

لمد حان ولت العودة، كنا لد حّددنا البرج المدرج لزلورة أورنامو نمطة 
عبّلم، وكنا نراها بصعوبة من خبلل الجو السدٌمً الذي أحدثته العاصفة 

خمة جداً، ال ٌمل عممها عن الرملٌة. فً طرٌك العوة اصطدمنا بحفرة ض
هذه لٌست حفرة طبٌعٌة، إنها حفرٌات لٌوناردوولً التً “عشرٌن متراً. 

، لالها زمٌلنا البروفٌسور نٌموال ”وجد فٌها آثار الطوفان المذكور فً اإلنجٌل
مٌربٌرت الذي زار المولع سابماً، تسّمرنا فً مكاننا بشكٍل عفوّي. كٌؾ 
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سوؾ ٌؤخذ سبابن جٌدة؛ هذا كبلمن، ولكنن خالفت ” تٌمٌل سٌن“أتٌت، بؤن 
طٌت رسولً سبابن ردٌبة الصنع، وللت له: إن شبت خذها وإن لم لولن، أع

تشؤ فبل تؤخذها، من أكون أنا، حتى تُعاملنً بهذا االستعبلء؟ ألسنا نحن 
، ومع أّن هذه المعلومات تعود إلى فترات أحدث ”اإلثنان من األسٌاد ؟..

ً ما )بداٌة األلؾ الثانً لبل المٌبلد(، إاّل أنها تتوافك بشكل كامل مع  نوعا
 الحٌاة فً أور، فً فترة سٌادة سبللة أور الثالثة.  

 فً أعماب الطوفان العالمً:

لمد حان ولت العودة، كنا لد حّددنا البرج المدرج لزلورة أورنامو نمطة 
عبّلم، وكنا نراها بصعوبة من خبلل الجو السدٌمً الذي أحدثته العاصفة 

خمة جداً، ال ٌمل عممها عن الرملٌة. فً طرٌك العوة اصطدمنا بحفرة ض
هذه لٌست حفرة طبٌعٌة، إنها حفرٌات لٌوناردوولً التً “عشرٌن متراً. 

، لالها زمٌلنا البروفٌسور نٌموال ”وجد فٌها آثار الطوفان المذكور فً اإلنجٌل
مٌربٌرت الذي زار المولع سابماً، تسّمرنا فً مكاننا بشكٍل عفوّي. كٌؾ 
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لٌس من أالعٌب الطبٌعة، إنه من صنع ٌد حدث ذلن؟ إن الذي أمامنا 
ً عمٌماً. لمد فهمنا اآلن لَم عمل لٌوناردوولً  اإلنسان؟ الحفرٌات تشبه وادٌا

 من لبل الملكة البرٌطانٌة.  ” سٌر“موسماً، وأحرز لمب  ٕٔمدة 
م  فً هذا المكان بالضبط، وعلى عمك عشرٌن متراً، تم 9ٕ7ٔفً عام  

م، وفوق هذه الطبمة  ٘,ٕالمترسب بسماكة تبلػ العثور على طبمة من الطٌن 
وتحتها، كانت توجد اللمى األثرٌة بكثرة، أما طبمة الطٌن هذه فكانت خالٌة 

 تماماً من أٌة لمى أو أي أثر لئلنسان. 
ً فمط بإمكانه أن ٌبرهن  ً لحجم وسماكة طبمة الطٌن فإّن شٌباً واحدا ونظرا

ان أو الطوفان الذي كانت نتابجه على هذه الحمٌمة العجٌبة، ، وهً الفٌض
انزاحت كل “كارثٌة. وهنا ٌذكر وولً لصة الطوفان المذكورة فً اإلنجٌل: 

مصادر الكون العظٌم، وانفتحت شبابٌن السماء وانهمرت األمطار على 
ً بلٌالٌها، وأصبحت المٌاه على األرض لوٌة   ٓ٘ٔاألرض أربعٌن ٌوما

 ً  ”. ٌوما
كان انهمار األمطار الؽزٌرة فً هذه األرضً السهلٌة فً جنوب ببلد 
ً خطر فٌضان نهري دجلة والفرات، وؼمر  الرافدٌن، ٌجلب معه دابما

حدث  -كما ٌعتمد بعض العلماء-مساحات واسعة من األراضً، ولكن هنا 
شًء ؼرٌب، وهو هطول األمطار على مدار شهر ونصؾ دون انمطاع، 

نت مع هبوب الرٌاح الجنوبٌة الموٌة، والتً أخرجت لسماً وٌبدو أنها تزام
 من مٌاه الخلٌج الفارسً من شواطبها باتجاه الشمال.  

كانت نتابج هذه الصدمة مرعبة، فمد بمٌت أجزاء كبٌرة من سهول جنوب 
ببلد الرافدٌن، مع مدنها ولراها تحت المٌاه لبعض الولت. أال ٌشهد كل هذا 

ذي اكتشؾ فً أور، وهو الذي ذُكر بالضبط فً على آثار الطوفان ال
اإلنجٌل؟ نعم، التشابه كبٌر، لكن الطوفان جرى فً أور مثلما أّكد العلماء فً 
بداٌة األلؾ الرابع ق.م فً فترة ثمافة عبٌد. ومن دون شن  إن الكارثة 
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الطبٌعٌة كانت ضربة لاسٌة لمستوطنات العبٌد فً جنوب الببلد، ولكنها لم 
ً عن تكن ممٌت ة، ومن جهة آخرى تتحدث ملحمة جلجامش السومرٌة أٌضا

بداٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد،  –فٌضان رهٌب فً نهاٌة األلؾ الرابع
وتتشابه تفاصٌلها مع الطوفان المذكور فً اإلنجٌل. وجوهر المصة هو أن 
آلهة سومر لررت إنزال عموبة عظٌمة بالبشر)الطوفان العالمً( والمضاء 

جنس البشري، ولد تم إعبلم رجل واحد فمظ لبل الحدث، وهو على ال
اوتنابٌشتم )زٌورودرا(، والذي صنع سفٌنة بدوره ، وحمل فٌها أمواله وأهل 

 بٌته، وبشكل مطابك لما حدث، تم وصؾ الطوفان فً الملحمة:
 عندما الح الصباح   -
 ظهر فً األفك البعٌد، فً كبد السماء ؼٌم أسود -
 وعٌداً من خبللهاأطلك الرعد  -
 شوالت وحٌنٌش ٌمشٌان أمامه  -
 ٌمشٌان على الجبال والسهول  -
 إٌراؼال ٌمزق الصواري  -
 تذهب نٌنورتا لفتح السدود   -
 األنوناكً رفعوا المشاعل  -
 لكً تضًء بنورها كل األرض   -
 لصؾ الرعد بلػ السموات  -
-  ً  انملب النور ظبلما
 األرض انفطرت مثل آنٌة  -
 –تهب بسرعة تؽمر الجبال   –الٌوم األول تعصؾ الرٌاح الجنوبٌة -

 كالحرب نزلت على الناس 
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 تهب الرٌاح ستة أٌام وسبع لٌالً  -
 الطوفان ؼمر االرض  -

ومثل نوح المذكور فً اإلنجٌل، والذي نجى بسفٌنته، فإن السومري 
ً ٌؤتً الؽر اب بخبر طٌب، أوتنابٌشتم ٌطلك الطٌور بحثاً عن الٌابسة، وأخٌرا

 وتظهر األرض، وتبدأ المٌاه باالنحسار.  
لدم أوتنابٌشتم المرابٌن واألضحٌة لآللهة العظام، وأصبح أبا الجنس 
البشري، وهكذا نرى بؤن مجرى األحداث ٌتوضح بشكل جلً. ففً بداٌة 
األلؾ الرابع لبل المٌبلد عصؾ الطوفان بمبابل عبٌد فً جنوب ببلد 

 ً ً للَّ نظٌره، وتداول السكان المحلٌون لصة الطوفان الرافدٌن، محدثا خرابا
بشكل شفهً، حتى تم تدوٌنها من لبل الكهنة السومرٌٌن فً نهاٌة األلؾ 
الرابع وبداٌة األلؾ الثالث لبل المٌبلد. ومن خبلل بابل وآشور وصلتنا هذه 

ُذكرت المصة بؤشكال مختلفة، حتى األلؾ األول لبل المٌبلد، واعتماداً علٌها 
هذه األسطورة عن الطوفان العالمً فً اإلنجٌل. نعم، التارٌخ أٌضاً لم ٌرمم 
أؼلب المبانً العظٌمة والجمٌلة ألور المدٌمة، فمد اختفت نتٌجة عوامل الجّو 
أو بسبب الحروب، ولكن هذا الملٌل المتبمً منها، حتى ٌومنا هذا، كاٍؾ 

 لمعرفة جمال وثراء حضارة سومر المندثرة. 
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 الػصل السابع

بوابة اآلله: -بابل

 "إحدى عٍائب الدنيا السيع"

طوال عملً فً العراق، لم تسنح لً الفرصة  لزٌارة بابل؛ مدٌنة 
مٌزوبوتامٌا المدٌمة، ولكن تفاصٌل الزٌارة األولى التً لمت بها فً عام  

المدٌنة م ما تزال ماثلةً أمامً، وكؤّن الزٌارة كانت البارحة. هذه 97ٔٔ
هً إحدى عجابب الدنٌا المدٌمة السبع،  -الضخمة والؽنٌة بشكل ٌفوق الخٌال

وٌؤتً ذكر المدٌنة فً اإلنجٌل عدة مرات، وفً أعمال عظماء الكتاب 
اإلؼرٌك، نظراً لروعتها وجمالها اآلسر، ولد تحّدث عنها معاصروها على 

نبهاٍر وتعّجب، مدار عّدة لرون دون كلٍل أو ملل؛ بعضهم ٌتحدث عنها با
وآخرون ٌتحدثون عنها بحمد وكراهٌة، وهنا ٌنبؽً المول إّن جمٌع هذه 

 اآلراء المتختلفة كانت تستند إلى جزٍء من الحمٌمة.
عندما زار هٌردوت بابل فً المرن الخامس لبل المٌبلد، وهً فترة أفول 

وإنما كانت بابل لم تكن مدٌنة كبٌرة جداً وحسب ، “مجدها وعظمتها، أّكد أّن 
وٌذكر الشاعر الٌونانً انتٌباترسٌدونسكً ”. أجمل المدن على اإلطبلق

 )المرن األول والثانً لبل المٌبلد( عجابب الدنٌا السبع فً أحدى لصابده:
 بابل، رأٌت جدرانن الواسعة  

 رأٌُت العربات، ورأٌت زٌوس فً جبل األولٌمب  
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 ؼٌلٌوس وأعجوبة الحدابك المعلمة فً بابل، وعجبلت 
 واألهرامات ذلن العمل العظٌم والشاق.....

إننا نعرؾ لصص وأساطٌر اإلنجٌل المتعلمة بهذه المدٌنة العجٌبة، 
نعرفها منذ سنوات الدراسة فً المدرسة والجامعة، فمد لرأنا عن بناء أبراج 
بابل، واللؽات المختلفة، وعن ؼنى وثراء حكامها المنؽمسٌن فً الخطٌبة 

ٌس من الصعب أن نبلحظ بؤن كتبة اإلنجٌل لم ٌستلطفوا بابل، والمجون. ول
وأكثر من ذلن فهم ٌتذكرون الهجوم المدمر لملون الخلدٌٌن على فلسطٌن، 
كما ٌتهجم الرسل اإلنجٌلٌون على المدٌنة المكروهة، وٌتهمونها بجمٌع أنواع 

 الذنوب المعمولة وؼٌر المعمولة وٌلعنونها. 
مصٌر بابل الرهٌب، حسب  نبوءة الرسول  ومثبلً، هكذا سوؾ ٌكون

وبابل المملكة الجمٌلة وفخر “عٌسى فً العهد المدٌم؛ حٌث ٌمول عٌسى: 
الخلدٌٌن، نزل علٌها ؼضب هللا مثل سودوؼومارا، لن ٌسكن فٌها أحد أبداً، 
وجٌبلً بعد جٌل سوؾ تكون خالٌة من البشر، لن ٌضع البدوي خٌمته، ولن 

انهم هنان، ولكن سوؾ تعٌش فٌها وحوش ٌرتاح الرعٌان مع لطع
الصحارى، وستسكن بٌوتها  بنات آوى والضباع، لتصدح بالعواء فً 
شوارعها وفً بٌوتها التً كان ٌملإها المرح، وعّما لرٌٍب سوؾ تكون 

 ”.نهاٌتها
على العكس من مدٌنة نٌنوى عاصمة اآلشورٌٌن، والتً كانت أٌضاً 

رؼم تعرضها لكل أشكال المآسً والدمار ملعونة فً اإلنجٌل، فإن بابل، و
والحروب، إال أنها عاشت حتى المرون األولى المٌبلدٌة، وال ٌرتبط  زوالها 
البطًء بؤي شكل من األشكال، بما جاء فً اإلنجٌل من أحداث درامٌة 

 ولاسٌة تنبّؤت بمصٌر بابل، وسموطها بشكل سرٌع.  
مسرح التارٌخ بشكل نهابً، لبل أن تؽادر هذه المدٌنة العجوز والحكٌمة 

تركت وراءها أجزاء كثٌرة من حضارتها الؽنٌة، بحٌث أثّرت على جمٌع 
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األجٌال البلحمة التً سكنت سهول جنوب ببلد الرافدٌن. كل شًء هنا 
 -ٌذكرن ببابل فً كل خطوة تخطوها فً العراق، فعندما كنا فً بؽداد

دار سٌنما اسمها  العاصمة، كان ثمة فً أحد شوارعها )شارع سعدون(
بابل، وكانت الرسومات الموجودة على واجهاتها، عبارة عن مماطع من 

 الحٌاة فً بابل المدٌمة، كما ٌوجد هنا أٌضاً فندق باسم بابل. 
فً سوق بؽداد المدٌم للحرؾ، نجد موضوعات التارٌخ فً الجزء 

ً عادٌاً. ه اهو المخصص لصناعة التحؾ المعدنٌة، ولد أصبحت عندهم شٌبا
الملن المشرع حمورابً ٌمؾ أمام إله الشمس )شمشٌم(، وهً النسخة 

وهذه نسخة من بوابة عشتار، التً تدخل عبرها إلى ”، ستٌل سوز“المنحوتة 
بابل، وعلى ذلن الصحن المصنوع من المعدن األحمر صورة األسد البابلً 

، الذي المشهور...، ومن أي مكتبة فً بؽداد ٌمكنن شراء دلٌل مدٌنة بابل
ُكتب فٌه بشكٍل مفّصل عن أعمال التنمٌب، واألبنٌة األثرٌة، واألحداث 

 التارٌخٌة للمدٌنة، وصورها، ومخطط األبنٌة.  
ً فً أٌامنا هذه، وهو عبارة عن مسٌر  نعم، الوصول إلى بابل سهل جدا
حوالً ساعتٌن بالسٌارة على طرٌك إسفلتً رابع، ٌتجه إلى جنوب العاصمة 

ؽداد. وها نحن ذا مستملٌن سٌارتنا )الجٌب واز( التً تسٌر بحذر العرالٌة ب
مع لوافل السٌارات األخرى فً سهول ببلد الرافدٌن الُمجدبة، والمستوٌة 
مثل طاولة. كؤن الجذور المتٌنة للحٌاة فً هذه األماكن تمتّد إلى أٌام 

 ً كبٌراً السومرٌٌن؛ فعلى جانبً الطرٌك، نشاهد الحمول ولنوات الري وعددا
ً محّملةً تسٌر، ونسوةً ٌهرعن إلى مكان  من المرى الطٌنٌة، ونشاهد حمٌرا

 ما؛ تؽطٌهّن الثٌاب السود من الرأس حتى المدم، وٌُسمع نباح الكبلب.
فً المرى هنان الكثٌر من الدكاكٌن والمحبلت التً تبٌع المشروبات 

ً ما ترى أشجار ا لنخٌل. لم نشعر الباردة للمسافرٌن، وبجانب البٌوت ؼالبا
بالتعب بعد من الطرٌك. عندما وجدنا، على ٌمٌننا، لوحة مكتوب علٌها 
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األجٌال البلحمة التً سكنت سهول جنوب ببلد الرافدٌن. كل شًء هنا 
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)بابل( وخلفها مساحة واسعة من األشجار والخضرة واألبنٌة الحدٌثة، ركنّا 
ً على األلدام. لمد  سٌارتنا فً المولؾ المخصص للسٌارات، وتابعنا سٌرا

 ً ً طبٌعٌا مفتوحاً، وعند المدخل توجد  بنت السلطات العرالٌة فً بابل متحفا
حدٌمة ظلٌلة، وهً المكان المفضل لبلستراحة لدى السكان المحلٌٌن 
والبؽدادٌٌن، ولوال وجود هذه الحدٌمة، فبل شًء ٌشعرن بؤنن فً محٌط 
المدٌنة التارٌخٌة العظٌمة، حٌث توجد فٌها أشجار النخٌل نفسها، والبٌوت 

أحواض من الماء فً األراضً الصؽٌرة الطٌنٌة، وبحٌرات صؽٌرة أو 
 الطٌنٌة )أي ؼٌر المعبدة(. 

تمدمنا إلى األمام، والح لنا، من بٌن األشجار، برجا البوابة الرابعان؛ 
لمعان لونها األزرق ٌعكس نور الشمس، وٌبهر  البصر؛ إنها بوابة الربة 

ت عشتار، الملبّسة بالموزاٌٌن األزرق الفالع، وعلٌها رسومات ملونة لحٌوانا
مختلفة؛ حٌوانات والعٌة وأخرى خٌالٌة )ثٌران، وأسود، وتماسٌح(. فً 
الماضً، من هنا بالضبط، كان ٌبدأ الدخول االحتفالً إلى للب المدٌنة، 

بوابة  –ٌعنً باألكادٌة بوابة اآللهة” بابل“والجدٌر ذكره أن اسم المدٌنة 
بل، وهً آتٌة من الرب، وٌعتمد بؤن هذه التسمٌة تعود لزمٍن ألدم من زمن با

 ، أي بوابة اآللهة. ”كادٌنكٌر“التسمٌة السومرٌة 
ٌمترب النهار من منتصفه، الشمس الحارة  تسلط أشعتها البلهبة على 
روإس السواح الذٌن ٌتزاٌد عددهم بشكل عجٌب )محلٌون ،عرالٌون 
وأجانب(. ٌمترب منا الدلٌل السٌاحً، وٌدعونا للدخول بإشارةٍ من ٌده، 

د الجدران الزرلاء لبوابة الرب عشتار، التً تبهر العٌون من شدة ولفت عن
لمعانها. أمعن النظر فً الحٌوانات المفترسة المنحوتة على الجدار؛ إن 
منظر الدراؼون الخٌالً هو األكثر تؤثٌراً؛ له مخالب النسر، وذنب األفعى، 
وجسمه مؽطى بمولعة من الحراشؾ الضخمة، ورأسه صؽٌر مسطح وله 

 نان، ومن بٌن أنٌابه ٌخرج لساٌن رفٌع وطوٌل ومزدوج فً نهاٌته.   لر
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ال شّن إّن البوابة رابعة، ولكن، بكّل أسؾ، هً عبارة عن صورة 
مصؽرة من البوابة األصلٌة التً تم التنمٌب عنها فً بداٌة المرن الماضً، 

ن بوابة من لبل البعثة األلمانٌة التً نملتها إلى برلٌن. فً الجزء الداخلً م
عشتار، بنً متحؾ صؽٌر لعرض النسخ ؼٌر األصلٌة من تحؾ بابل، 
والمخططات والصور التً تتحدث عن  آالؾ السنٌن من تارٌخ ببلد 
ً بعض المطع  الرافدٌن، وتكمن مكانة بابل فً هذا التارٌخ، وٌوجد أٌضا
األصلٌة، مثل الفخار، وبعض الدمى، وعدد من الرلم الطٌنٌة، التً اكتشفت 

 أثناء التنمٌبات فً المدٌنة المدٌمة.  
عند خروجنا واجتٌازنا أحد المرتفعات، وجدنا شٌبٌن مهمٌن؛ على بعد 
أمتاٍر أمامنا، وجدنا فً األسفل طرٌك المسٌرات المشهورة، إنه الطرٌك 
االحتفالً الربٌسً للمدٌنة المدٌمة، وهو عبارة عن شارع مرصوؾ باأللواح 

د تّم وضع اآلجّر على جانبً أساساتها بواسطة الحجرٌة الكبٌرة،  و ل
م، وٌحٌط به من الجانبٌن ٕٙاألسفلت البلصك. ٌصل عرض الشارع إلى 

جدران عالٌة من اللبن واألبراج، التً كانت فٌما مضى ملبسةً أٌضاً 
بالموازٌٌن األزرق، وعلٌها منحوتات للحٌوانات، مثل بوابة عشتار، أما 

ً ما  تجد بماٌا بارزة اآلن تجد جدراناً من الل بن تظهر فً أجزاء منه، ونادرا
لمنحوتات ثٌران أحصنة ووحٌد لرن. كان الهواء الساخن وكؤنه ٌجلب 

 أكٌاس من الؽبار والرمل إلى هذه الحفر.    
من جدٌد، نحّث الخطى نحو األعلى، باتجاه الساحة التً تطل على 

اسم المذكور آنفاً، وعلى المدٌنة عند بوابة عشتار، وعلى ٌسار طرٌك المر
ألؾ متر مربع ، تمع بماٌا وأنماض المصر الجنوبً  ٓٗ٘مساحة حوالً 

المدٌم، ومجموعة فخمة من األبنٌة المبنٌة من اللبن، وتحٌط بها خمس 
فسحات مفتوحة. وجدنا أمامنا بماٌا أساسات لجدران شبه ممحوة، مبنٌة من 

الترمٌم. بعد هدوء وسكوٍن تام، اللبن والطٌن، لكنها متماسكة بفضل أعمال 
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وهذه حدابك سمٌرامٌس “تبٌّن لنا بؤنه ال ٌوجد شًء ٌوحً بالمجد الزابل. 
، لالها الدلٌل فجؤةً مشٌراً بٌده إلى مكان ما فً الزاوٌة الشمالٌة “المعلمة 

الشرلٌة للمصر، وظهر لنا عدد من التبلل الصؽٌرة العارٌة مع بماٌا من 
 شبه بسخرٌٍة ِصرفة.  الجدران؛ كان ذلن أ

حتى نحن اآلثارٌٌن المحترفٌن، الذٌن أمضٌنا حٌاتنا فً الموالع 
واألطبلل األثرٌة، وبماٌا األبنٌة المدٌمة، تفاجؤنا بذلن، فما بالن بالسابح 
ً أجنحة أحبلمنا برإٌة  العادي! ولكن مع األسؾ لطع الوالع الماسً مجددا

الذي كتب عنه المإلفون المدماء.  جزء صؽٌر من ذلن المجد التلٌد لبابل،
مازلنا نتمدم إلى األمام فً طرٌك المراسم ذاته، وشاهدنا على ٌمٌننا معبداً 

ً بشكل كلً، لربة نٌن  ٕ٘× ٕ٘ماش مساحته ) -متوسط الحجم، مرمما
فمط، وحول الفسحة الداخلٌة تمع األماكن الممدسة والمستودعات وسكن (ٕم

معبد جدٌداً، وكؤنه لد تّم بناإه البارحة، وكان الكهنة، بشكٍل دابري. كان ال
نظٌفاً بشكل ؼرٌب ومطٌّن بشكل جٌد، بحٌث ال توجد فٌه بمعة ٌرتاح علٌها 
البصر، وبالنظر إلٌه ٌصبح كل شًء واضحاً، وهو عبارة عن نسخة حدٌثة 

 عن األصل المدٌم.    
نفسه، إلى  كان الطرٌك الربٌسً إلى المدٌنة المدٌمة ٌإدي بنا، فً الولت

أطبلل لصر نبوخذ نصر الثانً، الذي نمبت عنه بعثة روبرت كلدوي بشكل 
جزبً. هنا بالضبط، كان العاهل الرهٌب لبابل ٌحتفظ بمجموعته الشهٌرة 
من التحؾ التً جمعها من أصماع إمبراطورٌته، ولد ُوِضَع المسم األكبر من 

الطٌنٌة، بعد  هذه الخزٌنة، مثلها مثل جمٌع محتوٌات لصره والرلم
التنمٌبات، فً متحؾ برلٌن. وفً حفرة لدٌمة، بٌن حطام وبماٌا المصر، تم 
اكتشاؾ التمثال البابلً المشهور المصنوع من حجر البازلت، ولؤلسؾ، 

 حتى هذا التمثال الموجود هنا، هو نسخة عن األصل الموجود فً لندن اآلن.   
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ًّء بشكل عام، هو المسر ح اإلؼرٌمً العابد إلى زمن ما ٌعدل مزاجنا الس
اإلسكندر الممدونً، و هو عبارة عن نسخة طبك األصل، عن المسرح 
الٌونانً فً بالٌستر، وتتطابك الصفوؾ المنظمة لصحن المسرح، ومنصاته 

 الرابعة،  بشكل مدهش، مع خصابص العمارة الشرلٌة.  
عدة  هنا ٌنتهً المسم المنمب عنه من بابل، تبدأ بعده، على امتداد

كٌلومترات، المنطمة المحٌطة بالسهول الماحلة، و تتضّمن لرى نادرة، 
وأشجار نخٌل دابمة الخضرة. ومن العبث أن تبحث أبصارنا عن تلن 
العجابب والعظمة التً تحدث عنها المإرخون اإلؼرٌك بشوٍق كبٌر، أو تلن 

تراه  التً تحدث عنها مإسسو اإلنجٌل دون أّي إعجاب. الشًء الوحٌد الذي
بكثرة هو التبلل بؤحجامها الكبٌرة والصؽٌرة، وتنتشر فولها لطع اللبن 
ً لما ٌموله العالم والمستشرق  والكسر الفخارٌة لؤلوانً المدٌمة، ووفما

”. هذه التبلل هً مدافن الحضارة البابلٌة“الروسً م .ؾ .نٌكولسكً فإن 
ودكاكٌن  وتحت كل تلة تمع بماٌا لصر فاره، ومعابد جمٌلة، وسكن،

 ومحبلت الحرفٌٌن البابلٌٌن المدماء.  
نعم، لمد لضى الزمن والحرابك والحروب وفٌضانات الفرات على معظم 
أعمال وصناعات بابل الرابعة، ولكن ٌوجد لدٌنا ما ٌكفً لتشكٌل تصّور عن 
ِؼنى تارٌخ وأحداث بابل، منذ بداٌتها المظلمة وحتى الؽزو العربً، ولذلن 

تباه إلى اكتشاؾ علماء اآلثار، الذٌن ٌنمبون فً المدٌنة منذ ٌجب فمط االن
أكثر من مبة عام، والعدد الكبٌر من المراجع التارٌخٌة من الحمب المدٌمة 
 من الرلم الطٌنٌة لببلد الرافدٌن، وحتى شواهد المإلفٌن اإلؼرٌك والرومان. 

  روبرت كلدوي ٌفتتح بابل:

م الترح عدد من متاحؾ برلٌن على روبرت 897ٔفً نهاٌة عام 
كولدوي أن ٌترأس بعثة للتنمٌب فً بابل المدٌمة، ولد   وافك كولدوي، ممابل 
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بكثرة هو التبلل بؤحجامها الكبٌرة والصؽٌرة، وتنتشر فولها لطع اللبن 
ً لما ٌموله العالم والمستشرق  والكسر الفخارٌة لؤلوانً المدٌمة، ووفما

”. هذه التبلل هً مدافن الحضارة البابلٌة“الروسً م .ؾ .نٌكولسكً فإن 
ودكاكٌن  وتحت كل تلة تمع بماٌا لصر فاره، ومعابد جمٌلة، وسكن،

 ومحبلت الحرفٌٌن البابلٌٌن المدماء.  
نعم، لمد لضى الزمن والحرابك والحروب وفٌضانات الفرات على معظم 
أعمال وصناعات بابل الرابعة، ولكن ٌوجد لدٌنا ما ٌكفً لتشكٌل تصّور عن 
ِؼنى تارٌخ وأحداث بابل، منذ بداٌتها المظلمة وحتى الؽزو العربً، ولذلن 

تباه إلى اكتشاؾ علماء اآلثار، الذٌن ٌنمبون فً المدٌنة منذ ٌجب فمط االن
أكثر من مبة عام، والعدد الكبٌر من المراجع التارٌخٌة من الحمب المدٌمة 
 من الرلم الطٌنٌة لببلد الرافدٌن، وحتى شواهد المإلفٌن اإلؼرٌك والرومان. 

  روبرت كلدوي ٌفتتح بابل:

م الترح عدد من متاحؾ برلٌن على روبرت 897ٔفً نهاٌة عام 
كولدوي أن ٌترأس بعثة للتنمٌب فً بابل المدٌمة، ولد   وافك كولدوي، ممابل 
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سنوات، والشرط اآلخر  ٘شرطٌن اثنٌن؛ األول، أن ٌعمل مدة ال تمل عن 
ً ضخماً  هو أن ٌخصص للبعثة مبلػ نصؾ ملٌون مارن ذهبً، وكان مبلؽا

. تمت الموافمة على الشرطٌن، وتوجه مجموعة من العلماء األلمان، آنذان
م، 899ٔبرباسة روبرت كولدوي إلى بابل، وبدأت التنمٌبات فً ربٌع عام 

وحتى ذلن الحٌن كان العدٌد من الباحثٌٌن األوروبٌٌن لد زاروا مولع المدٌنة 
ً منذ المدم، وفً العصور الوس طى، لم ٌملل المدٌمة، ألن مولعها كان معلوما

العلماء االهتمام ببابل ٌوماً، بفضل اإلنجٌل. فً المرن السابع عشر زار 
المولع، الرحالة اإلٌطالً بٌترو دٌبلفالً لعدة أٌام، ووصؾ التل العالً 
لبابل، وحسب وصفه، فإّن معالم البرج المستطٌل تظهر بوضوح، وعِمب 

أبات بوشان، الذي أخذ ذلن، فً المرن الثامن عشر، زار المولع، الفرنسً 
 من المولع اللبن البابلً وعدداً من الرلم الطٌنٌة.   

كانت المحاولة الجادة لدراسة ووصؾ أنماض بابل فً بداٌة المرن 
م لامت 8٘ٗٔ-8ٕ٘ٔالتاسع عشر هً لئلنكلٌزي رٌتش، وفً األعوام 

ً بعثة أثرٌة فرنسٌة بزٌارة المولع، برباسة فرٌنل وأوبرت، لكن كل  أٌضا
هذه األعمال كانت جزبٌة وؼٌر مكتملة،  وحدها البعثة األلمانٌة كانت تمتلن 

 الكوادر والموارد المالٌة، لحل المسابل الصعبة فً دراسة بابل.  
كان أول ما لفت نظر كولدوي هو التبلل األربعة، بل الجبال المكونة من 

هذه التبلل من  بماٌا األبنٌة والتراب فً مركز المدٌنة المدٌمة،  ولد سمٌت
لبل السكان المحلٌٌن بؤسماء خاصة: جمجمة )وجدوا هنا، فً ولٍت سابك، 
ثبلثة آالؾ رلٌم طٌنً، وصلت فً نهاٌة المطاؾ إلى المتحؾ البرٌطانً(، 
لصر بابل، وعمران بن علً. اختار كولدوي المصر كمولع ومكان ربٌسً 

م 899ٔمن نٌسان لتنمٌباته، ولم ٌخب ظن كولدوي، حٌن كتب فً الخامس 
مضى على أعمال التنمٌب أربعة عشر “إلى صدٌمه بوفشتٌن فً برلٌن: 

ٌوماً، ولد وفمت فً االختٌار. هل تعلم أنً الترحت التنمٌب فً المصر 
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بسبب أشكال لبناته؟ و لد عثرنا علٌها اآلن. ٌتؤلُّؾ المصر من برجٌن 
وهً محاطة بجدران دابرٌٌن، والجهة الشمالٌة منه مزٌنة بؤشكال طبٌعٌة، 

ضخمة؛ الجهة الخارجٌة للجدران ملبسة بآجر مشوي مثبت بواسطة 
األسفلت، ومن الداخل فهً مملوءة  بالرمل النهري. وٌبلػ عرض تلبٌسة 

أمتار، وعرض الجزء المملوء بالرمال، فً الولت  7الجدران حوالً 
 أمتار، وهكذا ٌصل عرض الجدار إلى حوالً ستة ٓٔالحاضر، حوالً 

 ”.  عشر متراً، وحتى اآلن لم ٌتم اكتشاؾ شًء من هذا المبٌل
ال شّن أن العلماء األلمان كانوا محظوظٌن؛ ألنهم اكتشفوا، فً المحاولة 
األولى تمرٌباً، الشارع الربٌسً للمدٌنة المدٌمة المرصوؾ بالحجارة، وإلى 

ي حكم اآلن توجد على بعضها كتابات عابدة للملن نبوخذ نصر الثانً، الذ
 فً المرن  السادس لبل المٌبلد. 

كل النصوص تإكد بوضوح أّن طرٌك المراسم المشهورة ظهر مجدداً، 
وهو عبارة عن شارع المسٌرات االحتفالٌة التً كانت تمُام على شرؾ اإلله 
ً فً كل مكان، وكان مطلٌاً  مردوخ )سٌد بابل المإله(؛ كان اللبن منتشرا

 شكال الحٌوانات العادٌة واألسطورٌة.  باللون األزرق، ومزٌناً بؤ
عانى الكثٌر من علماء اآلثار من لسوة المناخ المحلً، ففً األٌام الحارة 

ً ما كانت تهب  ٓ٘كانت درجة الحرارة تصل إلى  درجة فً الظل، وؼالبا
العواصؾ الرملٌة من الجنوب؛ من شبه الجزٌرة العربٌة، لكن أعمال 

 9ٔمٌم، ولد كتب كولدوي فً تمرٌره فً التنمٌب كانت مستمرة بكل تص
أرجو عدم الملك على صحتنا، فنظام حٌاتنا مهٌّؤ “م إلى برلٌن: 9ٓٓٔتموز 

على أفضل وجه لمماومة الحرارة المحلٌة وظروفها المناخٌة. على أٌّة حال 
لمد اتخذنا كّل التدابٌراالحترازٌة، وإلى اآلن لٌس هنان ما ٌدعو للتولؾ عن 

ل العمال الحرارة بشكل جٌد، وٌعملون بمعدل إحدى عشرة ٌتحم”. العمل
ساعة فً الٌوم. ظروؾ العمل سٌبة فً تل عمران شتاًء؛ ألن أعمال التنمٌب 
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 شكال الحٌوانات العادٌة واألسطورٌة.  باللون األزرق، ومزٌناً بؤ
عانى الكثٌر من علماء اآلثار من لسوة المناخ المحلً، ففً األٌام الحارة 

ً ما كانت تهب  ٓ٘كانت درجة الحرارة تصل إلى  درجة فً الظل، وؼالبا
العواصؾ الرملٌة من الجنوب؛ من شبه الجزٌرة العربٌة، لكن أعمال 

 9ٔمٌم، ولد كتب كولدوي فً تمرٌره فً التنمٌب كانت مستمرة بكل تص
أرجو عدم الملك على صحتنا، فنظام حٌاتنا مهٌّؤ “م إلى برلٌن: 9ٓٓٔتموز 

على أفضل وجه لمماومة الحرارة المحلٌة وظروفها المناخٌة. على أٌّة حال 
لمد اتخذنا كّل التدابٌراالحترازٌة، وإلى اآلن لٌس هنان ما ٌدعو للتولؾ عن 

ل العمال الحرارة بشكل جٌد، وٌعملون بمعدل إحدى عشرة ٌتحم”. العمل
ساعة فً الٌوم. ظروؾ العمل سٌبة فً تل عمران شتاًء؛ ألن أعمال التنمٌب 
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تتم فً خندق عمٌك كثٌر الؽبار واألتربة، وكذلن صعود ونزول الناس ٌإثر 
على إنجاز األعمال، حٌنما تكون هذه األعمال جارٌة فً عمك كبٌر تحت 

تل لصر بابل وعمران بن علً. كما اكتشؾ علماء اآلثار أٌضاً أنماض 
بوابة عشتار، وبماٌا لصرٌن لنبوخذ نصر الثانً، وعدداً من المعابد، و 

زلورة(.  -أهمها إساؼٌل )معبد األله مردوخ(، وأتمٌناكٌس )برج كبٌر مدرج
 كانت النجاحات كبٌرة، ومع أن األعمال الصعبة المعمدة دامت ثمانً عشرة

سنة، إال أنها كانت تستحك كل هذا العناء، فمد تم إخراج شواهد التارٌخ 
المدٌم الرابع من تحت األرض، الواحدة تلو األخرى؛ كان الكثٌر منها 
مذكوراً فً اإلنجٌل وفً أعمال المإلفٌن اإلؼرٌك، ولكن كلما توسع علماء 

م كانوا ٌنمبون فمط اآلثار فً أعمال التنمٌب، تٌّمنوا من حمٌمة جلٌّة، وهً أنه
، ال شّن (فً بماٌا وأنماض مدٌنة نبوخذ نصر الثانً )المملكة البابلٌة الحدٌثة

أنّهم كانوا ٌصادفون طبمات ألدم أثناء التنمٌب، ومن ضمنها طبمات األلؾ 
الثانً لبل المٌبلد )عصر حمورابً(، ولكن المٌاه الباطنٌة التً تظهر بشكل 

 ا كان علماء اآلثار ٌنتملون إلى مربعات آخرى.  فجابً كانت تعٌك عملهم، لذ

 أزمنة االضطراب:

إذا أجرٌنا ممارنةً عاّمة، نجد أّن عصر المملكة البابلٌة الحدٌثة )المرن 
السادس لبل المٌبلد( هو فترة أوج ازدهار بابل، على الرؼم من   -السابع

على  لصرها، لكنها صفحة رابعة من تارٌخ المدٌنة الطوٌل، وهً تظهر
األلل فً السوٌات األثرٌة فً بابل، والتً توجد فٌها آثار النشاط البشري 

م ، ومع أن دراسة أؼلب هذه الطبمات ؼٌر ٕٓالتً تصل إلى أكثر من 
ً على اللمى األثرٌة المحددة والنصوص المكتوبة  ممكنة، إال أننا نعلم، اعتمادا

ور ألكثر من ألفً سنة على الرلم الطٌنٌة، بؤن تارٌخ بابل استمر فً التط
بفضل عّدة أجٌال من علماء اآلثار والمتخصصٌن “دون انمطاع، وذلن 
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باآلشورٌات، من مإرخٌن وفمهاء لؽوٌٌن، مّمن عملوا على فن رموز اللؽة 
، كما تمول المختصة باآلشورٌات إٌفلٌن كلٌنؽل برانوت، ”المدٌمة /ؾ.غ/

المدٌمة، نحن مدٌنون لهم،  الٌوم نستطٌع أن ننهً رحلتنا فً بابل“وتضٌؾ 
فبفضل عملهم المضنً أصبحنا نعرؾ حٌاة وطبابع الناس فً تلن الحمبة 

إذاً، هٌّا بنا إلى هذه الرحلة الشٌمة عبر آالؾ السنٌن والتً سنبدأها ”. المدٌمة
 من ألدم صفحات تارٌخ بابل. 

 متى تؤسست المدٌنة المشهورة وَمْن أسسها؟ ال ٌعرؾ أحٌد هذا األمر،
ولكن تمكنّا، من خبلل النصوص المدٌمة، من معرفة أنه فً عصر سرؼون 
األكادي )المرن الرابع والعشرٌن لبل المٌبلد(، كانت توجد مدٌنة صؽٌرة 

)والتً تعنً باللؽة السومرٌة بوابة اآللهة(، وكانت على ” كاد ٌنؽٌر“باسم 
خرى فً ذلن ممربٍة من مدٌنة كٌش السومرٌة المعروفة، وكسابر المدن األ

العصر، كان ٌحكمها كاد ٌنؽٌر، الذي كان ٌتبع فً البداٌة، لملون السبللة 
 اآلكادٌة، ثم أصبح فٌما بعد تابعاً لملون سبللة أور الثالثة. 

لم ٌكن ثمة أٌة عبلمات فً األفك، تشٌر إلى أن المدر ٌخبا لهذه المدٌنة 
بعد. سرعانما حل  الصؽٌرة ذلن المستمبل العظٌم، الذي سوؾ نعرفه فٌما

إلى اسم آخر، ” كاد ٌنؽٌر“اآلكادٌون محّل السومرٌٌن، وتحول اسمها المدٌم 
وفً حوالً ”. بوابة اآللهة“هو بابٌلً أو بابٌلو الذي ٌعنً المعنى المدٌم ذاته 

ق.م اُحتلت المدٌنة من لبل لوات المبابل  األمورٌة، ولابدها سومو ٕٓ٘ٔ
لون البابلٌن األوابل. على أٌة حال، هذه آبً، الذي أصبح مإسس سبللة م

بداٌة متواضعة جداَ، ألن بابل لم تستطع لط، أن تنافس فً تلن الفترة 
 جٌرانها العرٌمٌن سٌبار، وكٌش، ونٌبور.  

ً بعد الؽزو العٌبلمً لسومر، فمد لضت  تؽٌرت الحالة السٌاسٌة كلٌا
صؽٌرة ؼٌر الحرب على مدن الممالن العظٌمة، فً حٌن أن البلدة ال

الملحوظة، لم ٌتعرض لها أحد. لمد استفادت بابل من هذه األحداث، فمد كان 
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باآلشورٌات، من مإرخٌن وفمهاء لؽوٌٌن، مّمن عملوا على فن رموز اللؽة 
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إذاً، هٌّا بنا إلى هذه الرحلة الشٌمة عبر آالؾ السنٌن والتً سنبدأها ”. المدٌمة
 من ألدم صفحات تارٌخ بابل. 
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)والتً تعنً باللؽة السومرٌة بوابة اآللهة(، وكانت على ” كاد ٌنؽٌر“باسم 
خرى فً ذلن ممربٍة من مدٌنة كٌش السومرٌة المعروفة، وكسابر المدن األ

العصر، كان ٌحكمها كاد ٌنؽٌر، الذي كان ٌتبع فً البداٌة، لملون السبللة 
 اآلكادٌة، ثم أصبح فٌما بعد تابعاً لملون سبللة أور الثالثة. 

لم ٌكن ثمة أٌة عبلمات فً األفك، تشٌر إلى أن المدر ٌخبا لهذه المدٌنة 
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إلى اسم آخر، ” كاد ٌنؽٌر“اآلكادٌون محّل السومرٌٌن، وتحول اسمها المدٌم 
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إفبلس أخواتها من المدن اآلخرى ٌصّب فً مصلحتها، حٌث استؽّل الملون 
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، وأنهٌت الخبلفات، وحمّمُت ازدهار الببلد، ووفرت األمان للناس فً كل 

السلطة  -السلطة لً -مكان. اآللهة العظٌمة دعتنً، أنا الملن الراعً
نٌت للموانٌن، رحمتً وسلطتً سادت على مدٌنتً بسعة الصدر، اعت

 ”.   وحكمت سومر وآكاد
ولكن كان لبابل عدو آخر عظٌم خارج الببلد؛ ملن عٌبلم الرهٌب )دولة 
على أرض إٌران الحالٌة(، فمد كان رٌمسٌن ٌرالب نجاحات العاهل البابلً 
بملك كبٌر، وكان ٌحشد لواه من أجل المعارن الحاسمة. ولد بدأ الصراع 

ٌتٌن فً الشرق المدٌم فً ذلن الولت، الدولتٌن المو -الماسً بٌن العظٌمٌن
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وانتهى بانتصار باهر لحمورابً. وٌؤتً ذكر ذلن فً نصوصه المتعلمة 
 باالنتصارات: 

 حمورابً ملن، محارب عظٌم   -
 هو ساحك أعدابه   -
 إنّه كالعاصفة فً ولت المعركة -
 لمد ألحك الذّل والهوان بببلد عّدوه   -
 ولضى على الموة المعادٌة   -
 لمد اجتاز كل العمبات   -
 والجبال التً ٌستحٌُل عبورها،  -
 مثل دمٌة طٌنٌة.  -

إلى جانب انتصاراته الباهرة، دخل حمورابً التارٌخ كؤعظم مَشرع فً 
العصر المدٌم، فمد أعّد وكتب بنود لوانٌنه بنفسه؛ الموانٌن التً تنظم المسابل 

ع مواطنٌه بمدسٌة لوانٌنه، أمر األساسٌة فً حٌاة المجتمع البابلً، ولكً ٌمن
الملن بوضع تذكار من الحجر األسود، منموش علٌه صورة حمورابً، وهو 
ٌصلًّ أمام اإلله شماش، الجالس على العرش. كان شماش هو إله الشمس 
عند البابلٌن، وهو فً الولت نفسه إلهٌ حمٌمً وحاكم عادل، وتمدم اآللهة 

ً( لكً ٌعلنها لمواطنٌه، وتحت المشهد حزمةً من الموانٌٌن للملن )حموراب
 المذكور، تم حفر كتابة بمناسبة هذا الحدث االستثنابً، وجاء فٌها:  

أنا الملن، الذي برز بٌن الحكام، المجد لحكمتً وفرادتً بؤمور شماش، “
الماضً العظٌم للسماء واألرض، ٌجب أن تسود العدالة على األرض، 

ذكراي مصونةً إلى األبد، وٌجب على  بوصٌة سٌدي مردوخ، ٌجب أن تبمى
كل الموجودٌن فً الببلد أن ٌلتزموا بكلمة الحك التً كتبتها، ٌجب أال ٌتؽٌر 
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لانون األرض الذي منحته، المرار الذي أتخذته هو ٌجب أالّ ٌتّم االعتداء 
 ”.على ذكراي

ومن سخرٌة المدر، أّن الذٌن خلفوا حمورابً فً السلطة، تعرضوا 
ٌة ونكراء، على ٌد الحكام العٌبلمٌٌن، فمد تم احتبلل بابل لهزٌمة لاس

وتعرضت للنهب والسرلة، ولكً ٌعرض المنتصرون نصرهم الكامل على 
بابل، وٌعطوه لٌمةً خاصة، أخذوا معهم تذكار األسد الثمٌل إلى مدٌنة سوزي 
عاصمة عٌبلم؛ المكان الذي وجده علماء اآلثار الفرنسٌون فً ولتنا 

    الحاضر.  

  آشور وبابل:

بدأ الصراع الطوٌل بٌن بابل وآشور؛ الموة المتنامٌة بشكل سرٌع منذ 
المرن الثالث عشر لبل المٌبلد، ولد كانت الحروب والصدامات الدابمة بٌن 
هاتٌن الدولتٌن، الموضوع الربٌس للنصوص المدونة على الرلم الطٌنٌة 
المحفوظة فً أرشٌؾ لصور ملون آشور وبابل فً تلن الحمبة، وكان 

لبابلٌون ٌدخلون فً اتحادات وتحالفات مإلتة مع جمٌع أعداء آشور من ا
لبابل وشعوب الشرق األوسط، محاولٌن االنتصار على عددهم العظٌم، مرة 
من خبلل الموة، ومرة آخرى من خبلل التحاٌل علٌهم ، ولكن دون جدوى، 

، فً فمد كان جٌش التحالؾ ٌُمنى بالهزٌمة، فً كل مرة على ٌد أبناء آشور
 أرض المعركة. 

ولكن حتى المرن السابع لبل المٌبلد، لم تكن بابل، فعلٌاً، تحت سٌطرة 
آشور، وكانت تعانً األمّرٌن نتٌجة ذلن، فمد تؽٌّرت األوضاع بعد مضً 
عشرات السنٌن، وتعاظمت لوة  وخطر المبابل الخلدٌة شبه البربرٌة، المادمة 

لتابعة لؤلراضً البابلٌة، ما دفع بابل من السواحل الؽربٌة للخلٌج الفارسً، ا
 اآلشورٌٌن.  -إلى طلب المساعدة من أعداء األمس
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تم االتحاد وحمك الجانبان مصالحهما، وأصبح ملون اآلشورٌٌن 
ً لهم،  ً موالٌا ٌنتصرون بكل سهولة على الخلدٌٌن، وفً بابل نّصبوا والٌا

شوري، لكً ال ٌشعر وجرت العادة أن ٌموموا بتنصٌب اإلبن البكر للملن اآل
 البابلٌون المتكبرون باإلهانة؛ أي أنه كان شخصٌة مرمولةً ومإثّرة.  

ولكن كل ذلن ذهب أدراج الرٌاح فً فترة حكم الملن سنحرٌب، الذي لم 
ٌكن ٌحب بابل، فمد عٌن على بابل، مكان ابنه وولً عهده، رجبلً آخر من 

، ”(آخر كلب فً لصري“آشور، ٌُدعى بٌلٌبنً )لال عنه سنحرٌب نفسه: 
الذي أنزل أشد العموبات بسكان المدٌنة، ولام بمبلحمتهم، ولد حمل الناس 
السبلح هذه المرة، ودعوا جٌوش الخلدٌٌن والعٌبلمٌٌن لمإازرتهم، ثّم دخلوا 

 فً صراع منمطع النظٌر مع آشور.   
ق.م استشاط سنحرٌب ؼضباً، فاحتل بابل 89ٙوأخٌراً، فً عام 

ً رهٌباً. وفً أحد نصوصه التً تتناول نصره على المتمردة،  ودمرها دمارا
بابل، نجدهُ ٌتباهى، أمام األجٌال المادمة، بالمسوة التً لضى بها على بابل؛ 

امتؤلت ساحة المدٌنة الواسعة بجثثهم، وأجلٌُت شوزوبو الملن “إذ ٌمول فٌها: 
د لّسمُت ثروة هذه البابلً مع عابلته والممربٌن إلٌه، أحٌاء إلى ببلدي، و ل

المدٌنة  وكّل ممتلكاتها من فضة وذهب وأحجار كرٌمة بٌن شعبً... اآللهة 
التً كانت تعٌش فً المدٌنة ُحطمت بٌد جنودي، ودمرت المدٌنة وبٌوتها 
ومعابد اآللهة عن بكرة أبٌها، وكذلن أبراج المعابد المبنٌة من اللبن والطٌن. 

ً هنا، و رمٌته فً لناة أرخاتو، وفً منتصؾ دّمرُت كل ما كان موجودا
المدٌنة حفرت المنوات ومؤلتها بالمٌاه، وكان دماري كان أكثر رهبة من 
الطوفان. وكً ال ٌتذكر أحد فً لادم األٌام، أٌن كان مكان هذه المدٌنة 

”. ومعابدها وآلهتها لمُت بتدمٌرها بشكل كامل بالمٌاه، وحولتها إلً مستنمع
بابل العظٌم، أمر الملن اآلشوري بإؼراق بماٌا  ولكً ٌمحى مولع ومكان
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المدٌنة المتفحمة بمٌاه الفرات، هذا األمر الرهٌب والماسً تم تنفٌذه على 
 الفور.  

على مدى عشر سنوات، فً مكان المدٌنة المزدهرة المكتظة بالسكان، 
مة، كانت المٌاه، التً جعلها طمً النهر بنٌّةً، تؽمر آثار ومعالم الحٌاة الساب

وتماثٌل اآللهة الربٌسٌة لبابل، ومن ضمنها مردوخ الذي أخذه المنتصرون 
إلى آشور. ولكن سنحرٌب لم ٌحتفل طوٌبلً، فبعد عدة سنوات، أصبح ضحٌة 
مإامرة فً لصره، حٌث ُسلّط علٌه لتلة مؤجورون. كان ابنه اسرحدون 

بابل  ق.م( ٌشعر بالخجل من أعمال والده، فمرر أن ٌعٌد بناء9ٙٙ-8ٓٙ)
بشكل كامل، و ٌعٌد الحٌاة المزدهرة إلٌها على ضفاؾ الفرات الذي تم 
تجفٌفه، ولد باشر العَبٌد وجنود الملن اآلشوري بناء المعابد السابمة 
ً على المخططات، وعبّدوا  والمصور واألسوار الدفاعٌة العالٌة، اعتمادا

ابل من الطرق والشوارع باللبن واألحجار، وخبلل عدة سنوات نهضت ب
العدم، وعاد إلٌها بماٌا السكان الذٌن نفذوا بجلودهم من عماب سنحرٌب، 
وأرسلوا إلٌها الناس من المناطك اآلشورٌة األخرى، وعاد الجسم المتضرر 
إلى الحٌاة بكل لوة وحٌوٌة، ودخل الصراع السٌاسً والعبللات التجارٌة 

ولم تمض بضعة  وااللتصادٌة مع الدول العظمى للشرق المدٌم من جدٌد،
عموٍد حتى راود بابل، التً اؼتنت بسرعة، الحنٌن إلى استمبللها عن نٌنوى 
)عاصمة آشور فً ذلن الولت(، وفً سنوات حكم آشور بانٌبعل، لررت 

 بابل أن تجرب حّظها مرة أخرى.      
أوكٌن، وهو ابن اسرحدون ابن  -شوم -لاد الثورة شخص اسمه شماش

ٌٌن البابلٌٌن، والذي كان الملن اآلشوري لد عٌّنه فً إحدى بنات األرستمراط
ً على بابل. تصرؾ الثوار بشكل مخطط وبحٌوٌة، ولم  ذلن الولت حاكما
ٌعتمدوا على لوتهم الذاتٌة، لدحر الموات اآلشورٌة الرهٌبة؛ بل دعوا الجٌش 
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العٌبلمً لمإازرتهم، ولكن لم ٌنفعهم ذلن أٌضاً، فمد هزَم آشور بانٌبعل 
 بلمٌٌن والبابلٌٌن.   العٌ

تحصن البابلٌون خلؾ أسوار مدٌنتهم الموٌة، متؤملٌن أن ٌنجوا من تؤثٌر 
العاهل اآلشوري، ودام الحصار طوٌبلً، ولكن احتٌاطاتهم من المإن والطعام 
نفدت، حٌث حلّت المجاعة فً بابل التً ٌبلػ عدد سكانها اآلالؾ، لدرجة 

د المحاصرون لبضتهم على المدٌنة حدوث  حاالت أكل لحم البشر، وشدَّ 
 بكل حزٍم إلى أن سمطت المدٌنة، وكان الحكم على الثابرٌن سرٌعاً ولاسٌاً.  

أوكٌن حٌاً، وطال المتل واإلعدامات طبمة البابلٌٌن  -شوم -أُحِرَق شماش
النببلء والمواطنٌن العادٌٌن على حّدٍ سواء، وأّما من تبمّى من سكان بابل، 

زحون تحت ثمل الضرابب واألتاوات الكبٌرة، وُسلبت منهم فمد أصبحوا ٌر
حمولهم وحرٌتهم. لم ٌنعم اآلشورٌون بالنصر طوٌبلً، فؤٌام نٌنوى باتت 
معدودة، فمد أخذ الملن الخلدي نبوببلسر التاج البابلً، دون أّي صراع 
ً لمواجهة  ً لوٌا ٌُذكر، وأسس السبللة البابلٌة الحدٌثة، ووجد لنفسه حلٌفا

ق.م هاجمت الجٌوش ٕٔٙشورٌٌن؛ إنها الجحافل المٌدٌة، ففً عام اآل
المتحدة والمتحالفة نٌنوى واحتلتها، وأنهت سٌادة األشورٌٌن على الشرق 
األوسط، ومع دمار عاصمة اآلشورٌٌن، ؼابت آشور إلى األبد من أفك 

 التارٌخ العالمً.
 بكاء وعوٌل آشور مسموع فً كل أرجاء العالم  -
 د فال سمط معبودهم فً معب -
 والشعب الذي لم ٌحارب بالسٌؾ  -
 اضمحل وذاب، مثل الثلج أمام لمعان نور الخالك  -

بهذه الشاعرٌة، وصؾ الشاعر اإلنكلٌزي العظٌم جورج ؼوردن 
 باٌرون، النهاٌة الدراماتٌكٌة إلحدى أعظم دول الشرق المدٌم.
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  :* النهوض األخٌر لبابل

ق.م( ٖٙ٘- ٘ٓٙفً سنوات حكم ابن نابوببلسر، نبوخذ نصر الثانً )
كانت بابل فً أوج ازدهارها، وضمت المملكة البابلٌة الحدٌثة، عدا عن ببلد 
الرافدٌن، كل مساحة سورٌا الحالٌة، وفٌنٌمٌا وفلسطٌن، وكانت ؼنابم 
 الحروب فً كل هذه المساحة الشاسعة تؤتً إلى العاصمة )بابل(، وكذلن
الضرابب واألوتاوات المختلفة، وتوسعت المدٌنة بشكل ملحوظ وتطورت 

 فٌها جمٌع المهن والحرؾ، وكذلن التجارة.   
ً جبارة، كما خصصوا موارد  بذل نبوببلسر ونبوخذ نصر الثانً جهودا
مالٌة كبٌرة، من أجل إعادة بناء وترتٌب عاصمتهم، بعد الدمار الذي 

ور بنٌبعل، فؤعادوا بناء الجدران تعّرضت له فً عصر سنحرٌب وآش
وتنظٌؾ لنوات الري وتعمٌمها، وتم بناء مجموعات المعابد والمصور من 

 جدٌد. 
كتب نبوخذ نصر الثانً بنفسه كٌؾ ألٌمت التحصٌنات الجبارة حول 

لكً ال ٌستطٌع المهاجمون االلتراب من  إمؽوربٌل، أسوار بابل، “المدٌنة: 
آخر، فعلى بعد أربعة آالؾ ذراع شرلً بابل،  لمُت بما لم ٌمم به أي ملن

ًَ سوٌر دفاعً  ضخم، وُحِفَر خندق،  ولكً ال ٌستطٌع األعداء االلتراب، بُنِ
وتّم دعمهُ بواسطة اإلسفلت واللبن، وعلى حافة الخندق بنً جدار عظٌم كؤنه 
جبل، وفتحت فٌه بوابات واسعة... لكً ال ٌستطٌع األعداء، الذٌن ٌحاولون 

الضرر بنا، والوصول إلى أسوار بابل؛ طولتها بالمٌاه، حتى ٌخال  إلحاق
تبلػ المساحة المحصنة حول المدٌنة حوالً ”. المرء أّن البحر ٌحٌط بها

ثمانٌة عشر كٌلومتراً، وهً محاطة بؤسواٍر عالٌة ضخمة، مبنٌة من اللبن 
ً محصناً، ولها ثمانٌة بوابات ملبّسة بصف ٕٓ٘الطٌنً، ٌعلوها  ابح برجا

بٌل  -معدنٌة، وكل بوابة تحمل اسم أحد آلهة بابل األساسٌٌن، أدات
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)مردوخ(، كٌش، نٌنٌن، شماش، زمامً، وكانت بوابة عشتار المذكورة 
 سابماً، أكثرها فخامة وجماالً. 

ٌمسم نهر الفرات مدٌنة بابل إلى لسمٌن ؼٌر متساوٌٌن: المسم األّول ٌمع 
المدٌمة األكثر سكاناً، مع المجموعات  على الضفة الٌسرى، وٌضم المدٌنة

المعمارٌة الربٌسٌة، أما الضفة الٌمنى فكانت تضم الحمول الزراعٌة والبٌوت 
الفمٌرة بشوارعها الموحلة.  وٌصل بٌن ضفتً النهر جسور متٌنة وواسعة، 
مبنٌة من الخشب والحجارة، وفً المنتصؾ وضعت أعمدة من الخشب، 

انها  لكً تستطٌع السفن الكبٌرة العبور، حتى كانت ترفع فً اللٌل من مك
 تلن السفن ذات األشرعة العالٌة جّداً.

ً جداً  كان وصؾ بابل فً كتابات المعاصرٌن  لنبوخذ نصر الثانً دلٌما
وشامبلً، بحٌث بإمكانن أن تتصور، بسهولٍة، المدٌنة المدٌمة فً عصر 

كلٌنؽل براندت  ازدهارها بكل تفاصٌلها، وٌساعدنا كذلن كتاب إٌفلٌن
بعد األسوارالخارجٌة مباشرة، ٌشاهد المادم “المذكور آنفاً، إذ تمول إٌفلٌن: 

إلى المدٌنة  بناٌة عالٌة وسط السهول، تمع على الماعدة المشٌّدة من اللبن، 
 ”. بعلو ثمانٌة عشر متراً؛ إنه الممر الصٌفً للملن

ً لمضاء فصل الصٌؾ  ً ممتازا الحار لرب النهر، اختار حاكم بابل مولعا
ً لجّوٍ بارد، حٌث تفرد أشجار النخٌل ظبللها  على ضفة النهر، ما  طلبا
ً على المكان. كان المكان بعٌداً عن ضجٌج المدٌنة  ً لطٌفا ٌضفً جّوا
وصخبها، وكانت المساحة الواسعة أمام الجدران المحٌطة بالمدٌنة ؼٌر 

 حسب.  مسكونة تمرٌباً، وكانت تمطعها المنوات والطرق و
إن الذي ٌسٌر مع ضفاؾ النهر، ٌبطا خطواته بشكل ال إرادي، كً 
ٌستمتع بالنظر إلى طرٌك المواكب الذي ٌظهر عالٌاً؛ وكً ٌتمتّع بمشاهدة 
األسوار المسننة العالٌة على جانبً الطرٌك، تلن األسوار الزرلاء التً 

أّن السابر سٌتمّدم علٌها نموش الحٌوانات، والتً تمتد حتى بوابة المدٌنة، كما 
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)مردوخ(، كٌش، نٌنٌن، شماش، زمامً، وكانت بوابة عشتار المذكورة 
 سابماً، أكثرها فخامة وجماالً. 

ٌمسم نهر الفرات مدٌنة بابل إلى لسمٌن ؼٌر متساوٌٌن: المسم األّول ٌمع 
المدٌمة األكثر سكاناً، مع المجموعات  على الضفة الٌسرى، وٌضم المدٌنة

المعمارٌة الربٌسٌة، أما الضفة الٌمنى فكانت تضم الحمول الزراعٌة والبٌوت 
الفمٌرة بشوارعها الموحلة.  وٌصل بٌن ضفتً النهر جسور متٌنة وواسعة، 
مبنٌة من الخشب والحجارة، وفً المنتصؾ وضعت أعمدة من الخشب، 

انها  لكً تستطٌع السفن الكبٌرة العبور، حتى كانت ترفع فً اللٌل من مك
 تلن السفن ذات األشرعة العالٌة جّداً.

ً جداً  كان وصؾ بابل فً كتابات المعاصرٌن  لنبوخذ نصر الثانً دلٌما
وشامبلً، بحٌث بإمكانن أن تتصور، بسهولٍة، المدٌنة المدٌمة فً عصر 

كلٌنؽل براندت  ازدهارها بكل تفاصٌلها، وٌساعدنا كذلن كتاب إٌفلٌن
بعد األسوارالخارجٌة مباشرة، ٌشاهد المادم “المذكور آنفاً، إذ تمول إٌفلٌن: 

إلى المدٌنة  بناٌة عالٌة وسط السهول، تمع على الماعدة المشٌّدة من اللبن، 
 ”. بعلو ثمانٌة عشر متراً؛ إنه الممر الصٌفً للملن

ً لمضاء فصل الصٌؾ  ً ممتازا الحار لرب النهر، اختار حاكم بابل مولعا
ً لجّوٍ بارد، حٌث تفرد أشجار النخٌل ظبللها  على ضفة النهر، ما  طلبا
ً على المكان. كان المكان بعٌداً عن ضجٌج المدٌنة  ً لطٌفا ٌضفً جّوا
وصخبها، وكانت المساحة الواسعة أمام الجدران المحٌطة بالمدٌنة ؼٌر 

 حسب.  مسكونة تمرٌباً، وكانت تمطعها المنوات والطرق و
إن الذي ٌسٌر مع ضفاؾ النهر، ٌبطا خطواته بشكل ال إرادي، كً 
ٌستمتع بالنظر إلى طرٌك المواكب الذي ٌظهر عالٌاً؛ وكً ٌتمتّع بمشاهدة 
األسوار المسننة العالٌة على جانبً الطرٌك، تلن األسوار الزرلاء التً 

أّن السابر سٌتمّدم علٌها نموش الحٌوانات، والتً تمتد حتى بوابة المدٌنة، كما 
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بحذٍر إلى هذا المكان المخصص الحتفاالت السنة الجدٌدة، ومسٌر اآللهة مع 
 -أنبورب “جموع الناس المرافمة لهم، ولد سمى نبوخذ نصر هذا الطرٌك 

، وزٌنه بشكل خاص وباعتناء. وهذا ”شابو: أي العدو لن ٌحمك النصر
تمام احتفاالت ضخمة، وكان  مفهوم، إلنه هنا فً البداٌة، فً كل سنة، كانت

لهذه االحتفاالت مكانة خاصة لدى سكان بابل. فً ٌوم محدد، تسٌر تماثٌل 
جمٌع اآللهة وربات المدٌنة، فً مسٌرة احتفالٌة، وكانت تحمل عبر هذا 

، وكانت اآللهة تنتظر لدوم ”ؼرفة األلدار“اسمها  -الطرٌك فً ؼرفٍة خاصة
ً مع زوجته سرٌانٌتوم، وكانوا ٌجلبونهما من اإلله الربٌسً للبانثٌون البابل
 فً الٌوم الثامن.   ” إساؼٌل“المعبد الربٌسً فً المدٌنة 

لبل اإلرسال كان ٌتّم تمدٌم ضحٌة رمزٌة، إذ كانوا ٌُحرلون، فً صحن 
مملوء بالفحم المشتعل، النعجةً التً كانت ترمز إلى الوحش الدنٌوي كٌنؽو، 

ً بإنشاد ا لكهنة أناشٌَد  تمجد انتصار مردوخ على كٌنػ، وكان ذلن مصحوبا
ومن ثّم ٌضعون تمثالً مردوخ وزوجته على حمالة ذهبٌة، وٌسٌرون بهما 

 عبر طرٌك الموكب إلى ؼرفة األلدار، وكان النشٌُد ٌرافك المسٌرة:
 لم، اخرج، بٌل، الملن ٌنتظرن! -
لن ؾ .غ( الم -لومً، اخرجً، عزٌزتنا ببلٌتا )ٌمصد سربانٌتوم -

 ٌنتظرن!
 تخرج بٌل فً بابل، فتركع الببلد أمامها  -
 تخرج سربانٌتوم، فتزدهر النباتات العطرة   -
 حول عشتار البابلٌة، تصدح الموسٌما عالٌاً..    -

على عتبة ؼرفة المدر كان الملن ٌستمبل مردوخ بنفسه، وبحضور 
مردوخ، الذي بٌده ألدار البشر، كان ٌتنبؤ بمصٌر الببلد والشعب لسنة 
جدٌدة. ولؤلسؾ فإنّنا ال نعرؾ تفاصٌل هذه اللحظة الدراماتٌكٌة، لكن ٌبدو 

هذه  أّن الكهنة الذٌن تلمّوا التنبإات، فً ولٍت سابٍك، من مردوخ، ٌتلون
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التنبإات على الملن باسم مردوخ. وفً الٌوم الحادي عشر، كان ٌتم إعادة 
 . ًّ  تمثال مردوخ وسربانتٌوم إلى معبد أساؼٌل، فً مشهٍد احتفال

الممر  -على ٌسار طرٌك الموكب، كان ٌوجد ما ٌسمى بالمصر الجنوبً
الربٌسً للملن نبوخذ نصر الثانً، وهو عبارة عن مجموعة ضخمة من 

بنٌة والعمارات، تحٌط بخمسة فسحات داخلٌة، وٌمع المدخل الربٌسً األ
لمصر األعراق فً الجهة الشرلٌة لطرٌك الموكب، وألجل الوصول إلى 
الفسحة الكبٌرة االولى، كان ال بّد من اجتٌاز بوابة محمٌة، محاطة من 
الشمال والجنوب بؤبنٌة كثٌرة. هنا كانت األبنٌة الخدمٌة لعدد كبٌر من 

لموظفٌن، وكان بعض الؽرؾ فً الجزء الجنوبً من المصر عبارة عن ا
ورشات لتمطٌع األحجار على ما ٌبدو،  وكانت الِجرار الجمٌلة  المصنوعة 

 من المرمر تستخدم بكثرة فً المصر.  
لكً تصل إلى الفسحة الثانٌة الوسطى، كان ٌجب اجتٌاز بوابة خاصة 

هنا تصل معلومات من جمٌع أنحاء تمع على جانبها مستشارٌات مختلفة، و
الببلد إلى الموظفٌن الكبار، ومن هنا كان ٌتّم التحكم بالموارد المالٌة، 
والضرابب الواردة، وال سٌّما فً الؽرفة الكبٌرة فً الجزء الجنوبً، وٌبدو 
 أن الفسحة الوسطى كانت ممراً   للموظفٌن الربٌسٌن، ومكان ُسكناهم أٌضاً.  

ٌسٌة الكبٌرة، التً كان الوصول إلٌها ٌتم عبر البوابة فً الفسحة الرب
الكبٌرة الخاصة بالتشرٌفات، كانت توجد بناٌة عظٌمة ٌعٌش فٌها الملن؛ 

م(، وكان 7ٔ*ٕ٘كانت لاعة العرش فً الجزء الجنوبً، وكانت أبعادها )
لها ثبلثة مداخل من جهة الفسحة )الحوش(، وممابل الفسحة الوسطى، فً 

لفٌة للماعة، كانت توجد منطمة مرتفعة، وكان الوصول إلٌها ٌتم الجدران الخ
بواسطة درج على األؼلب، وكانت عبارة عن ممر أو موضع عرش نبوخذ 
نصر، فهنا كان ٌجلس الملن أثناء المراسم االحتفالٌة واألعٌاد الدٌنٌة.. وعند 

 استمبال السفراء، واستبلم الهداٌا والعطاٌا منهم..  
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بزٌنة المصور وؼناها، ٌخبرنا نبوخذ نصر الثانً عنها وفٌما ٌتعلك 
فً بابل؛ المدٌنة التً اخترتها، والتً أحبها، بنٌُت لصراً، بٌتاً  أذهل “لاببلً: 

ً لمملكتً.... أمرت  الناس، ومتنت أوصال الببلد. المصر المذهل أصبح ممّرا
من  بمطع أشجار الصنوبرالضخمة، من أجل بناء سمفها، وجعلُت األبواب

خشب أشجار الصنوبر الملبّس بالمعدن، والعتبات وممابض البوابات من 
البرونز، وجمعت بداخله الفضة والذهب واألحجار الكرٌمة، كما جمعت فٌه 
كل ماهو رابع وعظٌم، وكل الخٌرات والممتلكات، والزٌنة الفخمة، وجعلته 

هو أهم ما فٌه، لكن، لم ٌكن ؼنى المصر ”. مستودعاً عظٌماً للخزابن الملكٌة
وإنّما معجزته الخضراء؛ الحدابك المعلمة  ذابعة الصٌت. عندما اكتشؾ 
علماء اآلثار، فً الزاوٌة الشمالٌة الشرلٌة، من مجموعة المصور، بناٌة 
ؼرٌبة مإلفة من أربع عشرة ؼرفة متصلة ببعضها، ومحاطة بجدران ذات 

فمط كان واضحاً: إّن  عرٍض ؼرٌب، التبس األمُر علٌهم حٌنها؛ شًٌء واحدٌ 
هذه اإلنشاءات المتٌنة والجدران الضخمة المدعومة، مخصصة من أجل أن 
ً ؼرٌبةً ذات تصمٌٍم بالػ التعمٌد؛  ً جداً. بعدها وجدوا ببرا تتحمل ثمبلً عظٌما
إذ باإلمكان دفع المٌاه بشكل دابم إلى األعلى. بفضل هاتٌن الحمٌمتٌن على 

الوصؾ ؼٌر الواضح والدلٌك للكتّاب اإلؼرٌك، وجه التحدٌد، باإلضافة إلى 
تمّكنا، فً الولت الراهن، من تحدٌد ذلن المكان الذي كان حدابك معلمة فً 

 ٌوم من األٌام. 
حسب المعلومات التً توصلنا إلٌها، فإن نبوخذ نصر الثانً أمر ببناء 

نتابها الملكة المٌدٌة، التً ا-هذه الحدابك من أجل زوجته المحبوبة أمابٌتٌس
الحزن من المناخ الحار والماحل لببلد الرافدٌن، ممارنة مع مناخ ببلدها 
الشمالً، حٌُث تمنُح الجبال العالٌة والؽابات الكثٌفة، المسافر البرودة والجو 

 اللطٌؾ. 
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كانت الحدابك، التً عدت من عجابب الدنٌا السبع، تمع على برج مإلؾ “
نت توجد لناطر لوٌة من اللبن، من أربعة طوابك، وبداخل كل طابك كا

مرتكزة على دعابم عالٌة ومتٌنة جداً، وكان الببلتفورم أي )المصطبات( 
عبارة عن صخور ضخمة جداً، وفولها كانت توجد طبمة من المصب مؽطاة 
بطبمة من اإلسفلت، بعد ذلن ٌوجد صفان من اللبن مثبتان ببعضهما بوساطة 

من الرصاص لمنع  تسّرب الماء إلى الجبس، وفوق اللبن طبمة أو شرٌحة 
الطوابك السفلى للحدٌمة، وفوق كل هذا كانت توضع طبمة سمٌكة من التربة 

 الخصبة الصالحة  لنمو جمٌع أنواع األشجار. 
كانت طوابك الحدٌمة فوق بعضها البعض بشكل متدرج، و ٌصل بٌن كل 
 طابك وآخر درج عرٌض من الببلط الحجري المصمول، بلوٍن أبٌض

وزهري، وبؤمر من الملن تم جلب النباتات واألشجار التً تحبها الملكة، 
وتذكرها بموطنها البعٌد؛ كانت أشجار النخٌل العظٌمة والرابعة ترتفع فوق 
األسوار الدفاعٌة للمصر، وألجل سماٌة هذه الحدابك الوالعة على هذه الجبال 

لنهار؛ لرفع المصطنعة، كان مبات العبٌد ٌدٌرون عجلة ضخمة طوال ا
 المٌاه إلى األعلى بواسطة دالٍء مصنوعٍة من الجلد. 

كانت الحدابك باتجاه الشمال الؽربً، وحٌنما كان الهواء البارد ٌهب ، 
“. كان عطرها وظبللها وبرودتها ٌُشعر سكان بابل بؤنهم أمام معجزة ؼرٌبة 

ٌا السبع عجابب الدن“هكذا وصفها نٌخروت أ .أ، وشٌشوفا ي .أ فً كتابهما 
، الذي اعتمدا فٌه على كتابات المإلفٌن اإلؼرٌك، وٌجب هنا أن ”للعالم المدٌم

نضٌؾ أّن هذه الحدابك ال تمت بؤي صلة لسمٌرامٌس الملكة التً عاشت 
 لبل نبوخذ نصر بفترة طوٌلة.  

ٌمع المصر الربٌسً أو المدٌم لملون بابل فً نهاٌة طرٌك الموكب، وكان 
ً احتوابه على مجموعة ٌتمٌز بصفتٌن: أو الً التحصٌنات الضخمة، وثانٌا

متحفٌة من اللمى النادرة من الفترات المدٌمة، وعلى األؼلب كانت هذه ألدم 
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تجمٌع للّمى األثرٌة فً العالم،  وبذلن ٌصبح الملن البابلً نبوخذ نصرالثانً 
 عالم اآلثار األول على كوكبنا. 

هر هذه المجموعة )أي المطع النادرة لم تظ“تمول إٌفلٌن كلٌنؽل براندت: 
المترجم( هنا، بسبب اهتمام الملن بالفن، وإنّما إلظهار الفخامة والموة، فمد -

كان الملن ٌتباهى بؤن هذه المطع الثمٌنة والنادرة من مختلؾ بلدان آسٌا 
األمامٌة، أصبحت ؼنابم لبابل... ألدم المطع التً وجدت هنا فً المصر، 

لفً سنة لبل نبوخذ نصر، وهً تعود إلى الملن السومري تعود إلى نحو أ
شولؽً. وكان من ضمن المجموعة تمثاالن من حجر الدٌورٌت لحكام 

 ”.    ماري، ولد دمرهما حمورابً فً زمانه
وهنا ٌجب التذكٌر، بشكل خاص، بؤحد أهم معابد المدٌنة )إساؼٌل( 

هٌردوت، الذي  ،المخصص لئلله مردوخ؛ جاء وصؾ هذا المعبد فً تارٌخ
ٌوجد فً الجزء “زار بابل فً المرن الخامس لبل المٌبلد؛ إذ ٌمول: 

المخصص لمجموعة المعابد فً بابل.. معبد آخر ٌوجد فٌه تمثال ضخم 
المإلؾ(، وبجانبه طاولة من -لزٌوس مصنوع من الذهب )أي مردوخ

ً مصنوعٌ م ن الذهب، ومنضدة صؽٌرة ألجل وضع المدم علٌها. التاج أٌضا
تالٌنتوم  8ٓٓالذهب، وبحسب الكلدانٌٌن، فمد استخدم لصناعة هذه األشٌاء 

 المترجم(.  -كػ، وحدة لٌاس وزن ٌونانٌة7ٖ-ٕ٘)تالٌنتوم=”. من الذهب
ً كجبل، كان   لرب هذا المعبد الفخم المبنً من اللبن، والذي ٌبدو شامخا

سبعة طوابك زلورة اٌتمٌناناكً؛ هذا الهرم المإلؾ من  -ٌرتفع برج مدرج
زلورة “أو شرابح اكتسب، بفضل العهد المدٌم، شهرة كبٌرة، وأطلك علٌها 

؛ هكذا كانت تبدو هذه المعجزة اإلنجٌلٌة  فً نظر شخص من المرن ”بابل
األول لبل المٌبلد. فً وسط هذا الجزء المخصص للمعابد الممدسة، ٌعلو 

ونانٌة تساوي ما برج هابل ٌبلػ طوله وعرضه واحد ستادٌا )وحدة لٌاس ٌ
المترجم(، على هذا البرج ٌوجد برج ثاٍن، وفوله أٌضاً  -خطوة ٌٕٓٔعادل 
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برٌج آخر... وهو بشكل عام ٌتؤلؾ من ثمانٌة طوابك )فً الوالع البرج 
 المإلؾ(؛ برج فوق برج آخر.-ٌتؤلؾ من سبع طوابك

ٌإدي الدرج الخارجً إلى األعلى وٌلتّؾ حول هذه األبراج، وفً البرج 
ً ومرتّب، وبمربه طاولة من الذهب، ال توجد  األخٌر ٌوجد مخدع رابع جدا
هنا أي معالم لؤللوهٌة أو ما ٌوحً بها، وأٌضاً ال ٌبٌت هنا أي شخص لٌبلً 

/المإلؾ/ لنفسه من  -سوى امرأة، وبحسب الكلدانٌٌن، ٌختارها اإلله مردوخ
 ”.   بٌن جمٌع الجمٌبلت المحلٌات
بالمعابد والمصور، وكانت المدٌنة الضخمة  كانت بٌوت السكن تحٌط

ً للكثٌر من مدن الشرق المدٌم، كان المسافر  تضّج بالحٌاة. فً بابل، وخبلفا
ٌستطٌع التجوال بكل سهولة. الشوارع طوٌلة ومستمٌمة تمطع جمٌع المدٌنة، 
وتمسمها إلى أحٌاء مستطٌلة. و كانت الشرٌحة الفمٌرة من سكان المدٌنة 

 ً  بسٌطة من الطٌن والمصب.   تمطن بٌوتا
أما متوسطو الحال والتجار واألؼنٌاء والحرفٌون، فكانوا ٌعٌشون فً 
بٌوت ثابتة مبنٌة من المرمٌد، مإلفة من طابمٌن أو ثبلثة طوابك، وتصل 
ً إلى أربعة طوابك. كانت بابل تعج بالبشر منذ الصباح الباكر وحتى  أحٌانا

ر من الموافل التجارٌة تدخل إلى ولت متؤخر من اللٌل، وكان عدد كبٌ
المدٌنة وأخرى تخرج. وكانت الزوارق والبواخر تتوجه إلى أرصفة 
مٌنابها، ولرلعة المطارق تُسمُع من محبلت الحرفٌٌن، و تعلو أصوات 
الباعة من داخل محالّهم، تدعو الزبابن إلى الشراء. فً اللٌل فمط كان ٌحّل 

مدٌنة المعدنٌة تمفل بإحكام، وٌؤوي الناس الهدوء والسكٌنة، وكانت بوابات ال
إلى بٌوتهم، وٌنتظرون هبوب النسمات التً تجلب معها البرودة من الفرات. 
فً السماء كان السواد المخملً ٌشع بعدٍد ضخٍم من النجوم فً الحجرة 
الجنوبٌة، وحدها أصوات الحّراس الٌمظٌن ونباح الكبلب كانت تخترق، بٌن 

 المرهؾ للمدٌنة العظٌمة.  حٌٍن وآخر، النوم 
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ً إلى أربعة طوابك. كانت بابل تعج بالبشر منذ الصباح الباكر وحتى  أحٌانا

ر من الموافل التجارٌة تدخل إلى ولت متؤخر من اللٌل، وكان عدد كبٌ
المدٌنة وأخرى تخرج. وكانت الزوارق والبواخر تتوجه إلى أرصفة 
مٌنابها، ولرلعة المطارق تُسمُع من محبلت الحرفٌٌن، و تعلو أصوات 
الباعة من داخل محالّهم، تدعو الزبابن إلى الشراء. فً اللٌل فمط كان ٌحّل 

مدٌنة المعدنٌة تمفل بإحكام، وٌؤوي الناس الهدوء والسكٌنة، وكانت بوابات ال
إلى بٌوتهم، وٌنتظرون هبوب النسمات التً تجلب معها البرودة من الفرات. 
فً السماء كان السواد المخملً ٌشع بعدٍد ضخٍم من النجوم فً الحجرة 
الجنوبٌة، وحدها أصوات الحّراس الٌمظٌن ونباح الكبلب كانت تخترق، بٌن 

 المرهؾ للمدٌنة العظٌمة.  حٌٍن وآخر، النوم 



ٕٓٓ 

 *غروب بابل:

لكن فً حمٌمة األمر، ٌبدو أن كل هذا الهدوء والثراء واالزدهار لم ٌكن 
دابماً، فبعد وفاة نبوخذ نصر الثانً العجوز، بدأت أحداث دراماتٌكٌة؛ إذ 
كان الملن الفارسً لٌر )كٌر/ لوروش( ٌطمع فً بابل الثرٌة منذ زمن، فً 

فٌه الصراعات الداخلٌة على السلطة بٌن مجموعات من  الولت الذي بدأت
الطبمة النبٌلة، حٌث اضطّر الملن نابونٌد للهرب من عاصمته  مع جزء من 

ق.م  دخل 9ٖ٘جٌشه، تاركاً زمام السلطة البنه بالتبنً )فلتسار(. وفً عام 
لوروش مع جٌش كبٌر إلى أراضً بابل، بعد أن انتصر بسهولٍة فً معركة 

ند مدٌنة أوبٌس، على الجٌش الذي جمعه نابونٌد على عجل، من حاسمة ع
المرتزلة من مختلؾ شرابح المجتمع، ولكن مدٌنة بابل كانت تمتلن 

 تحصٌنات متٌنة وضخمة، وعدداً كبٌراً من لطعات الجٌش.   
لرر فلتسار االختباء خلؾ األسوار العالٌة للعاصمة، ولكن لم ٌُكتب 

فً إحدى اللٌالً، ؼٌّر لوروش مجرى الفرات من النجاح لهذه األمنٌات، ف
خبلل حفر لناة خاصة، وعلى حٌن ؼرة، هاجم المدٌنة النابمة عبر مجرى 
النهر الجاؾ، وفً هذا الولت كان الملن وأصحابه والممربون منه فً 
المصر، ٌتسامرون فً حفلٍة كبٌرة باذخة، فمد كان فلتسار، الذي لم ٌكن ٌفكر 

المبٌل، ٌتسامر مع ضٌوفه الكثر، حٌنها هجم  الفرس،  فً أي شًء من هذا
ودخلوا المدٌنة المحصنة، ولضوا على مماومة الجٌش البابلً بسرعة. 
ٌصؾ جورج ؼوردن باٌرن، هذه األحداث الدراماتٌكٌة لسموط بابل، ضمن 

 أبٌاٍت شعرٌة، وذلن اعتماداً على نصوص العهد المدٌم:
 مخموراً ومفعماً بالنشوة

 لملن على العرش؛ٌجلس ا
 العرش المهٌب 

ٕٓٔ 

 ٌلمع وٌضًء. 
 فجؤة، وكما لم ٌحدث من لبل، ظهر الخوؾ على وجه الملن،

 والحت الكآبة فً عٌنٌه
 وهو ٌحّدق إلى الحابط.
 ٌصمت صوت المٌثارة 

 والخطب المرحة 
 والحفل ؼٌر المكتمل ٌرى )الرعب فً العٌون(

 الٌد  النارٌة  
 بسبابتها العمبللة  

 على الجدار أمام الملن 
 نمش عبارة....

 مانً، فٌكل، فارس
 هذه العبارة على الجدار 

 ٌعلنون      
 إرادة هللا من السماء                                                                                            

                                                           مانً ٌعنً ملن                                       
 انتهى حكمن 

 المدٌنة فً ٌد الفرس 
 :الخط األوسط ٌعنً

 ٌمول: -ثالث -فارس
 سوؾ تُمتل اآلن! 



ٕٓٔ 

 ٌلمع وٌضًء. 
 فجؤة، وكما لم ٌحدث من لبل، ظهر الخوؾ على وجه الملن،

 والحت الكآبة فً عٌنٌه
 وهو ٌحّدق إلى الحابط.
 ٌصمت صوت المٌثارة 

 والخطب المرحة 
 والحفل ؼٌر المكتمل ٌرى )الرعب فً العٌون(

 الٌد  النارٌة  
 بسبابتها العمبللة  

 على الجدار أمام الملن 
 نمش عبارة....

 مانً، فٌكل، فارس
 هذه العبارة على الجدار 

 ٌعلنون      
 إرادة هللا من السماء                                                                                            

                                                           مانً ٌعنً ملن                                       
 انتهى حكمن 

 المدٌنة فً ٌد الفرس 
 :الخط األوسط ٌعنً

 ٌمول: -ثالث -فارس
 سوؾ تُمتل اآلن! 
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 اختفت... مندهشة  -األنهار
 الملن ال ٌصدق الحلم
 لكن الؽرفة محاصرة 

 و... إنه مٌت على درعه!
 )جورج ؼوردن باٌرون(

سموط بابل، انتهى عصر مهم من التارٌخ، فمدت الببلد استمبللها مع 
بشكل كامل، واستولى علٌها الؽرباء؛ بعد الفرس جاء الٌونانٌون وبعدهم 
البارثٌون، وأصبح نهر الفرات، فً منطمة بابل، الحدود بٌن الشرق والؽرب 

على لفترةٍ من الزمن، حٌث كان فرسان البارثٌٌن ٌحممون انتصارات خاطفة 
م احتل ٘ٔٔالجٌش الرومانً المدرب والمؤجور من ولت آلخر. وفً عام 

م أعاد ابنه 99ٔاالمبراطور تراٌان مدٌنة بابل فترةً من الزمن، وفً عام 
سٌبتٌموس سٌفٌروس نجاحاته. وتجدر اإلشارة إلى أنّه حتى ذلن الحٌن، 

ً بالموة، ولكن أ ٌامها كانت كانت المدٌنة تترن فً نفوس الزابرٌن انطباعا
معدودة. فمد بدأ نجم بابل ٌؤفل مع مرور الزمن، و بدأت تفمد أهمٌتها 
االلتصادٌة والسٌاسٌة، واستمر احتضارها لعدة لرون،  إلى أن انتهت أخٌراً 

 فً المرن السابع المٌبلدي، فً عصر الؽزو العربً للببلد.  
المحطمة  انتهت رحلتنا الخٌالٌة فً بابل. ألؾ من جدٌد على األحجار

لطرٌك المواكب. لٌس من السهل أن نصدق بؤن عمر هذا الطرٌك ٌبلػ نحو 
سنة. من الصعب أن نتخٌل أحداثاً جرت لبل مابة أو مبتً عام، فما  ٕٓٓ٘

 بالنا بها لبل آالؾ السنٌن؟!
وعلى الرؼم من ذلن، فإّن لبل ألؾ سنة مضت، كانت تمشً، على هذه 

داً، وتسٌر العربات الذهبٌة لملون بابل األحجار، مواكب طموسٌة باذخة ج
المنتصرٌن، وكانت الخوذ والرماح المعدنٌة للمحاربٌٌن البابلٌٌن تلمع تحت 
ً سار المحتلون الكاشٌون، والعٌبلمٌون، والحثٌون،  الشمس، ولكن هنا أٌضا

ٕٖٓ 

واآلشورٌون، والجٌوش الفارسٌة، الذٌن أخذوا المواطنٌن أسرى معهم، 
ة، وعلى األؼلب، فمد سار على هذا الطرٌك، الموكب وأخذوا ؼنابم عظٌم

الذي حمل التابوت المعدنً الذي ضم جثمان اإلسكندر الممدونً العظٌم، 
 ق.م. ٖٕٖالذي توفً فً بابل سنة 

تؽمرنً سعادة كبٌرة وأنا أنظر إلى عملً، ألّن ما صنعته  ٌداي “ 
البابلً نابو ببلصر ؛ هكذا كتب الملن ”سٌبمى ماثبلً أمام الناس عبر الزمان

على إحدى الرلٌمات المخصصة للبناء. وأنا رضخت لهذا النداء مرة 
أخرى، ونظرت إلى األطبلل الملٌلة البالٌة، التً بمٌت فً كّل األزمان على 

 أرض بابل، وهرعُت لبللتحاق برفالً.   
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واآلشورٌون، والجٌوش الفارسٌة، الذٌن أخذوا المواطنٌن أسرى معهم، 
ة، وعلى األؼلب، فمد سار على هذا الطرٌك، الموكب وأخذوا ؼنابم عظٌم

الذي حمل التابوت المعدنً الذي ضم جثمان اإلسكندر الممدونً العظٌم، 
 ق.م. ٖٕٖالذي توفً فً بابل سنة 

تؽمرنً سعادة كبٌرة وأنا أنظر إلى عملً، ألّن ما صنعته  ٌداي “ 
البابلً نابو ببلصر ؛ هكذا كتب الملن ”سٌبمى ماثبلً أمام الناس عبر الزمان

على إحدى الرلٌمات المخصصة للبناء. وأنا رضخت لهذا النداء مرة 
أخرى، ونظرت إلى األطبلل الملٌلة البالٌة، التً بمٌت فً كّل األزمان على 

 أرض بابل، وهرعُت لبللتحاق برفالً.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ٕٓٗ 

 

 الػصل الٌامن

 )ادلٌؾث اآلشوري(:

 آشور،نمرود،نٌنوى
 بلؽُت نهاٌتن، أٌها المجد 

 وها أنا ذا ألؾ وحٌداً، مفعماً بالعظمة؛
 أسرحدون  -أنا لابد ملون األرض ملن 

 ق . ٌا. بروسوؾ . 

  :شعب آشور وطبٌعتها

فً األعمال العلمٌة الرصٌنة، وكذلن فً الكتب الخاصة بتارٌخ العراق،  
ً ما تسمى منطمة الموصل ثانً أكبر مدن  والموجهة للمارئ العادي، ؼالبا

وهذا صحٌح. فعلى مّر الزمان، كانت هذه  -المثلث اآلشوري -العراق
تاٍل، المنطمة مركز اإلمبراطورٌة اآلشورٌة الموٌة، وهنا تعالبت، بشكل مت

 ثبلث عواصم لآلشورٌٌن؛ آشور، ونمرود، ونٌنوى. 
إذا انطلمنا من مدٌنة الموصل، لوجدنا على الفور، على أطرافها وعلى 

كم ٖٓضفاؾ نهر دجلة، بماٌا تحصٌنات مدٌنة نٌنوى المدٌمة، و على بعد 
ً بعد نحو  جنوبها، على طرٌك أربٌل، تمع أطبلل للعة نمرود، وأخٌرا

وب الشرلً، لرب البلدة المعاصرة، تمع للعة شرلاط. حتى كم إلى الجنٓٓٔ

ٕٓ٘ 

اآلن ٌمكننا مشاهدة آثار وبماٌا التحصٌنات العظٌمة، الوالعة فً منطمة 
ومعبودة  -العاصمة األولى -صخرٌة عالٌة من مدٌنة آشور الرهٌبة

األشورٌٌن. إن مشاهدة المدن الثبلث هذه، تمهد لنا التعرؾ على المراحل 
 ث فً تارٌخ شمال ببلد الرافدٌن؛ أي آشور . المهمة الثبل

ق.م على وجه التمرٌب، لدمت لبابل بدوٌة سامٌة إلى ٖٓٓٓفً عام 
شمال ببلد الرافدٌن، وكانوا ٌسمون أنفسهم أبناء آشور؛ إلههم وحامٌهم، 

آشورٌون )من آشور(، وبعد تحّولهم  -ومن هنا جاءت تسمٌة كل الشعب
الستمرار، أسسوا دولة صؽٌرة مركزها آشور، خبلل فترة لصٌرة إلى حٌاة ا

حٌث كانت ممر ملكهم ومعبد إلههم المبلً، ولردٍح من الزمن، لم ٌكن لهذا 
 -اإلله شؤٌن بؤٌّة كارثٍة أو ظاهرةٍ طبٌعٌة، فمد كان فً البداٌة راعً الصٌد

المهنة المحببة لدى اآلشورٌٌن، وكانوا ٌرسمونه ؼالباً ومعه الموس والسهم. 
بعد، ومع تعاظم  دور الحرب واالحتبلل، أصبح آشور إله الحرب،  فٌما

كانوا ٌسمونه فً  -ال سٌما فً الفترات المتؤخرة -وفً بعض األحٌان
األناشٌد إله الشمس، ولكن هذا لٌس إال تشبٌهاً خارجٌاً باإلله البابلً مردوخ،  

تصاراتهم ومع ذلن، وكما كان سابداً فً المدٌم، كان حكام آشور ٌنسبون ان
 إلى ربٌس البانثٌون المحلً لئلله آشور. 

لم تكن حالة البدو، الذٌن استوطنوا المناطك المرتفعة من ضفاؾ نهر 
دجلة، مستمرة حتى منتصؾ األلؾ الثانً لبل المٌبلد، فمد كانوا ٌخضعون 
ً لسلطة منافسٌهم األكثر لوة فً الجنوب؛ سرؼون األكادي، ونارام  دابما

، وللحثٌٌن المهاجمٌن من الؽرب، ولكن ضربات المدر سٌن، وحمورابً
هذه، التً لم تتولؾ على مدى لرون من الؽزوات والحروب، كانت كفٌلة 
بؤن تصمل هإالء الرعاة، المساة بطبٌعتهم، والصٌادٌن والمزارعٌن فً 
آشور، وتجعل منهم، فً نهاٌة المطاؾ، أمهر وأحسن المماتلٌن فً الشرق 

 الطبٌعة المحلٌة دوراً ال ٌُستهاُن به، فً تكوٌن شخصٌتهم.   المدٌم، كما لعبت



ٕٓ٘ 

اآلن ٌمكننا مشاهدة آثار وبماٌا التحصٌنات العظٌمة، الوالعة فً منطمة 
ومعبودة  -العاصمة األولى -صخرٌة عالٌة من مدٌنة آشور الرهٌبة

األشورٌٌن. إن مشاهدة المدن الثبلث هذه، تمهد لنا التعرؾ على المراحل 
 ث فً تارٌخ شمال ببلد الرافدٌن؛ أي آشور . المهمة الثبل

ق.م على وجه التمرٌب، لدمت لبابل بدوٌة سامٌة إلى ٖٓٓٓفً عام 
شمال ببلد الرافدٌن، وكانوا ٌسمون أنفسهم أبناء آشور؛ إلههم وحامٌهم، 

آشورٌون )من آشور(، وبعد تحّولهم  -ومن هنا جاءت تسمٌة كل الشعب
الستمرار، أسسوا دولة صؽٌرة مركزها آشور، خبلل فترة لصٌرة إلى حٌاة ا

حٌث كانت ممر ملكهم ومعبد إلههم المبلً، ولردٍح من الزمن، لم ٌكن لهذا 
 -اإلله شؤٌن بؤٌّة كارثٍة أو ظاهرةٍ طبٌعٌة، فمد كان فً البداٌة راعً الصٌد

المهنة المحببة لدى اآلشورٌٌن، وكانوا ٌرسمونه ؼالباً ومعه الموس والسهم. 
بعد، ومع تعاظم  دور الحرب واالحتبلل، أصبح آشور إله الحرب،  فٌما

كانوا ٌسمونه فً  -ال سٌما فً الفترات المتؤخرة -وفً بعض األحٌان
األناشٌد إله الشمس، ولكن هذا لٌس إال تشبٌهاً خارجٌاً باإلله البابلً مردوخ،  

تصاراتهم ومع ذلن، وكما كان سابداً فً المدٌم، كان حكام آشور ٌنسبون ان
 إلى ربٌس البانثٌون المحلً لئلله آشور. 

لم تكن حالة البدو، الذٌن استوطنوا المناطك المرتفعة من ضفاؾ نهر 
دجلة، مستمرة حتى منتصؾ األلؾ الثانً لبل المٌبلد، فمد كانوا ٌخضعون 
ً لسلطة منافسٌهم األكثر لوة فً الجنوب؛ سرؼون األكادي، ونارام  دابما

، وللحثٌٌن المهاجمٌن من الؽرب، ولكن ضربات المدر سٌن، وحمورابً
هذه، التً لم تتولؾ على مدى لرون من الؽزوات والحروب، كانت كفٌلة 
بؤن تصمل هإالء الرعاة، المساة بطبٌعتهم، والصٌادٌن والمزارعٌن فً 
آشور، وتجعل منهم، فً نهاٌة المطاؾ، أمهر وأحسن المماتلٌن فً الشرق 

 الطبٌعة المحلٌة دوراً ال ٌُستهاُن به، فً تكوٌن شخصٌتهم.   المدٌم، كما لعبت
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إلى األعلى من مدٌنة تكرٌت، فً السهول المحٌطة “ٌمول سٌتن لوٌد: 
بنهر دجلة ورافدٌه الشرلٌٌن؛ الزاب الكبٌر والصؽٌر، تهطل كمٌات كافٌة 
من األمطار فً فصل الشتاء ، للحصول على مواسم جٌدة من الممح، دون 
اللجوء إلى الرّي، وفً الربٌع  ٌتجاوز طول األعشاب واألزهار ركبة 

، وٌشكل ا ًّ لمرء، وتنمو الكرمة وأنواع كثٌرة من األشجار المثمرة بشكٍل بعل
السندٌان والصفصاؾ والكثٌر من األنواع األخرى ؼابات كثٌفة، وفً الولت 
نفسه تتوفر أنواع كثٌرة من أحجار البناء، وفً هذا الجزء من الببلد، تكون 

ً ألن ممارسة األطعمة طبٌعٌة فً ؼالبها، على عكس جنوب الببلد؛ نظ را
الزراعة ال تحتاج إلى تمنٌات متطورة وجهد كبٌر، وترعى لطعان الؽنم 
والماعز فً سفوح الجبال، حٌث األعشاب الوفٌرة، وهً نادراً ما تحتاج إلى 

 ”.     مراعً فً مناطك أخرى
لدٌماً، كانت تكثر الحٌوانات البرٌة، مثل الخنزٌر البري، واألٌل، 

ت، فً مرتفعات وسفوح الجبال اآلشورٌة، ولم تستطع وؼٌرها من الحٌوانا
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 الحٌوانات الداجنة أٌضاً.  
ولهذا فمد كان الراعً اآلشوري ٌمضً أؼلب أولاته برفمة لطعان الؽنم 

ً ماهراً، وشخصاً والماعز بعٌداً عن دٌاره، وكان ٌتعٌّن علٌه أن ٌكون صٌاد ا
ً ال ٌهاب األخطار، ولكً ٌحافظ على لطٌعه، كان  لوي البنٌة، ومتمرسا
ٌستطٌع أن ٌدخل فً صراع مع األسد، وٌمتل الخنزٌر البري والثور 
الوحشً، وٌصٌب بالسهم النسر الؽافل، كمان كان بإمكانه صٌد األسمان 

ً لدى ك ً جدا ل آشوري. وهكذا  الكبٌرة من النهر، وكان ذلن عمبلً عادٌا
نبلحظ كٌؾ أّن هذا الشعب صار ٌمتلن الصفات الضرورٌة البلزمة لخوض 
الحروب، مثل اإللدام والمعرفة، واجتٌاز المصاعب، والمهارة، والشجاعة، 

 والموة، االحتراؾ فً خوض الحرب، والتعامل مع السبلح.  
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وش لم ٌكن النبً اإلنجٌلً إٌساٌا ٌبالػ لّط، فً وصؾ جحافل الجٌ
 : اآلشورٌة، عندما وصفها، بشًء من الرعب واإلعجاب الُمضمر، لاببلً

دعا ٌهوه الشعب من أطراؾ األرض على عجل، وهو ٌتحرن بسرعة، فبل “
ٌوجد بٌنهم متعٌب، وال اتكالً، وال ٌوجد بٌنهم من ٌنام، ال تُحلُّ أربطة 

دة، ظهورهم، وال تنمطع أربطة صنادلهم. سهامهم حادة، وألواسهم مشدو
وحوافر أحصنتهم مثل الصوان، وعجبلت عرباتهم مثل العاصفة، 
وصراخهم مثل زبٌر اللبوة، وهم ٌنمّضون مثل األسود الفتٌة على الضحٌة 

 ”.    وٌؤخذونها، وال أحد ٌستطٌع النجاة منهم
كان النهوض األول آلشور  فً المرن الرابع عشر لبل المٌبلد، فً 

األول وتوكلتً نٌنورتا، وكانت آشور  سنوات حكم الملون هدد نٌراري
المركز الربٌسً ونمطة انطبلق عدوانها فً هذه الفترة، وكانت تمع على 
الضفة الؽربٌة لضفاؾ دجلة، على ممربٍة من الحدود الشمالٌة لسهول ببلد 

 الرافدٌن.  

  :عاصمة اآلشورٌٌن األولى –آشور 

ل باتجاه األسفل، كم عن الموص ٓٓٔعلى نهر دجلة، وعلى مسافة تبعد 
تمع للعة شرلاط المهجورة؛ هنا توجد أحد أكثر الموالع األثرٌة إؼراًء لعلماء 
اآلثار؛ إنها أطبلل مدٌنة آشور، العاصمة المدٌمة للدولة اآلشورٌة، وهذا 
ً بدوره المهم فً تارٌخ ببلد الرافدٌن وحسب، بل هنا  المكان لٌس مشهورا

ً كانت المدرسة األولى لعل م اآلثار الرافدي، فعلى الحواؾ الحادة عملٌا
م، 9ٔٗٔم وحتى 9ٖٓٔوالعالٌة لنهر دجلة، ولمدة أحد عشر عاماً؛ منذ 

أجرت البعثة األلمانٌة، برباسة والتر آندري، أعمال التنمٌب ، والتً عملت 
بشكل منهجً ومدروس، ألول مرة فً تارٌخ التنمٌبات فً ببلد الرافدٌن، 

دٌدة فً تطور علم اآلثار، والتً تّم إثباتها بعد وهً التً حددت مرحلة ج
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التنمٌبات، إذ كانت تمتصر على البحث عن الكنوز والخزابن لبل ذلن، 
كالتنمٌبات التً لام بها كل من بوتا، ولٌارد، والرسام، وسارزٌن، فً المرن 

 المبل الماضً.    
أثناء  كان آندري ٌرى بؤن اللمى والمطع األثرٌة والتحؾ، التً تكتشؾ

التنمٌبات بٌن أنماض المدن والمبانً المدٌمة، ٌجب أن توضع فً لاعات 
المتاحؾ المكٌفة، لكً ٌستمتع بها الزوار. ولٌس هذا هو األهّم هنا، فاألمر 
األهّم هو مرالبة مجد وتطور الحضارة بشكٍل مباشرعلى األرض، وكان 

، لد تإدي إلى آندري ٌدرن بؤن أي حركة عشوابٌة أو ؼٌر منتبهة بالرفش
تخرٌب أي شًء مهم، ولهذا ٌجب المٌام بؤعمال التنمٌب بانتباه وحذر 

 شدٌدٌن. 
تعلم آندري لراءة اآلثار على األرض، وال ٌستطٌع المٌام بذلن إال 
المختص، وكانت نتابج هذا العمل الشاق مثمرة لدرجة أن جمٌع البعثات 

 ا هذا.  العاملة فً العراق تتبع هذه الموانٌن حتى ٌومن
فً الحمٌمة لم ٌؤت النجاح مباشرة، ومن دون تكلفة، ولبل كل شًء كانت 
الظروؾ الطبٌعٌة، التً تخٌؾ اإلنسان األوروبً أكثر )تجمع هابل للذباب 
فً النهار والبعوض فً اللٌل(، كانت تعكر صفو الحٌاة فً هذه المنطمة 

العمل هنا ٌجب علٌه أن من ٌرٌد العٌش و“الماحلة. ٌمول والتر آندري شاكٌاً: 
المرض، والعطش، “، وٌضٌؾ: ”ٌتسلح، على الفور، بالصبر وحب العمل

والتعرق، ولسعات البعوض، والحمى، وأكثر من كّل شًء المبلرٌا، 
والتهابات العٌون، وكل هذه األوببة تجلبها الصحراء، وال ٌستطٌع علماء 

تلة، وعلٌهم المٌام اآلثار الهروب منها، فهنا فً الصحراء، ثمة عزلة لا
بواجبهم األساسً، فمط عندما ٌتعّودون على رتابة الصحراء، حٌث ال ٌوجد 
ال نباتات وال أشجار، حٌنها تفهم بشكل حمٌمً ماذا ٌعنً الفردوس على 
ً الرٌاح  األرض، ففً الصحراء ٌعرفون لٌمة الَخضار، وٌعرفون أٌضا
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لماسٌة الموحلة، التً تحمل الحمٌمٌة، وهبوب الرٌاح العاتٌة على األراضً ا
ً من الرمال الناعمة الحمراء؛ هذه الرٌاح الحارة  معها من الصحراء، ؼٌوما
والجافة والمشبعة بالؽبار، تتسلل تحت المبلبس، وبٌن الشعر والعٌون وفً 
األنؾ والفم، هً ال تجلب معها األمراض وحسب؛ بل تجلب أٌضاً العطش 

ٌة واستخراج اللمى والتحؾ من تحت ، ولكن االكتشافات الٌوم”األزلً
 سوٌات المولع، كانت تُدخل الفرح إلى للوب الباحثٌن.    

اكتشؾ آندري جدران المصور المطلٌة باللون األحمر الداكن، والمؽطاة 
بببلط من الٌباستر، والتً توجد فً زواٌاها خطوط بٌض وسود متساوٌة، 

ها رسوٌم لمخلولات وعلى جدران ؼرؾ المصور، كانت توجد لوحات علٌ
 مجنحة برإوس النسور وأخرى برإوس البشر.  

وبعدها اكتشفوا مجموعة من الؽرؾ تحت األرض، كانت سموفها على 
شكل لبب؛ إنها مدافن ملون اآلشورٌٌن، ولكنها كانت فارؼة كلها؛ تمكنوا 
من جمع من مدفٍن واحٍد وحسب، من بٌن هذه المدافن؛ بماٌا تابوت حجري، 

ن لطعة حجرٌة واحدة ضخمة، ٌبلػ طولها نحو أربعة أمتار مصنوع م
وعرضها متران، وٌبلػ وزن هذه الكتلة الضخمة، حوالً ثمانٌة عشر طناً، 

 ومع ذلن، فمد استطاع أحدهم كسر هذا الصندوق العمبلق!
وحسب رأي العلماء، فإنّهم صبوا النفط على التابوت، واشعلوا فٌه النار، 

لٌة من الحرارة والسخونة، ومن ثم صبوا علٌه حتى وصل إلى درجة عا
الماء، ونتٌجة هذه العملٌة الذكٌة، التً جرت أمام األعٌن تم فتح هذا 
التابوت، وبعد أن تم جمع لطع التابوت وترمٌمه، وجدوا لطعة ُكتِب علٌها: 

وٌبدو أنه ”. لصر آشور نصربال، ملن الكون، ملن آشور، ابن هدد نٌراري“
ق.م ٕٔٙ-ٗٔٙدفن عند سموط الدولة اآلشورٌة فً سنوات لد تم نهب الم

من لبل جحافل المٌدٌٌن.  لمد فّجر الناهبون التابوت الحجري، وأحرلوا 
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من لبل جحافل المٌدٌٌن.  لمد فّجر الناهبون التابوت الحجري، وأحرلوا 
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عظام الملن، أو رموها فً نهر دجلة، وأخذوا المجوهرات التً كانت 
 موجودة فً المدفن.

فً آشور، كما فً بابل، كان لدٌهم معبدهم المدرج )زلورة(، وطرٌك 
لمواكب، الذي كانت الجموع الخارجة من المعابد فً عٌد رأس السنة، ا

 تسٌر فٌه حاملةً تماثٌل اآللهة، وكانت تعٌدها إلى أماكنها بعد بضعة أٌام.  
كان من أهم معابد المدٌنة، معبد اإلله آشور والربة عشتار، وكان تمثال 

كان ٌإّمن له اإلله آشور ٌمؾ على الضفة الصخرٌة العالٌة لنهردجلة؛ ما 
حماٌة طبٌعٌة، ولكنه منذ  ذلن الزمن البعٌد، أُحٌط بجدران من اللبن بعلو 

م وبعرض حوالً ستة أمتار، وكانت أساسات الجدران مبنٌة على ٘ٔ
صخور ضخمة، وعلى الجدران من الخارج، وفً كل عشرٌن متٍر، ٌوجد 

 برج.
د، حٌث كانت تبٌن أن العاصمة األولى لآلشورٌٌن كانت مخدمة بشكل جٌ

توجد شبكة مٌاه للشرب، وكذلن الصرؾ الصحً، وكانت توجد أحواض 
 لبلستحمام فً كثٌر من البٌوت.  

وحسب انتصارات الملون المحلٌٌن فً المعارن، كانت الؽنابم تؤتً من 
البلدان المجاورة إلى المدٌنة، ما أّدى بدوره إلى تطّور الصناعة ونمّو 

ول أن ٌخلّد اسمه، من خبلل بناء معابد رابعة التجارة، وكان كل ملن ٌحا
ضخمة فً أماكن محصنة، ذات شوارع مخدمة، وهكذا استمرت الحال حتى 

 المرن التاسع لبل المٌبلد.  

  مدٌنة الثٌران المجنحة: –نمرود 

وأخٌراً، ٌُفضً بنا الشارع اإلسفلتً إلى خارج األحٌاء السكنٌة الضٌمة؛ 
صٌنات نٌنوى المدٌمة، وعلى الفور نتوجه إلى أطراؾ الموصل، لرب تح

جنوباً، بمحاذاة الضفة الٌسرى لنهر دجلة، ومن حولنا سهول مرتفعة 
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خصبة، ولرى طٌنٌة كثٌرة، ولطعان ؼنم، وحمول لمح ذهبٌة، بدأت سنابله 
بالنضوج. شمس العراق التً ال ترحم، تبدأ باالرتفاع بكسل فً السماء، 

خٌم الهدوء على كل مكان. ٌصعب تصدٌك أنّه ناشرةً نورها الساطع، حٌث ٌ
لبل ثبلثة آالؾ سنة، كانت هذه الببلد للب أمبراطورٌة محاربة عظٌمة، 
وصلت من شواطا البحر المتوسط إلى جبال عٌبلم، ومن أرمٌنٌا إلى 

 الخلٌج الفارسً. 
كان سكانها مزارعٌن ورعاة، صملهم صراعهم مع الطبٌعة، وكانوا 

لجٌش متوسط الموام، لكنه مدرب ومسلح بشكل جٌد. وكان النواة األساسٌة 
تحت إمرة الملون المحلٌٌن، أشبه بعاصفة مدمرة هبت على كل الشرق 
األوسط. نحُن فً الطرٌك نحو الجنوب، إلى نمرود التً  تبعد أطبللها عن 

كم،  والتً تمع على المنحدرات العالٌة للضفة الٌسرى ٖٓالموصل حوالً 
 ها إحدى العواصم الثبلث للدولة اآلشورٌة.لنهر دجلة؛ إن

فً المرن التاسع لبل المٌبلد، لرر الحاكم النشٌط آشور نصربال الثانً 
نمل عاصمته من آشور المدٌمة إلى لرٌة صؽٌرة )كبلخ(، تمع عند التماء نهر 
الزاب الكبٌر بنهر دجلة، وخبلل عّدة أشهر، بنى آالُؾ العمال العبٌد، فً 

المهجورة مدٌنة ضخمة مسّورةً بؤسواٍر طٌنٌة عالٌة )مجموع مكان المرٌة 
كم(، وعدٍد كبٌٍر من األبراج المسننة التً تبدو وكؤنّها نابتةٌ 8طولها حوالً 

من تحت األرض. هنا المصور الرابعة والمعابد والزلورات، والدكاكٌن، 
 ومهاجع الجٌش، والمستودعات وورشات الحرفٌٌن. 

رابع، والزلورة، والمعابد الربٌسٌة، كان جمٌعهم كان المصر الملكً ال
ً بشكل طبٌعً واصطناعً فً الزاوٌة الشمالٌة  ٌمع فً منطمة مرتفعة نسبٌا
الؽربٌة لجدران المدٌنة، وكانت تبدو وكؤنها للعة داخل للعة. كان لصر 
ً حماً؛ كان مصنوعاً، من الداخل، من أنواع من خشب  آشور نصربال رابعا

درة والمعدن والذهب والعاج، وكانت جدرانها مزٌنة برسومات األشجار النا
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خصبة، ولرى طٌنٌة كثٌرة، ولطعان ؼنم، وحمول لمح ذهبٌة، بدأت سنابله 
بالنضوج. شمس العراق التً ال ترحم، تبدأ باالرتفاع بكسل فً السماء، 

خٌم الهدوء على كل مكان. ٌصعب تصدٌك أنّه ناشرةً نورها الساطع، حٌث ٌ
لبل ثبلثة آالؾ سنة، كانت هذه الببلد للب أمبراطورٌة محاربة عظٌمة، 
وصلت من شواطا البحر المتوسط إلى جبال عٌبلم، ومن أرمٌنٌا إلى 

 الخلٌج الفارسً. 
كان سكانها مزارعٌن ورعاة، صملهم صراعهم مع الطبٌعة، وكانوا 

لجٌش متوسط الموام، لكنه مدرب ومسلح بشكل جٌد. وكان النواة األساسٌة 
تحت إمرة الملون المحلٌٌن، أشبه بعاصفة مدمرة هبت على كل الشرق 
األوسط. نحُن فً الطرٌك نحو الجنوب، إلى نمرود التً  تبعد أطبللها عن 

كم،  والتً تمع على المنحدرات العالٌة للضفة الٌسرى ٖٓالموصل حوالً 
 ها إحدى العواصم الثبلث للدولة اآلشورٌة.لنهر دجلة؛ إن

فً المرن التاسع لبل المٌبلد، لرر الحاكم النشٌط آشور نصربال الثانً 
نمل عاصمته من آشور المدٌمة إلى لرٌة صؽٌرة )كبلخ(، تمع عند التماء نهر 
الزاب الكبٌر بنهر دجلة، وخبلل عّدة أشهر، بنى آالُؾ العمال العبٌد، فً 

المهجورة مدٌنة ضخمة مسّورةً بؤسواٍر طٌنٌة عالٌة )مجموع مكان المرٌة 
كم(، وعدٍد كبٌٍر من األبراج المسننة التً تبدو وكؤنّها نابتةٌ 8طولها حوالً 

من تحت األرض. هنا المصور الرابعة والمعابد والزلورات، والدكاكٌن، 
 ومهاجع الجٌش، والمستودعات وورشات الحرفٌٌن. 

رابع، والزلورة، والمعابد الربٌسٌة، كان جمٌعهم كان المصر الملكً ال
ً بشكل طبٌعً واصطناعً فً الزاوٌة الشمالٌة  ٌمع فً منطمة مرتفعة نسبٌا
الؽربٌة لجدران المدٌنة، وكانت تبدو وكؤنها للعة داخل للعة. كان لصر 
ً حماً؛ كان مصنوعاً، من الداخل، من أنواع من خشب  آشور نصربال رابعا

درة والمعدن والذهب والعاج، وكانت جدرانها مزٌنة برسومات األشجار النا
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ولطع أحجار أفمٌة، علٌها رسومات طبٌعٌة وكتابات، وبفضل إحدى هذه 
ق .م عرفنا أّن حفلة استمرت عدة أٌام، ألٌمت 879الكتابات العابدة لسنة 

ً من  9٘7ٗٙبمناسبة افتتاح المصر الجدٌد، شارن فٌها  الناس “شخصا
من كل البلدان مع سكان كبلخ بفخر واعتزاز، لمد لّدمُت لهم، المحظوظٌن 

أنا الملن اآلشوري، الطعام والشراب وأكرمتهم عشرة أٌام على التوالً، 
 ”.وبعد ذلن أرسلتهم إلى بلدانهم فً سبلم وسرور

ً تم فتح لناة خاصة، باتً ؼالً )مجرى  -خً -فً ذلن الولت أٌضا
نهر الزاب الكبٌر إلى المدٌنة بشكٍل النعٌم( أو )مجرى الخٌرات(، من 

مباشر، لكً ٌتم تحصٌنها أكثر، وكذلن لري السهول المحٌطة. اإلله الراعً 
ولام البناإون، على  -نمرود أصبح اإلله المحارب نٌنورتا -والحامً لكبلخ

عجل، ببناء معبد فخم له. كان السكان فً ببلد الرافدٌن ٌبنون جدران 
لبن الطٌنً )نادراً ما  كان من اآلجر(، وكانوا المصور والمعابد من ال

ٌستخدمون الحجر فً وضع أساسات البناء وتلبٌس الجدران من الداخل 
وصناعة تماثٌل الملون واآللهة، وهكذا بالضبط، أتم آشور نصر بال الثانً 
العمل فً نمرود، فمد جلب األحجار من الجبال، وعلى الرؼم من أّن 

ند ضفاؾ النهر، إاّل أّن جمٌعها استخدمت فً الحجارة كانت متوفرة ع
 صناعة التماثٌل وتزٌٌن المصور ومداخلها.

حول هذا المجّمع من المصور والمعابد المسورة باألسوار الطٌنٌة العالٌة 
واألبواب الحدٌدٌة، كانت تنتشر بكثرة منازل المواطنٌن، وتم تحوٌل كبلخ 

ناس من كل األطٌاؾ الى من لرٌة صؽٌرة إلى عاصمة مزدهرة، جذبت ال
المدٌنة التً اشتهرت بؤسوالها، وكان التجار الؽرباء والمحلٌون ٌتاجرون 

 بسلعٍ متنوعة، وٌشترون ؼنابم الحرب اآلشورٌة.  
تابع ابن ملن آشور نصربال الثانً، شلمانصر الثالث، تحصٌن وتزٌٌن 
العاصمة، وبنى لصره الخاص على ممربٍة من  من المصر المدٌم، واستخدم 

ٕٖٔ 

ً من مواد البناء والزخرفة المخصصة لمصر والده. وفً  فً بنابه جزءا
لدولة السابع ق.م تفمد نمرود دورها وأهمٌتها، لتنتمل عاصمة ا -المرن الثامن

 ٕٔٙإلى نٌنوى التً تلمت الضربة الماضٌة على ٌد المٌدٌٌن والبابلٌٌن عام 
ق.م، هً وجمٌع مراكز اآلشورٌٌن األساسٌة، ولد تم نهبها وحرلها بشكل 
كامل، وتحولت إلى أكوام من الممامة، وبماٌا من ِلبٍن وتراب، وهكذا لم تعد 

 الحٌاة إلى نمرود ثانٌة.  
التً لٌس لها شكل محدد، والتً تنمو علٌها نباتات  إن التبلل الرمادٌة

للٌلة، تخبّا تحتها بماٌا مدٌنة كانت فً ٌوم من األٌام عاصمة لدٌمة عظٌمة. 
وبمٌت الحال على ما هً علٌه حتى المرن التاسع عشر. ففً األعوام  

م  استطاع الرحالة والدبلوماسً اإلنكلٌزي هنري لٌارد أن 8٘ٔٔ-8ٗ٘ٔ
التبلل نمرود ومجدها الؽابر، وتابع الحفر حتى صادؾ جزءاً ٌرى فً هذه 

من المصر الرابع آلشور نصربال الثانً، وٌُعتبر لٌارد هو من عّرؾ 
الجمهور األوربً المنبهر على خزابن الحضارة اآلشورٌة المدٌمة، وكذلن 
استطاع أن ٌمدم اكتشافه المبهر إلى جمهور واسع من المراء، من خبلل 

، وأسلوٍب أدبً رابع، وفٌما ٌلً جزء من وصفه إلحدى وصٍؾ دلٌك
فً صباح أحد األٌام، شوهد بعض العمال العرب، “لحظات التنمٌب: 

ٌا بٌن “ٌتجهون إلٌنا من مولع التنمٌب، وهم ٌصرخون فً اضطراب: 
استعجل، ال إله إال هللا ،دمحم رسول هللا ! لمد عثرنا على نمرود، نمرود 

توجه اإلنكلٌزي كالرٌح إلى الحفرٌات، وخبلل ”. أعٌننا بعٌنها، رأٌناها بؤم
ً من حجر االلباستر على جسم أسٍد مجنح.  ً كبٌرا لحظات وجد أمامه رأسا

ً بشكل مدهش، وكانت مبلمح الوجه هادبة، “ٌمول لٌارد:  كان التمثال سلٌما
وتعبّر عن العظمة فً الولت نفسه، كانت المبلمح مرسومة بحرٌة كاملٍة 

لموانٌن الفن، ما ٌجعل تصدٌك عودته إلى تلن الحمبة البعٌدة، أمراً وفهٍم 
 ً  ”.صعبا
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ً من مواد البناء والزخرفة المخصصة لمصر والده. وفً  فً بنابه جزءا
لدولة السابع ق.م تفمد نمرود دورها وأهمٌتها، لتنتمل عاصمة ا -المرن الثامن

 ٕٔٙإلى نٌنوى التً تلمت الضربة الماضٌة على ٌد المٌدٌٌن والبابلٌٌن عام 
ق.م، هً وجمٌع مراكز اآلشورٌٌن األساسٌة، ولد تم نهبها وحرلها بشكل 
كامل، وتحولت إلى أكوام من الممامة، وبماٌا من ِلبٍن وتراب، وهكذا لم تعد 

 الحٌاة إلى نمرود ثانٌة.  
التً لٌس لها شكل محدد، والتً تنمو علٌها نباتات  إن التبلل الرمادٌة

للٌلة، تخبّا تحتها بماٌا مدٌنة كانت فً ٌوم من األٌام عاصمة لدٌمة عظٌمة. 
وبمٌت الحال على ما هً علٌه حتى المرن التاسع عشر. ففً األعوام  

م  استطاع الرحالة والدبلوماسً اإلنكلٌزي هنري لٌارد أن 8٘ٔٔ-8ٗ٘ٔ
التبلل نمرود ومجدها الؽابر، وتابع الحفر حتى صادؾ جزءاً ٌرى فً هذه 

من المصر الرابع آلشور نصربال الثانً، وٌُعتبر لٌارد هو من عّرؾ 
الجمهور األوربً المنبهر على خزابن الحضارة اآلشورٌة المدٌمة، وكذلن 
استطاع أن ٌمدم اكتشافه المبهر إلى جمهور واسع من المراء، من خبلل 

، وأسلوٍب أدبً رابع، وفٌما ٌلً جزء من وصفه إلحدى وصٍؾ دلٌك
فً صباح أحد األٌام، شوهد بعض العمال العرب، “لحظات التنمٌب: 

ٌا بٌن “ٌتجهون إلٌنا من مولع التنمٌب، وهم ٌصرخون فً اضطراب: 
استعجل، ال إله إال هللا ،دمحم رسول هللا ! لمد عثرنا على نمرود، نمرود 

توجه اإلنكلٌزي كالرٌح إلى الحفرٌات، وخبلل ”. أعٌننا بعٌنها، رأٌناها بؤم
ً من حجر االلباستر على جسم أسٍد مجنح.  ً كبٌرا لحظات وجد أمامه رأسا

ً بشكل مدهش، وكانت مبلمح الوجه هادبة، “ٌمول لٌارد:  كان التمثال سلٌما
وتعبّر عن العظمة فً الولت نفسه، كانت المبلمح مرسومة بحرٌة كاملٍة 

لموانٌن الفن، ما ٌجعل تصدٌك عودته إلى تلن الحمبة البعٌدة، أمراً وفهٍم 
 ً  ”.صعبا
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وفً ولت الحك، استطاع العلماء أن ٌإكدوا بؤن هذا التمثال هو أحد 
تماثٌل اآللهة اآلشورٌة األربعة؛ مردوخ على شكل ثور مجنح، ونبو على 
 شكل إنسان مجنح، ونرجال على شكل أسد مجنح، ونٌنورتا على شكل

 اإلنسان النسر. 
لضى لٌارد ساعات طوٌلة من الدهشة والحٌرة، وهو ٌتمعّن وٌدرس 
التماثٌل المصنوعة على هٌبة حٌوانات مفترسة، أثناء استخراجها من تحت 

ساعات كاملة كنت أتمعن فً هذه الرموز المبهمة، وأفكر بعمٍك “األرض. 
الشعوب لوضعه فً معانٌها وتارٌخها؛ ماهو أنبل شًء ٌختاره شعب من 

ً لٌتم رسمه واستلهامه  ً وتمدٌرا فً معابد آلهتهم؟ ما هو الشًء األكثر سموا
من الطبٌعة؟ لمد حاول البشر أن ٌجدوا أجوبة على أسبلتهم عن الحكمة، 

 ”.والموة، ووجود الخالك األعلى فً كّل األماكن
ما الذي ٌمكن أن ٌمثّل هذا الذكاء وهذه المعرفة أكثر من الرأس 

بشري؟ ماذا ٌمكن أن ٌمثل الموة أكثر من جسم األسد وٌمثل الوصول إلى ال
كل مكان أكثر من جناح الطٌور؟ هذه التماثٌل التً لها رأس إنسان وجسم 
أسد، لم تكن ثمرة صدفة عادٌة لخٌال البشر، فهٌبتهم الخارجٌة كانت توحً 

 بما ٌجب أن ٌرمز لها؛ أال وهً العبادة.  
فً وعً األجٌال التً عاشت لبلها ثبلثة آالؾ سنة، هذه اآللهة ترسخت 

وحافظوا علٌها من خبلل تلن الممرات  التً تربط الثمافات ببعضها، ولدم 
لهم الملون والكهنة والمحاربون المرابٌن لبل أن تنتشر حكمة الشرق فً 
الٌونان، حٌث أؼنت األساطٌر التً اعتمدت على الرموز والرسومات التً 

 من لبل اآلشورٌٌن منذ زمن بعٌد.    كانت معروفة
لبل تؤسٌس المدٌنة الخالدة، كانت هذه اآللهة مدفونة فً األرض خمسة 
ً فً  وعشرٌن لرناً، وكانت مختفٌة عن أنظار الناس، ولم ٌساور الشن أحدا

 وجودها، وها هً ذي تظهر بكل عظمتها. 

ٕٔ٘ 

الثرٌة تحولت لكن كٌؾ تؽٌَّر كل شًء حولهم؟ المعابد الرابعة والمدٌنة 
إلى أطبلل، حٌث من الصعب تحدٌد معالمها تحت األكوام الترابٌة المنتشرة، 
التً ال شكل محدد لها. فً هذه المساحات الواسعة التً كانت هذه التماثٌل 
منصوبةً فٌها فً ٌوم من األٌام، تبدو الخطوط التً تركها المحراث كؤنّها 

 أمواٌج من السراب. 
ً على لّوة ما تزال األوابد و ً بُكما المنشآت البالٌة فً مصر، شهودا

وعظمة حكامها، ولكنها كانت ماثلة أمام عٌن اإلنسان لمبات السنٌن، أما 
التً صادفتها هنا، والتً ظهرت نتٌجة التنمٌبات، فكؤنها ظهرت لتمول 

كانت آشور، مثل شجر األرز اللبنانً، كثٌفة “وتإكد كلمات الرسول: 
 ”. األؼصان وشاهمة االرتفاعاألوراق ومتفرعة 

ولكن الرومانسٌة تبمى رومانسٌة،  فبل ٌمكننا اعتبار طرٌمة عمل لٌارد 
طرٌمةً علمٌة، من حٌث المٌام  بالحفر واستخراج العشرات من التماثٌل 
الحجرٌة من بٌن األطبلل والمصور، واستعجاله فً تحمٌلها على الزوارق، 

، ومن هنان إلى إنكلترا عبر السفن. وإرسالها إلى البصرة عبر نهر دجلة
هجرت التنمٌبات نمرود، ومرة أخرى خٌِّم الصمت والنسٌان على المدٌنة 

 سنة تمرٌباً.  ٓٓٔالمدٌمة، ومن ثم ظهر المنمّبون مرة آخرى بعد 
بدأت البعثة اإلنكلٌزٌة برباسة م . ملوان أعمال البحث األثري فً مركز 

، وتم التنمٌب الكامل عن لصر آشور  م9ٗ9ٔالمدٌنة المدٌمة فً عام  
نصربال الثانً، ووضع مخططه بكل دلة، وتبٌن أن المصر احتل مساحة 

هكتار من األرض، وللمصر ثبلثة ألسام:  المبانً اإلدارٌة )عدد من  ٗ,ٕ
األبنٌة حول الفسحة الداخلٌة(، والجزء المخصص للمراسم، الذي ٌضّم لاعة 

ً ج ناح للسكن الذي ٌضم ممر إلامة الملكة فخمة وؼرفة العرش، وأخٌرا
 والحرٌم، والمستودع وبٌت الخبلء. 



ٕٔ٘ 

الثرٌة تحولت لكن كٌؾ تؽٌَّر كل شًء حولهم؟ المعابد الرابعة والمدٌنة 
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 شلمانصر الثالث، حٌث اكتشفوا بماٌا مستودعات وأسلحة.  
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 الشبكات المعمدة بهدؾ تؤمٌن المٌاه.  
إذا رؼب أحٌد ما بزٌارة نمرود المدٌمة فإنه لن ٌرى الكثٌر من األشٌاء، 
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 المرء انطباعاً جمٌبلً، هو الجزء المرّمم من لصر آشور نصر بال الثانً.
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ً متوسط المامة، علٌه رفع ٌده عالٌاً  الملكً؛ إنها ضخمة لدرجة أّن شخصا

فٌها هو أنها لٌست بؤربع  حتى ٌستطٌع مبلمسة جذع هذه التماثٌل، والؽرٌب
لوابم ، بل بخمس لوابم، فمد صممها نحاتو ذلن العصر، بحٌث تبدو للناظر 

إذا نظرت “إلٌها من أٌّة جهٍة أنّها ذات أربع لوابم. ٌمول م .ؾ نٌكولسكً: 
إلٌه من الجانب، ترى هذا المخلوق ٌسٌر، وإذا نظرت إلٌه من األمام تراه 

 ً  ”.   والفا

ٕٔ7 

مت الؽرؾ  المبنٌة من اللبن، لتؽدو كما كانت علٌه فً السابك، ونظراً رّمِ
لبرودة الجّو داخلها، فإنّنا ال نشعر بدرجات الحرارة العالٌة حٌنما نخرج 
منها. داخل المصر ثمة الكثٌر من األشٌاء التً ٌمكن االستمتاع بمشاهدتها، 
فتحت أشعة الشمس التً تدخل من بعض الثموب الموجودة فً السمؾ 

مبنً من األلواح المعدنٌة، تشعر فجؤةً أّن الحٌاة عادت إلى تلن المبلمح ال
الماسٌة لتماثٌل الملن واآللهة المدٌمة، وتلمع تلن الرسومات مثل لوس لزح، 
وترى الكثٌر من الرسومات على األحجار؛ شعٌر ولحًى ووجوهٌ وأٌٍد، ملّونة 

 بلوٍن أسوٍد ووردي.
سماعه هو ولع ألدام بعض الزّوار المحٌط هادئ وخاٍل، وما ٌمكن 

وحركتهم وحسب، باإلضافة إلى خشخشة بعض النباتات الٌابسة، عند هبوب 
 الرٌّاح التً تكسر الهدوء، الذي خٌم على المدٌنة المٌتة منذ لرون.  

  نٌنوى؛ غروب االمبراطورٌة العظٌمة:

فً الصباح الباكر المشمس، ٌهب نسٌم علٌل من الشمال، من جهة 
بال البعٌدة،  ألؾ فوق أعلى تل كنجٌن )لنجٌن( وأنظر إلى اللوحة الج

الرابعة الممتدة أمامً. الهواء فً هذا الصباح الباكر نمً مثل الزجاج، وهذا 
ً على هضبة أو تلة طبٌعٌة، وإنما ألؾ  ما ٌجعل الرإٌة ممتازة. لست والفا

وإذا التفتَّ إلى  فً الساحة العلٌا لملعة العاصمة اآلشورٌة السابمة لنٌنوى،
الخلؾ لرأٌَت البساتٌن واألراضً الزراعٌة، وشرٌطاً فضٌاً؛ هو نهر دجلة، 
وخلفه بٌوت متناثرة بشكل عشوابً؛ أنها ضواحً مدٌنة الموصل، وفً 
أسفل التحصٌنات العالٌة لنٌنوى، ٌُشاهد شرٌط نهر صؽٌر؛ إنه نهر خوسر، 

ٌة اللون، ٌظهر، بشكٍل مباشٍر، وفوق الضفة الطٌنٌة التً تجري فٌها مٌاه بن
ًٌّ صلب، وفً شرق وجنوب شرلً النهر مباشرة، تمع أحٌاء  جسر بٌتون
ً نرى حدود التحصٌنات  المدٌنة المتنامٌة بشكل سرٌع، وإلى األمام ٌسارا
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المدٌمة التً تحٌط بنٌنوى، وتعزلها عن المنطمة المحٌطة، وفً المنطمة 
مساحة المدٌنة المدٌمة الٌوجد شًء الداخلٌة لهذه التحصٌنات؛ أي على 

سوى األراضً الزراعٌة التً تؽطً تلن التبلل واألطبلل بطبمة خضراء 
على شكل لبعات، وكذلن توجد هنان بٌوت البعثة العرالٌة الممٌمة بشكل 
دابم فً نٌنوى، وتموم بؤعمال الترمٌم والصٌانة، ولد تم ترمٌم الكثٌر من 

براج المرممة ترتفع برإوسها فوق التحصٌنات األبراج بشكل رابع، وهذه األ
الترابٌة المحٌطة بالمدٌنة. كما رمم المرممون العرالٌون من الجهة الجنوبٌة، 
الجهة الخارجٌة من الجدار الحجري، الذي كان ٌحٌط بالعاصمة اآلشورٌة، 

 مثل الحلمة.
تموم شاحناٌت كبٌرة لبّلبة تفرغ لطع األحجار الكبٌرة على األرض، بٌنما 

مجموعتان من شباب ألوٌاء ذوي شوارب، بمطع تلن الصخور الكبٌرة 
لٌصنعوا منها مربعاٍت متساوٌة األبعاد، و ٌموم عمال آخرون بوضع تلن 
االحجار المربعة فً أساسات الجدران المدٌمة، التً اكتشفت حدٌثاً، نتٌجة 

ٌة على حفرٌات علماء اآلثار، ولد بنٌت الجدران بحسب الرسومات اآلشور
(م، وبشكل مستمّر ٌحرص البناإون على متابعة استمامة ٗ-ٖارتفاع )

 الجدران، من خبلل استخدام مربعات صؽٌرة على شكل برج صؽٌر.  
لمد تم بناء عدة كٌلومترات من التحصٌنات الحجرٌة، ولكن الجدران 
ً ألوى، فهً مبنٌة من اللبن  الداخلٌة لنٌنوى تترن لدى المشاهد انطباعا

طٌنً الذي بمٌت منه أكواٌم ضخمة إلى ٌومنا هذا، أما الجدران الجدٌدة ال
فهً تبدو وكؤنها للزٌنة )دٌكور( ال أكثر. ٌبلػ مجموع طول جدار نٌنوى 

كم، وتوجد فً هذه الجدران خمسة عشر برجاً، وعادة ما ٕٔالمدٌم حوالً 
اآلشورٌٌن، تكون عند مداخل المدٌنة، وتم تسمٌة هذه البوابات بؤسماء آلهة 

 نرجال وآدو.    -مثل بوابة ماشكً

ٕٔ9 

أمامً اآلن، األجزاء المكتشفة لعدد من أطبلل لصور حكام نٌنوى، وفً 
الجنوب الؽربً لصر سنحرٌب، والمصر الشرلً لسنحرٌب، ولصر آشور 

 بنٌبال، ولصر آشور نصربال... الخ.   
لشرلً من على بعد ما ٌمارب كٌلو متٍر واحٍد ونصؾ، باتجاه الجنوب ا

الملعة، ثمة تل آخر عاٍل، تحٌط به األبنٌة الحدٌثة من كل اتجاه. هذا ضرٌح 
النبً ٌونس، المكان الممدس عند المسلمٌن وكذلن المسٌحٌن، وهنا حسب 
المعلومات المدٌمة كان ضرٌح الرسول اإلنجٌلً ٌوحنا، وكنٌسة مسٌحٌة 

هذه التلة مسجداً، صؽٌرة بجانب الضرٌح. بنى المسلمون، فٌما بعد، على 
ً للنبً ٌوحنا )الذي ٌسمٌه المسلمون النبً ٌونس(، وبسبب لبته  إكراما

 ومنارته، فالطرٌك مؽلك أمام أعمال التنمٌب فً هذا التل.
وحسب المعلومات التً  تم الحصول علٌها بمشمة كبٌرة فً المرن 

ً من الخزٌنة والمجوهرات مدفوٌن  بٌن التاسع عشر المٌبلدي، فإّن لسما
 أطبلل لصر أسرحدون وسنحرٌب وملون آشورٌٌن آخرٌن.   

ً لوٌاً ألي زابر إلٌها، فإّن  حتى بدون تلن الترمٌمات التً تعطً انطباعا
نٌنوى المدٌمة هً مدٌنة ممٌزة بآثارها الواضحة وتفاصٌلها الداخلٌة )للعة 

اء تل لونجٌك، للعة تل النبً ٌونس(، حٌث تنتشر، بشكٍل كثٌؾ، كسر وأجز
األوانً الفخارٌة والتماثٌل على سطح التحصٌنات والحفر فً جمٌع أنحاء 

 المولع. 
وال ٌحتاج تخٌّل مدٌنة نٌنوى عندما كانت فً أوج ازدهارها إلى مجهوٍد 
كبٌر؛ عندما كان ملون اآلشورٌٌن ٌنفمون كّل الؽنابم التً اؼتنموها من 

 اصمتهم الجدٌدة. حروبهم فً البلدان البعٌدة، على تزٌٌن وتطوٌر ع
ورد ذكر نٌنوى فً النصوص الطٌنٌة المدٌمة، منذ نهاٌة األلؾ الثالث 

المرٌة المحاطة “أ(، والتً تعنً -أ( أو )نٌنو-لبل المٌبلد على شكل رمز )نٌنا
فمد كان ٌسود االعتماد بؤن اإلله والراعً نٌنا كان إله صٌد ”، باألسمان
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األوانً الفخارٌة والتماثٌل على سطح التحصٌنات والحفر فً جمٌع أنحاء 

 المولع. 
وال ٌحتاج تخٌّل مدٌنة نٌنوى عندما كانت فً أوج ازدهارها إلى مجهوٍد 
كبٌر؛ عندما كان ملون اآلشورٌٌن ٌنفمون كّل الؽنابم التً اؼتنموها من 

 اصمتهم الجدٌدة. حروبهم فً البلدان البعٌدة، على تزٌٌن وتطوٌر ع
ورد ذكر نٌنوى فً النصوص الطٌنٌة المدٌمة، منذ نهاٌة األلؾ الثالث 

المرٌة المحاطة “أ(، والتً تعنً -أ( أو )نٌنو-لبل المٌبلد على شكل رمز )نٌنا
فمد كان ٌسود االعتماد بؤن اإلله والراعً نٌنا كان إله صٌد ”، باألسمان
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شورٌة نون تعنً السمن، وأّن تسمٌة السمن، وثمة اعتماٌد بؤّن الكلمة اآل
المدٌنة آتٌةٌ منها. و ٌإكد الكثٌر من العلماء أّن لصة العهد المدٌم عن ٌوحنا 
)ٌوانا( فً أحشاء الحوت، ما هً إاّل انعكاس للمعتمد الدٌنً المتعلك بعبادة 

 اإلله نٌنا. 
ً كانت حمٌمة تسمٌة المدٌنة، فإّن ثمة شًء واضح وجلً، وهو أن هذا  أٌّا

 اإلله كان موجوداً منذ المراحل المبكرة من حضارة ببلد الرافدٌن.  
م لمعرفة التسلسل 9ٕ9ٔإّن السبر الكبٌر الذي حفره ماكس مالوان عام 

الطبمً للسوٌات األثرٌة للمولع، من األعلى وحتى األرض البكر، ٌُبٌّن بؤن 
ن األلؾ السادس المولع الذي تم االستٌطان فٌه ٌعود إلى فترات تتراوح بٌ

)حسونة( ونهاٌة األلؾ األول لبل المٌبلد، أما فٌما ٌتعلك بالمصادر الكتابٌة 
المتعلمة بنٌنوى، فإنّنا نرى بؤن الملن البابلً المشرع حمورابً ٌؤتً على 
ذكر معبد اإللهة عشتار، الذي انتشرت حوله منازل المدٌنة فً المرن الثامن 

كانت آشور ونمرود عاصمتً األمبراطورٌة عشر لبل المٌبلد، ولكن عندما 
اآلشورٌة، تابعت نٌنوى الحٌاة فً هدوء كبلدة صؽٌرة وفمٌرة. وتعود فترة 

ق.م( الذي 8ٔٙ-7ٓ٘االزدهار الحمٌمً لنٌنوى إلى فترة حكم سنحرٌب )
اتخذ من المدٌنة ممّراً دابماً له، وأعاد بناء المدٌنة وفك مخّطٍط جدٌد، لبل كّل 

 ا بمصوٍر ومعابد جمٌلة، وحدابك متنوعة األشجار واألزهار.شًء، وزٌّنه
نٌنوى للعة نبٌلة، وهً المدٌنة األثٌرة ”:ٌمول سنحرٌب فً أحد نصوصه

للربة عشتار. آباء الملون الذٌن كانوا ٌحكمون آشور منذ المدم، وحكموا 
ً تلو اآلخر، الجزى والضرابب من  برعاٌة إنلٌل، كانوا ٌستلمون، عاما

ء فً كّل أصماع األرض، ولم ٌفكر أحدهم بؤّن هذا المصر لد ضاق األمرا
علٌه... ولم ٌفكروا بتحسٌن منظر وهٌبة المدٌنة من خبلل إنشاء شوارع 

إن ”. جدٌدة، وتوسٌع الساحات، وشك المنوات، وزرع الحدابك والبساتٌن
ة األبنٌة الضخمة الكثٌرة التً بناها سنحرٌب فً نٌنوى، هً عبلمةٌ على لوّ 
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شخصٌته، فهو من  أصدر األوامر بإزالة بابل العظٌمة عن وجه األرض 
دون أي تردد، وها هو اآلن ٌإسس العاصمة الجدٌدة بكّل صبٍر واعتناء، 

 ”.   وٌحاول إظهارها بمظهٍر عظٌٍم، ٌلٌُك باالمبراطورٌة اآلشورٌة العظٌمة
كانت المدٌنة محاطة بحلمتٌن من األسوار؛ الخارجً مبنً من الحجر، 
والداخلً من اللبن الطٌنً، وكان عرض السور المبنً من اللبن ٌصل إلى 
عشرة أمتار، وٌصل ارتفاعه إلى أربعة وعشرٌن متراً. ولد لالوا عنها بكل 

ان وحول الجدر”. هً التً تبثُّ الرعب والخوؾ فً للوب األعداء“فخر: 
م، حٌُث كانت تُمؤل بالمٌاه من نهر خوسر.  الشوارع ٕٗحفروا لناة بعرض 

ً ال تتسع لحمارٌٌن محملٌن باألمتعة، تمت تسوٌتها  الضٌمة التً كانت سابما
وتوسٌعها، وتم رصفها بالحجارة، أما الشارع الربٌسً فً المدٌنة فكان 

ً بتماثٌل اآللهة ً باإلسفلت، ومزٌنا م. ٕٙكان عرضه  -ملكًالشارع ال -معبّدا
 المإلؾ(.  -)الشارع الملكً فً نٌنوى أعرض من أوتستراد نٌفا فً لٌتؽراد

لام اآلشورٌون بتحصٌن ضفاؾ نهر دجلة من خبلل بناء سدود 
وتحصٌنات، لحماٌة المدٌنة الجدٌدة من الفٌضانات الهابجة فً الربٌع، كما 

سور المدٌنة، وبسبب لام سنحرٌب بإنشاء الحدابك والبساتٌن على جانبً 
نفوره من مٌاه نهري دجلة وخوسر العكرة، وجد سنحرٌب فً سفوح الجبال 
عدداً من الٌنابٌع الصافٌة مثل الزجاج، ولكً ٌوصل مٌاه هذه الٌنابٌع إلى 
المدٌنة، أمر الملن بإنشاء لناةٍ ضخمة من الحجر، ٌزٌُد طولها عن ثمانٌن 

والمنحدرات العمٌمة، وأوصل من خبللها  كٌلو متراً، حٌُث مّدها عبر الودٌان
المٌاه النظٌفة إلى المدٌنة، لكن ببل أدنى شّن، لمد أولى سنحرٌب، على ؼرار 
ً أكبر، كما أمر بإزالة أطبلل  أسبلفه فً نمرود، بناء المصر الملكً اهتماما
جمٌع المصور السابمة، لتشٌٌد مجّمع  لصوٍر رابعة تلٌُك بعظمته ومجده. 

ً من رؼبٍة “ ٌب: ٌمول سنحر فً ٌوم من األشهر السعٌدة، أنشؤُت، انطبللا
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شخصٌته، فهو من  أصدر األوامر بإزالة بابل العظٌمة عن وجه األرض 
دون أي تردد، وها هو اآلن ٌإسس العاصمة الجدٌدة بكّل صبٍر واعتناء، 

 ”.   وٌحاول إظهارها بمظهٍر عظٌٍم، ٌلٌُك باالمبراطورٌة اآلشورٌة العظٌمة
كانت المدٌنة محاطة بحلمتٌن من األسوار؛ الخارجً مبنً من الحجر، 
والداخلً من اللبن الطٌنً، وكان عرض السور المبنً من اللبن ٌصل إلى 
عشرة أمتار، وٌصل ارتفاعه إلى أربعة وعشرٌن متراً. ولد لالوا عنها بكل 

ان وحول الجدر”. هً التً تبثُّ الرعب والخوؾ فً للوب األعداء“فخر: 
م، حٌُث كانت تُمؤل بالمٌاه من نهر خوسر.  الشوارع ٕٗحفروا لناة بعرض 

ً ال تتسع لحمارٌٌن محملٌن باألمتعة، تمت تسوٌتها  الضٌمة التً كانت سابما
وتوسٌعها، وتم رصفها بالحجارة، أما الشارع الربٌسً فً المدٌنة فكان 

ً بتماثٌل اآللهة ً باإلسفلت، ومزٌنا م. ٕٙكان عرضه  -ملكًالشارع ال -معبّدا
 المإلؾ(.  -)الشارع الملكً فً نٌنوى أعرض من أوتستراد نٌفا فً لٌتؽراد

لام اآلشورٌون بتحصٌن ضفاؾ نهر دجلة من خبلل بناء سدود 
وتحصٌنات، لحماٌة المدٌنة الجدٌدة من الفٌضانات الهابجة فً الربٌع، كما 

سور المدٌنة، وبسبب لام سنحرٌب بإنشاء الحدابك والبساتٌن على جانبً 
نفوره من مٌاه نهري دجلة وخوسر العكرة، وجد سنحرٌب فً سفوح الجبال 
عدداً من الٌنابٌع الصافٌة مثل الزجاج، ولكً ٌوصل مٌاه هذه الٌنابٌع إلى 
المدٌنة، أمر الملن بإنشاء لناةٍ ضخمة من الحجر، ٌزٌُد طولها عن ثمانٌن 

والمنحدرات العمٌمة، وأوصل من خبللها  كٌلو متراً، حٌُث مّدها عبر الودٌان
المٌاه النظٌفة إلى المدٌنة، لكن ببل أدنى شّن، لمد أولى سنحرٌب، على ؼرار 
ً أكبر، كما أمر بإزالة أطبلل  أسبلفه فً نمرود، بناء المصر الملكً اهتماما
جمٌع المصور السابمة، لتشٌٌد مجّمع  لصوٍر رابعة تلٌُك بعظمته ومجده. 

ً من رؼبٍة “ ٌب: ٌمول سنحر فً ٌوم من األشهر السعٌدة، أنشؤُت، انطبللا
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ً من حجر األلٌباستر والسندٌان السوري... لمد شٌدت  عمٌمٍة فً للبً، لصرا
 ”.  وأنهٌت بناء هذا المصر من األساسات إلى السمؾ بنفسً

ٌمع المصر على مساحة تمدر بحوالً ثبلث هكتارات، عدا عن ؼرؾ 
ً ثمانٌن ؼرفة، ولاعة استمبال. وٌحرس الخدم، وكان المصر  ٌضمُّ أٌضا

مدخل المصر الملكً سبعة وعشرون زوجاً من الحٌوانات المجنحة المخٌفة، 
وكانت جدران مبانً المصر مزٌنة بعدد هابل من المطع الحجرٌة، والمناظر 
الطبٌعٌة، والكتابات. ورسم الحرفٌون المدماء على الرخام الموصلً 

ألحداث الهامة فً حٌاة ملون اآلشورٌٌن، والحمبلت الرصاصً اللون ا
العسكرٌة المظفرة على البلدان المجاورة، وصٌد األسود، والحفبلت، وممابلة 
اآللهة، وعملٌة نمل تمثال الثور المجنح الضخم المصنوع من حجارة الجبال 

 إلى نٌنوى... الخ.   
ابص النمش إّن الشًء المدهش والرابع فً خص“ٌمول غ . راولنسون: 

والزخرفة فً عصر سنحرٌب هو الوالعٌة البلمعة، فالجبال، واألحجار، 
واألشجار، والطرق، واألنهار، والبحٌرات، مرسومةٌ بتفاصٌل دلٌمة فً كل 
مكان؛ لمد ُرسم الشكل الحمٌمً لؤلماكن والحٌوانات والطبٌعة، كما أنّهم 

الحدابك، واألفك، ٌحددون أنواع وأصناؾ الشجر، هذا باإلضافة إلى رسم 
وتجُد البحٌرات واألشجار الصؽٌرة مرسومة بكل تفاصٌلها، كما تجُد 
الحٌوانات البرٌة مثل األٌّل، والؽزال، والخنزٌر البري، والطٌور التً تطٌر 
من شجرة إلى أخرى، أو تمكُث فً أعشاشها مع فراخها، وتشاهُد سمكاً 

وٌٌن ٌروون حمولهم؛ كل ٌسبح فً المٌاه، وصٌادٌن ٌمارسون الصٌد، ولر
 ”.لوحة مرسومة تبدو وكؤنها صورةٌ فوتوؼرافٌة تظهر فٌها كّل التفاصٌل

إن المواد التً ُزٌِّنت بها الؽرؾ الداخلٌة للمصر الملكً هً: الذهب، 
والفضة، والنحاس، واألباسترا، والعاج، والسندٌان، والبلوط، والصفصاؾ. 

والسماوي، والسمؾ ملون باللون  اللوحات مرسومة ومإطرة باللون األزرق
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األبٌض الناشؾ، والستابر والشراشؾ معلمة بواسطة تعلٌمات من الفضة. 
وتحٌُط  بالمصر الملكً الجمٌل، الذي تمع فوله المساحة العلٌا للملعة )تل 
لنجٌك الحالٌة( حدٌمة ظلٌلة، من األشجار المتنوعة والورود الجمٌلة، التً 

الوالعة تحت سٌطرة اآلشورٌٌن. بٌوت المواطنٌن  ُجلبت من  جمٌع األصماع
مبنٌة من الطٌن واللبن، وهً ال تتجاوز الطابمٌن، وكان أصحاب البٌوت 
ٌهتمون، بشكل خاص، بحوض الحمام الممبب ذي الماع المطلً باإلسفلت، 
وبدالً من الحفر الفنٌة كانت توجد لناة لتصرٌؾ المٌاه نحو لناة كبٌرة تحت 

 جسر.   
سطوح المنازل عادة، عبارة عن تّراس أو مصطبة مدكوكة من  كانت

التربة، ولتفادي لٌظ الصٌؾ، كان السكان ٌلجإون إلى ألبٌة المنازل التً 
 كانت ترش جدرانها بالمٌاه. 

بمٌت نٌنوى عاصمة آشور للملون الذٌن جاإوا بعد سنحرٌب، وازدهرت 
ق.م( الذي ٕٙٙ-8ٙٙبشكل خاص فً سنوات حكم حفٌده آشور بانٌبعل )

أعاد بناء األسوار الدفاعٌة للمدٌنة، وحّصنها كما شٌّد مجموعة جدٌدة من 
المصور فً المنطمة المحصنة العالٌة لرب لصر جده. دخل آشور بانٌبعل 
تارٌخ ببلد الرافدٌن كشخصٌة متنالضة ومعمدة جداً، واشتهر، لبل كل 

ود إمبراطورٌته شًء، فً ساحات معاركه وحروبه الكثٌرة، ولد وسع حد
حتى البحر المتوسط، وأرمٌنٌا، والخلٌج الفارسً، وعندما انتفضت بابل 
المتمردة من جدٌد، فتحها آشوربانٌبعل بعد حصار طوٌل، ولضى على 

 سكانها بمسوة شدٌدة.  
لم  ٌنج “ٌمول آشور بانٌبعل فً إحدى نصوصه حول لضابه على بابل: 

منً أحد، لم أرحم أحداً، ولع الجمٌع بٌن ٌدي؛ الرجال الذٌن تآمروا ضدي 
 ...”.  وضد سٌدي اإلله آشور، لطعت لسانهم، ومن ثّم لمُت بمتلهم 
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األبٌض الناشؾ، والستابر والشراشؾ معلمة بواسطة تعلٌمات من الفضة. 
وتحٌُط  بالمصر الملكً الجمٌل، الذي تمع فوله المساحة العلٌا للملعة )تل 
لنجٌك الحالٌة( حدٌمة ظلٌلة، من األشجار المتنوعة والورود الجمٌلة، التً 

الوالعة تحت سٌطرة اآلشورٌٌن. بٌوت المواطنٌن  ُجلبت من  جمٌع األصماع
مبنٌة من الطٌن واللبن، وهً ال تتجاوز الطابمٌن، وكان أصحاب البٌوت 
ٌهتمون، بشكل خاص، بحوض الحمام الممبب ذي الماع المطلً باإلسفلت، 
وبدالً من الحفر الفنٌة كانت توجد لناة لتصرٌؾ المٌاه نحو لناة كبٌرة تحت 

 جسر.   
سطوح المنازل عادة، عبارة عن تّراس أو مصطبة مدكوكة من  كانت

التربة، ولتفادي لٌظ الصٌؾ، كان السكان ٌلجإون إلى ألبٌة المنازل التً 
 كانت ترش جدرانها بالمٌاه. 

بمٌت نٌنوى عاصمة آشور للملون الذٌن جاإوا بعد سنحرٌب، وازدهرت 
ق.م( الذي ٕٙٙ-8ٙٙبشكل خاص فً سنوات حكم حفٌده آشور بانٌبعل )

أعاد بناء األسوار الدفاعٌة للمدٌنة، وحّصنها كما شٌّد مجموعة جدٌدة من 
المصور فً المنطمة المحصنة العالٌة لرب لصر جده. دخل آشور بانٌبعل 
تارٌخ ببلد الرافدٌن كشخصٌة متنالضة ومعمدة جداً، واشتهر، لبل كل 

ود إمبراطورٌته شًء، فً ساحات معاركه وحروبه الكثٌرة، ولد وسع حد
حتى البحر المتوسط، وأرمٌنٌا، والخلٌج الفارسً، وعندما انتفضت بابل 
المتمردة من جدٌد، فتحها آشوربانٌبعل بعد حصار طوٌل، ولضى على 

 سكانها بمسوة شدٌدة.  
لم  ٌنج “ٌمول آشور بانٌبعل فً إحدى نصوصه حول لضابه على بابل: 

منً أحد، لم أرحم أحداً، ولع الجمٌع بٌن ٌدي؛ الرجال الذٌن تآمروا ضدي 
 ...”.  وضد سٌدي اإلله آشور، لطعت لسانهم، ومن ثّم لمُت بمتلهم 
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ولع ربما هكذا كانت أخبلق تلن الفترة البعٌدة، ولو كان آشور بانٌبعل لد 
فً ٌد المنتفضٌن البابلٌٌن، لما نال جزاًء ألّل مما نالوه على ٌدٌه، لكن على 
الرؼم مما ذُكر أعبله، فإنّنا نشتّم رابحة شخصٌة سادٌة. ومن جهة آخرى، 
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المهارات والمعارؾ التً ٌمتلكها الحرفٌّون، وتعلمت المنص بالموس، 

لمت مهنة الحكٌم أدد، وركوب الخٌل والعربة، واإلمسان بالعنان... تع
وتوصلت إلى اكتشاؾ سر فن الكتابة، ودرست عن بناء السماء واألرض، 
وأمعنُت التفكٌر فٌه، كنت أحضر اجتماعات الكتبة، والرسل الملكٌٌن، ولد 
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علمت ما ٌنبؽً على السادة والضرب المعمدة والصعبة، وفً الولت نفسه ت
 ”.  تعلّمه، وسرت فً طرٌمً الملكً

وٌبدو أنه كان ٌمتلن موهبة شعرٌة أٌضاً؛ إذ ٌإّكد الباحثون أّن المصٌدة 
الرابعة عن المدر الحزٌن والموت الذي ال مفّر منه، أنّها تعود آلشور 

 بانٌبعل الذي جعلت الحٌاة منه حكٌماً:
 موات، أحسنُت إلٌهمالرب والبشر، األحٌاء واأل -
لماذا المرض، الحزن، المصابب فً الببلد؟ لماذا الحرب واالنمسام  -

 داخل البٌت؟
 الضبابٌة والحمد هً ما آراه دابماً لدى الناس -
 المزاج العكر ومرض الجسد ٌناالن من هٌبتً -
 بٌن اآلهات والزفرات ألضً أٌامً  -
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 فال، أنا حزٌن  فً ٌوم إله مدٌنتً )آشور( فً ٌوم االحت -
 ٌجب أن ٌنال منً الموت وٌنتهً األمر.   -

ولكن أكبر أمجاده هً تلن المكتبة التً أمر بتؤسٌسها من الرلٌمات 
الطٌنٌة، والتً كانت مفتاح ثمافة آشور وبابل. و استخدم آشور بانٌبعل 
سلطته المطلمة فً إمبراطورٌته، فمد أمر بنسخ كّل النصوص المدٌمة 

ً من السبلالت السومرٌة األولى )األلؾ وحفظها فً  أرشٌؾ نٌنوى؛ بدءا
الثالث لبل المٌبلد(، لكن كٌؾ فعل ذلن فً الوالع؟ سؤوضح لكم جانباً واحداً 

 فمط:
عندما أرسل )آشور بانٌبعل( موظفه شادافو إلى بابل أعطاه أوامر 

ل فً الٌوم الذي تستلم فٌه هذه الرسالة، خذ معن شومو، وأخٌه ب“صارمة: 
أتٌرا، والفنانٌن من برسٌبً الذٌن تعرفهم جٌداً، واجمع كل الرلٌمات 
المحفوظة فً بٌوتهم، والرلٌمات الثمٌنة فً معبد إزٌدا...، والنسخ ؼٌر 

 ”. الموجودة فً الدولة اآلشورٌة، وآتنً بها
وهنا، ال نستؽرب، إذا ما علمنا أّن آالؾ الرلم الطٌنٌة )الكتب الطٌنٌة( 

لتً ؼدت لاسٌةً  الحجر، لد ُجمعت بعد فترة وجٌزة على رفوؾ المشوٌة، وا
المستودعات الملكٌة. وفً النتٌجة تمكن آشور بانٌبعل من تؤسٌس مكتبة 
فرٌدة فً ذلن العصر المدٌم، وكانت تضم جمٌع علوم ومعارؾ تلن 
ً طبٌة وفلسفٌة، وفلكٌة،  األزمنة، والتعالٌم دٌنٌة، واألناشٌد، ونصوصا

الرٌاضٌات، باإلضافة إلى األوامر الملكٌة والمخطوطات، ومسابل فً 
وجدول الضرابب، واألتاوات، كما كانت تضمُّ أعماالً أدبٌة ِصرفة، ولصصاً 
أسطورٌة وأؼانً، ومن بٌنها الملحمة اآلشورٌة المشهورة عن جلجامش؛ 
 كل هذا اإلرث الثمافً الذي ال ٌمدر بثمن بالنسبة للشرق، ولع فً ٌد العلماء،

بعد لٌام لٌارد بؤعمال التنمٌب فً لصورملون اآلشورٌٌن فً تل لنجٌك 
 )كنجٌن(. 
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تعكس مٌاه دجلة الواسعة، الجدران الصفراء المهٌبة لنٌنوى الخالدة 
كالجبال، والتً ٌعلوها الحصن الملكً، الذي كان ملن الجهات األربع للعالم 

مترامٌة األطراؾ، ٌُصدر منه أوامره الرهٌبة إلى جمٌع أطراؾ دولته ال
 وكالسابك، كان ٌخضع لعظمة آشور كل الجٌران البعٌدٌن والمرٌبٌن منها. 

كان آشور بانٌبعل ٌحتجز أسراه من الملون المتمردٌن فً األلفاص 
الحدٌدٌة عند البوابة الشرلٌة، خلؾ لصر سنحرٌب،  وفً الصباح كان 

كان األزواج  األسرى ٌسالون إلى أسواق المدٌنة للبٌع، حتى المساء؛
 ٌفترلون عن زوجاتهم إلى األبد، و كذلن اآلباء واألمهات عن أبنابهم.   

وكان ٌبدو أن األمور ستستمر على هذا النحو إلى األبد، لكن أٌام نٌنوى 
ق .م تمدمت جحافل الجٌوش المٌدٌة مع البابلٌن ٕٔٙكانت معدودة. ففً عام 

كٌاكسار، لابد الجٌشٌن إلى أسوار المدٌنة. واستطاع الملن المٌدي 
المتحالفٌن، أن ٌخترق التحصٌنات الرهٌبة للعاصمة اآلشورٌة، بسرعة 
مذهلة، وتمدم المهاجمون نحو السور، وهدموا األسوار الخارجٌة والداخلٌة 
باآللٌات المخصصة لذلن، وتحت تؤثٌر هذه الؽنٌمة العظمٌة، دخلت هذه 

الحاكم اآلخٌر شنً شارٌشكون، فمد الموات المدٌنة وبدأت المتل والنهب، أما 
أضرم النار فً لصره، وألمى بنفسه فً لهٌبها، كً ال ٌمع فً ٌد 

 المنتصرٌن.
ٌصؾ أحد الشهود على سموط نٌنوى )ٌبدو أنه أحد األسرى 

ٌا لحزنن أٌتها “اآلشورٌٌن(، اللحظات األخٌرة من حٌاة المدٌنة العظٌمة: 
لفرسان ٌنهبونها، السٌؾ ٌلمع... المتلى المدٌنة الدامٌة! الجرٌمة والنهب، ا

كثر، أكواٌم من الجثث!.. نٌنوى مدمرة! من ٌؤسؾ علٌها؟ كل من ٌسمع عن 
 ”. مصٌرن سوؾ ٌفرح؛ فما من أحٍد سلم من شرورن

كان حمد المنتصرٌن على المدٌنة عظٌماً، ما جعلهم ٌدمرونها عن ِبكرة 
من جدٌد حتى اآلن. بعد أبٌها. وهكذا لم ٌعد لنٌنوى وجود، ولم تنبعث 
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مرورسنوات كثٌرة، عندما عاد من بمً من سكانها إلى أنماضها المدمرة، 
التً ؼدت رماداً، لم ٌسكنوا هنان، بل بنوا مدٌنة جدٌدة فً الجهة األخرى 

 من النهر، ممابل المدٌنة المدٌمة، وسموها مٌسبل أو الموصل. 
لت؛ حٌث تنبؤ بدمار  وهكذا تحممت نبإة أحد رسل الٌهود فً ذلن الو

سوؾ ٌمد ٌده “مدٌنة نٌنوى ولتل سكانها، بسبب ؼضب الرب، وهو الذي 
إلى الشمال وٌدمر آشور، وٌجعل نٌنوى مهجورة وجافة، كؤنها صحراء، 
وسوؾ تكون المطعان والطٌور فً مركزها وتحت أعمدتها، وستُسمُع 

البٌوت... هذه أصواتها من النوافذ، وستمبُع العزلة والوحدة على عتبات 
المدٌنة السعٌدة التً عاشت دون معاناة، أثبتت وجودها، هذه المدٌنة التً ال 
مثٌل لها، سوؾ تصبح صحراء وملجؤ للحٌوانات! كل من مّر بها سوؾ 

 “.  ٌلوح لها بٌده 
سمطت آشور، واختلط اآلشورٌون بالمبابل والشعوب األخرى، واختفت 

ب صؽٌر ٌسمونهم آٌسورٌٌن، ٌتكلمون لؽتهم. فً ولتنا الراهن، ٌوجد شع
 ٕٕألؾ شخص؛ بٌنهم  ٕٓٓبلؽة آرامٌة محرفة جداً، وال ٌتجاوز عددهم 

 ألؾ، وهم ٌعٌشون فً مناطك االتحاد السوفٌتً.   
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 الػصل الًاسع

 أبو هول الصَراء: -احلضر 

   االنطياعات األوىل
ظهرت أمامنا، على نحٍو مفاجا، أشكال وهٌبات األبراج شبه المهدمة. 
للوهلة األولى، بدت لنا كؤنها سراب، فالسراب هنا فً كل مكان، حٌث ترى 
ً كامبلً بمٌاهه الشفافة  بحٌرات وأنهار، وفً بعض األحٌان ترى بحرا

عل البلمعة، وهكذا تظهر هذه األشٌاء وتختفً فً جو الجزٌرة الملتهب بف
 حرارة الشمس.   

الطرٌك الممل والرتٌب عبر الصحراء، ال ٌشعرنا بشًء سوى العطش 
والظمؤ، ولكن هاهً األبراج تمترب وتكاد تؽطً نصؾ األفك أمامنا، 
ً بؤّن األمر لٌس خدعةً من الطبٌعة، بل إننا نمترُب من  وأصبح واضحا

الجبلٌة الجافة، وجهتنا المنشودة؛ إنها الحضر العجٌبة؛ بنٌت وسط السهول 
 وكان تزٌٌُن بنابها متعلّماً بمزاج المستبد الشرلً أو وفماً لرإٌة استراتٌجٌة.

فً مركز المدٌنة، نشاهُد أساسات جدران المدٌنة الرهٌبة بشكل واضح، 
ومن المفترض أن تكون المنطمة الممدسة، كما جرت العادة؛ فٌها بماٌا لصر 

جد بجوارها معبد اآللهة المحببة فً عظٌم، ولوس لبوابة ضخمة جداً، وٌو
الحضر، وأعمدة  الفترة اإلؼرٌمٌة التً ترفع رإوسها، حتى تبدو وكؤنها لد 
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أفالت للتّو من نومها األزلً تحت أشعة الشمس البلهبة، وكؤّن لسان حالها 
 ٌمول: لٌس للزمن من سلطٍة علٌنا.

ًُّ سبعة عشر لرناً، وذلن بفضل  الرخام لم ٌإثّر فً المدٌنة مض
الموصلً وتربة حضر الماسٌة، فنحُن نرى زخرفة ونحت فنانٌن لدامى بكّل 
تفاصٌلها، دون أن تتؤثّر لٌد أنملة، ونشاهُد فً لاعة المصر الكبٌرة تمثال 
نسر السهول؛ النسر مضموُم الجناحٌن، هو رمز المدٌنة الرسمً، ورمز 

تنظُر ساهمةً إلى  العظمة والموة، وكذلن تماثٌل لرإوس مخلولات أسطورٌة
أفك الجزٌرة؛ هل هً لبشر على هٌبة آلهة ؟ أم لآللهة البشرٌة لسكان 

 األولٌمب؟  
ُرسمت نباتاٌت برٌّةٌ وثماٌر، كما ُصنعت تماثٌٌل أحصنٍة وأؼناٌم وثٌران، 
بشكٍل رابعٍ، حول األلواس والممنطرات الرومانٌة، لكن الحٌاة هجرت هذا 

نا فمط شبح مدٌنة مٌتة ببل  سكان، وأطبلل المكان منذ زمن بعٌد؛ أمام
تجمدت منذ الصرخة األخٌرة، وؼدت األفاعً والزواحؾ والعمارب  

التً خبا نورها تدرٌجٌاً، ولم تعُد ” أور“سكانها الوحٌدٌن. على العكس من 
 إلى الظهور، تُبرُز الطبٌعة، هنا فً حضر، أطباعها الماسٌة.

ل رٌاح الخماسٌن، ولم تتحطم األعمدة لم تتهدم هذه األسمؾ العالٌة بفع
الرخامٌة إلى أجزاء صؽٌرة بسبب صاعمة برق مفاجبة. فً جمٌع أجزاء 
المدٌنة نشاهُد آثار الدمار الواضحة، فمد أُِخذت المدٌنة عنوة نتٌجة حرٍب ما 
أؼرلتها بدماء سكانها، وخنمتها بالنٌران. لم ٌكتؾ المنتصرون بنهب ما فً 

مستودعاتها والمعابد، وبٌوت األؼنٌاء من التجار؛ لمد المصور الملكٌة و
نُبِشت المبور المدٌمة وتم نهبها، كما ُخّربت جمٌع الشوارع واألزلة بشكل 
ممنهج. ولهذا، لٌس من الؽرابة أّن البعثات األثرٌة، التً لامت بؤعمال 
التنمٌب فً حضر، على الرؼم من بحثها الدلٌك، لم تعثر على أٌّة عملة 

 ٌة، أو أٌّة مصنوعات فضٌة، مع العلم أّن المدٌنة كانت ؼنٌةً جداً. ذهب
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أفالت للتّو من نومها األزلً تحت أشعة الشمس البلهبة، وكؤّن لسان حالها 
 ٌمول: لٌس للزمن من سلطٍة علٌنا.

ًُّ سبعة عشر لرناً، وذلن بفضل  الرخام لم ٌإثّر فً المدٌنة مض
الموصلً وتربة حضر الماسٌة، فنحُن نرى زخرفة ونحت فنانٌن لدامى بكّل 
تفاصٌلها، دون أن تتؤثّر لٌد أنملة، ونشاهُد فً لاعة المصر الكبٌرة تمثال 
نسر السهول؛ النسر مضموُم الجناحٌن، هو رمز المدٌنة الرسمً، ورمز 

تنظُر ساهمةً إلى  العظمة والموة، وكذلن تماثٌل لرإوس مخلولات أسطورٌة
أفك الجزٌرة؛ هل هً لبشر على هٌبة آلهة ؟ أم لآللهة البشرٌة لسكان 

 األولٌمب؟  
ُرسمت نباتاٌت برٌّةٌ وثماٌر، كما ُصنعت تماثٌٌل أحصنٍة وأؼناٌم وثٌران، 
بشكٍل رابعٍ، حول األلواس والممنطرات الرومانٌة، لكن الحٌاة هجرت هذا 

نا فمط شبح مدٌنة مٌتة ببل  سكان، وأطبلل المكان منذ زمن بعٌد؛ أمام
تجمدت منذ الصرخة األخٌرة، وؼدت األفاعً والزواحؾ والعمارب  

التً خبا نورها تدرٌجٌاً، ولم تعُد ” أور“سكانها الوحٌدٌن. على العكس من 
 إلى الظهور، تُبرُز الطبٌعة، هنا فً حضر، أطباعها الماسٌة.

ل رٌاح الخماسٌن، ولم تتحطم األعمدة لم تتهدم هذه األسمؾ العالٌة بفع
الرخامٌة إلى أجزاء صؽٌرة بسبب صاعمة برق مفاجبة. فً جمٌع أجزاء 
المدٌنة نشاهُد آثار الدمار الواضحة، فمد أُِخذت المدٌنة عنوة نتٌجة حرٍب ما 
أؼرلتها بدماء سكانها، وخنمتها بالنٌران. لم ٌكتؾ المنتصرون بنهب ما فً 

مستودعاتها والمعابد، وبٌوت األؼنٌاء من التجار؛ لمد المصور الملكٌة و
نُبِشت المبور المدٌمة وتم نهبها، كما ُخّربت جمٌع الشوارع واألزلة بشكل 
ممنهج. ولهذا، لٌس من الؽرابة أّن البعثات األثرٌة، التً لامت بؤعمال 
التنمٌب فً حضر، على الرؼم من بحثها الدلٌك، لم تعثر على أٌّة عملة 

 ٌة، أو أٌّة مصنوعات فضٌة، مع العلم أّن المدٌنة كانت ؼنٌةً جداً. ذهب



ٕٖٓ 

األول لبل المٌبلد على ٌد أسبلؾ  -تؤسست المدٌنة فً المرن الثانً
ً صلة الوصل التجارٌة  العرب، وبنٌت فً مكان استراتٌجً، وكانت تمرٌبا

انت الوحٌدة بٌن شرق البحر المتوسط )سورٌا ولبنان( ومٌزوبوتامٌا، حٌث ك
 تصل إلٌها بعض أنواع البضابع الفرٌدة من أسواق الهند البعٌدة. 

عاشت وعملت شعوب وأدٌان مختلفة خلؾ جدران الحضر الحجرٌة 
ً إلى جنب؛ اإلؼرٌك أحفاد محاربً اإلسكندر الممدونً، واإلٌرانٌون،  جنبا
والبارثٌون، والعرب والخلدٌٌن، ففً شوارع المدٌنة كانت تُسمع لؽات 

ت مختلفة، وكانت تمام الصلوات، وتُعبد اآللهة السومرٌة، واألكادٌة ولهجا
)نرجال(، والٌونانٌة )ؼرمٌس وأثٌنا(، واآلرامٌة )الربة أنارات( فً معابدها 

 الكثٌرة، وكان إله الحضر، إله الشمس )شماش( فوق كل هذه اآللهة.
 هنا فً أعماق آسٌا، بٌن المرتفعات الماحلة، تؤسست مدٌنة شاملة

)عالمٌة(، اجتمع على أرضها تؤثٌر الثمافة اإلؼرٌمٌة والرومانٌة والؽربٌة 
مع ثمافة الشرق الؽنٌة ذات األصول العرٌمة الممتدة إلى  آالؾ السنٌن، 
وٌإكد العالم المشهور ر. كٌٌلٌنػ بؤن الؽرب والشرق توحدا فً الحضر 

اإلستثنابٌة بشكل متٌن عبر المرون، وتصادفن ثمار تفاعل هذه الحضارات 
 فً كل خطوة.    

لصر الحاكم هو ذو خصابص بارثٌة بامتٌاز؛ لاعتان طوٌلتان )اإلٌوان( 
مفتوحتان على الفسحة، وفً الولت ذاته نجد أّن البوابة هً عبارة عن لوس 
رومانً، وإلى جوار الجدران الصماء للمعابد الشرلٌة، نشاهد أعمدة المعابد 

 الهلنستٌة. 
لعرالً فً بؽداد بتمثال هرلل المكتشؾ فً مدٌنة ٌحتفظ المتحؾ ا

الحضر المصنوع من الرخام األبٌض الناصع، لكن الشًء الؽرٌب هو أّن 
لحٌة وشارب هرلل رسما على الطرٌمة الباراثٌة، والعٌون ملونة باللون 
ً لمواعد الفن السومري أو اآلشوري. ومن جهة أخرى، فهً،  األسود، وفما
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اآلشوري، بل وعلٌها -لمدٌم، منحوتة اإلله الخلديبحسب مزاج الحرفً ا
 مبلبس لابد رومانً بكل تفاصٌله.    

  :هنا سوف تبنى  المدٌنة

الحضر هو اسم ذو جذوٍر آرامٌة، ورد ذكره  فً الكتابات المكتشفة فً 
المدٌنة نفسها، وكذلن فً أعمال المإرخٌن الرومان والعرب المدماء، كما 
ُكتَِب على العملة المحلٌة )الحضر مدٌنة اإلله شماش(، وٌبدو أّن أسبلؾ 

هم من أسسوا العرب المادمٌن من الحجاز، حوالً المرن الثانً لبل المٌبلد 
 المدٌنة.  

م أّن اسم حاكم الحضر هو 9ٙٔٔكشفت الكتابة التً اكتشفت فً عام 
، واسم والده هو ناصر الكاهن العظٌم. وكما هً ”سانتروكة ملن العرب“

الحال فً جمٌع المدن الوالعة شرق البحر المتوسط، كانت الحضر ورلة بٌد 
والروم. لكن السإال هو لماذا  البلعبٌن الكبٌرٌن فً ذلن الولت؛ الباراثٌٌن

 تم بناء الحضر بعٌداً عن األنهار والتجمعات السكانٌة اآلخرى؟   
ال شّن أّن مإسسً المدٌنة اختاروا المكان ألسباب عسكرٌة وتجارٌة 
والتصادٌة، لكن الدافع األساسً للبنابٌن المدماء وراء بنابها هو وجود الماء 

مدٌنة، حٌث ٌمع وادي الثرثار، كما أّن على بعد أربعة كٌلو مترات من ال
عدداً من اآلبار الطبٌعٌة، والبحٌرات ذات المٌاه العذبة، كان موجوداً فً 
محٌط المدٌنة نفسها، عدا عن أّن سّكان المدٌنة كانوا ٌخّزنون مٌاه األمطار 

 فً أحواض وصهارٌج اصطناعٌة خاصة.
حت إشرافهم وحماٌتهم، لم ٌبخل الباراثٌون، الذٌن بُنٌت مدٌنة الحضر ت

بشًء لجعلها مدٌنة محصنة؛ حٌث بنوا األسوار واألبراج حولها، وكانت 
المدٌنة، ذات المخطط الدابري، محاطة بجدارٌٌن، الجدار أو السور 
الخارجً بمطر ثمانٌة كٌلو مترات، أما السور الداخلً فكان بطول ستة كٌلو 
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اآلشوري، بل وعلٌها -لمدٌم، منحوتة اإلله الخلديبحسب مزاج الحرفً ا
 مبلبس لابد رومانً بكل تفاصٌله.    

  :هنا سوف تبنى  المدٌنة

الحضر هو اسم ذو جذوٍر آرامٌة، ورد ذكره  فً الكتابات المكتشفة فً 
المدٌنة نفسها، وكذلن فً أعمال المإرخٌن الرومان والعرب المدماء، كما 
ُكتَِب على العملة المحلٌة )الحضر مدٌنة اإلله شماش(، وٌبدو أّن أسبلؾ 

هم من أسسوا العرب المادمٌن من الحجاز، حوالً المرن الثانً لبل المٌبلد 
 المدٌنة.  

م أّن اسم حاكم الحضر هو 9ٙٔٔكشفت الكتابة التً اكتشفت فً عام 
، واسم والده هو ناصر الكاهن العظٌم. وكما هً ”سانتروكة ملن العرب“

الحال فً جمٌع المدن الوالعة شرق البحر المتوسط، كانت الحضر ورلة بٌد 
والروم. لكن السإال هو لماذا  البلعبٌن الكبٌرٌن فً ذلن الولت؛ الباراثٌٌن

 تم بناء الحضر بعٌداً عن األنهار والتجمعات السكانٌة اآلخرى؟   
ال شّن أّن مإسسً المدٌنة اختاروا المكان ألسباب عسكرٌة وتجارٌة 
والتصادٌة، لكن الدافع األساسً للبنابٌن المدماء وراء بنابها هو وجود الماء 

مدٌنة، حٌث ٌمع وادي الثرثار، كما أّن على بعد أربعة كٌلو مترات من ال
عدداً من اآلبار الطبٌعٌة، والبحٌرات ذات المٌاه العذبة، كان موجوداً فً 
محٌط المدٌنة نفسها، عدا عن أّن سّكان المدٌنة كانوا ٌخّزنون مٌاه األمطار 

 فً أحواض وصهارٌج اصطناعٌة خاصة.
حت إشرافهم وحماٌتهم، لم ٌبخل الباراثٌون، الذٌن بُنٌت مدٌنة الحضر ت

بشًء لجعلها مدٌنة محصنة؛ حٌث بنوا األسوار واألبراج حولها، وكانت 
المدٌنة، ذات المخطط الدابري، محاطة بجدارٌٌن، الجدار أو السور 
الخارجً بمطر ثمانٌة كٌلو مترات، أما السور الداخلً فكان بطول ستة كٌلو 



ٕٖٕ 

متر، عدا عن  ذلن، فمد  مترات، وكانت المسافة بٌن الجدارٌن خمسمابة
كانت المدٌنة محاطة بخندق عمٌك، وكانت توجد أربع بوابات فً السور 
 الداخلً، وكل باب ٌمع فً أحد االتجاهات )شرلً، ؼربً، شمالً، جنوبً(.

فً الحرب التً دامت مبة عام بٌن ملون البارثٌٌن والروم، لعبت 
البارثٌٌن فً الهجوم على  الحضر دوراً ربٌسٌاً، كونها كانت لاعدة الفرسان

ً ضد هجمات األعداء، وعلى مدار المرن  ً مبلذاً آمنا سورٌا، وكانت أٌضا
األول لبل المٌبلد حاولت فٌالك األباطرة الروم أخذ مدٌنة الحضر مرتٌن 
ولكنها فشلت، وهذا لٌس برهاناً على لوة األسوار الحجرٌة للمدٌنة وشجاعة 

برهاٌن على استخدام الحضرٌن أنواعاً من  المدافعٌن عنها وحسب، وإنما هو
األسلحة الحدٌثة ضد األعداء، أٌضاً. وٌذكر الكتاب المدماء منها على سبٌل 

السابل الحامً فً األوانً الفخارٌة، واألداة الذكٌة  -المثال: النار الحضرٌة
 التً كانت ترمً عدداً كبٌراً من السهام فً دفعة واحدة.  

لعظماء الدور الكبٌر، ولدموا الدعم الدابم لهذه لمد أدى البارثٌون ا
المدٌنة، وكان البارثٌون ٌسٌطرون على الجزء األكبر من الشرق األوسط. 

كانوا ٌملكون “ وحول هذا األمر ٌمول الكاتب اإلؼرٌمً المشهور سترابون: 
مساحة واسعة من األرض وعدداً كبٌراً من الشعوب، حٌث أنهم استطاعوا 

 ”.  عة الروم، من حٌث حجم أمبلكهممنافسة وممار
كل المإرخٌن المدماء المشهورٌٌن، على مشارؾ عصر المٌبلد، كانوا 
ممسّمٌن بٌن دولتٌن عظٌمتٌن هما: البارثٌة والرومانٌة، وكانت الساحة 
الربٌسٌة لؤلعمال العسكرٌة والمعارن بٌن الفرسان البارثٌٌن والمشاة 

مٌا، وال سٌّما الجزٌرة، وكان الصراع الرومانٌٌن هً شمال ؼرب مٌزوبوتا
لبل المٌبلد، حطم البارثٌون الجٌش الرومانً  ٖ٘بٌنهم كّراً وفّراً، وفً عام 

بمٌادة مارن كراس، الذي انتصر ٌوماً ما على البطل سبارتاكوس، وفً هذه 
المعركة لتل المنصل نفسه، ونتٌجة لذلن هاجم الرومان األراضً البارثٌة 
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ا عدة مرات، وتوؼلوا فٌها عمٌماً، ولكنهم  لم ٌستطٌعوا أن فً مٌزوبوتامٌ
 ٌتمركزوا فٌها طوٌبلً.   

كانت إحدى محاوالت هجوم الروم الحازمة على األراضً البارثٌة 
بمٌادة اإلمبراطور تروٌان، ولد حمك الرومان فً البداٌة انتصارات جٌدة 

كانت حجرعثرة فً  وتوؼلوا عمٌماً فً ببلد الرافدٌن، ولكن مدٌنة الحضر،
طرٌك انتصارهم النهابً مرة أخرى، وبدون احتبللها ال ٌمكن الحدٌث عن 
االنتهاء المظفر لحملتهم العسكرٌة، ولكن رؼم المحاوالت الٌابسة لجنود 
الروم المدربٌن، ومشاركة اإلمبراطور العجوز شخصٌاً فً الحملة، لم 

على الملعة ٌعنً فشل  ٌستطٌعوا فتح مدٌنة الحضر، وكان الهجوم الفاشل
الحملة بؤكملها، لذا لم ٌبَك لدى اإلمبراطور تروٌان سوى أن ٌؤمر جمٌع 

 لواته بالتراجع والخروج من ببلد النهرٌن.    
تؽٌر الوضع فً المرن الثالث المٌبلدي، ففً األفك الضبابً للشرق 

ردشٌر م  دمر إٕٔٙالمدٌم، لمع نجم ساطع جدٌد؛ إنهم الساسانٌون، ففً عام 
الساسانً جٌوش أرتبان الخامس؛ آخر ملون البارثٌٌن، ودخل مدٌنة 
طٌسفون منتصراً، وفً هذه اللحظات الدراماتٌكٌة بّدل ملن الحضر سٌاسته 
التملٌدٌة وولؾ إلى جانب الروم، فدخلت لوات الروم المؤجورة إلى مدٌنة 

ً على اإلٌرانٌٌن  المدماء، فً الحضر، وحمك الحلفاُء الجدد، نصراً ساحما
معركة بمرب شهرزور، ولُتل على أرض المعركة عم الملن الساسانً 

 شابور األول.  
وعندما سمع شابور بالنبؤ، لرر معالبة المدٌنة العاصٌة، وظهر على 
الفور، الجٌش الفارسً الضخم على أبواب الحضر. فً الحمٌمة كان لدى 

ٌة لمدٌنتهم، لكّن هذا األمل الناس أمٌل بؤنّهم فً مؤمٍن وراء األسوار الحجر
ابنة الملن الحضري جمٌع ” النضٌرة“تبّدد، بحسب الرواٌة، فمد سّربت 

أسرار التحصٌنات الدفاعٌة إلى األعداء ، وتمّكن الفرس من احتبلل المدٌنة 
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ا عدة مرات، وتوؼلوا فٌها عمٌماً، ولكنهم  لم ٌستطٌعوا أن فً مٌزوبوتامٌ
 ٌتمركزوا فٌها طوٌبلً.   

كانت إحدى محاوالت هجوم الروم الحازمة على األراضً البارثٌة 
بمٌادة اإلمبراطور تروٌان، ولد حمك الرومان فً البداٌة انتصارات جٌدة 

كانت حجرعثرة فً  وتوؼلوا عمٌماً فً ببلد الرافدٌن، ولكن مدٌنة الحضر،
طرٌك انتصارهم النهابً مرة أخرى، وبدون احتبللها ال ٌمكن الحدٌث عن 
االنتهاء المظفر لحملتهم العسكرٌة، ولكن رؼم المحاوالت الٌابسة لجنود 
الروم المدربٌن، ومشاركة اإلمبراطور العجوز شخصٌاً فً الحملة، لم 

على الملعة ٌعنً فشل  ٌستطٌعوا فتح مدٌنة الحضر، وكان الهجوم الفاشل
الحملة بؤكملها، لذا لم ٌبَك لدى اإلمبراطور تروٌان سوى أن ٌؤمر جمٌع 

 لواته بالتراجع والخروج من ببلد النهرٌن.    
تؽٌر الوضع فً المرن الثالث المٌبلدي، ففً األفك الضبابً للشرق 

ردشٌر م  دمر إٕٔٙالمدٌم، لمع نجم ساطع جدٌد؛ إنهم الساسانٌون، ففً عام 
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بسرعة، وبعد خروج جحافل الساسانٌٌن منها، لم تعد الحٌاة أبداً إلى األطبلل 
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   :علماء اآلثار فً الحضر 

العامة لآلثار فً  م  من لبل المدٌرٌة9٘ٔٔبدأت أعمال التنمٌب عام 
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ضعوا مخططاً عاماً للمدٌنة المدٌمة. ومن الظاهرة على سطح األرض، كما و
جهتهم اكتشؾ علماء اآلثار العرالٌون أثنً عشر معبداً صؽٌراً، وكانت هذه 
المعابد تحتوي على عدد كبٌر من التماثٌل الحجرٌة، وأدوات طموسٌة 
وكتابات. كانت الكتابة اآلرامٌة هً الكتابة المستخدمة فً الحضر بشكل 

( على سبٌل ٔابات التٌنٌة أٌضاً. ففً المعبد رلم )أساسً، وكانت توجد كت
الماضً -المثال، كان ٌوجد تمثال إلله الشمس اسمه كوانتو بٌترونً كوٌنتٌان

العسكري األول للجٌش البارثً، وهذا الجٌش تم تشكٌله من لبل سبتٌمٌوس 
مٌبلدي، ومن بٌن اللمى األثرٌة المهمة، تماثٌل اآللهة 97ٔسٌفروس عام 

ة والعربٌة، كذلن آشور بٌل، وأتارات، ونرجال، وأالت، وابولون، المحلٌ
وبوسٌدٌونا، وإٌروس، وهرمٌس. ولد نُحت آشور بٌل على هٌبة رجل ملتح 

 بالبزة العسكرٌة الرومانٌة.
( اكتشؾ تمثال إلله حاٍم باسم بادا، وهو مجّسم منحوت ٙفً المعبد رلم )

د، وفً المنتصؾ ٌوجد بشكل بارز لثبلث نساء جالسات على ظهر أس
شخص آخر ٌرّجح أنّها اإللهة العربٌة البلت )بمبلمح اإللهة اإلؼرٌمٌة 
أثٌنا(، وتمثال سوماي )آنٌة األمٌرة دوشؽاري(، واألمٌرة ذاتها، ابنة الملن 

 الحضري سنتروكا الثانً، و تمثال كاهن ٌُدعى مراتٌب وآخرون... الخ.
أس رجل رومانً مسن، ورأس كذلن تم اكتشاؾ أجسام من البرونز؛ ر

إله الخمر والمرح اإلؼرٌمً )دٌنٌس( وعلٌه إكلٌل من ورق العنب. 
والنموذج الرابع للنحت البارثً الكبلسٌكً فً المرن الثانً المٌبلدي هو 
رأس الحاكم المحلً ملن الحضر سنتروكا الثانً، المصنوع من الرخام 

شكل جٌد، وخصبلت الموصلً الرصاصً اللون، ذي الذلن المحلولة ب
 الشعر الجمٌلة التً تحٌط بوجه الملن الوسٌم.  

إن رسومات الصور الخاصة بالملون والطبمة “ٌمول أ. غ. ؼٌراسٌموؾ: 
النبٌلة فً الحضر، بمبعاتهم ذات الرإوس الحادة والمصنوعة من الوبر، 
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، والبناطٌل الواسعة، لها مٌزة خاصة، وهً الٌد الٌمنى المرفوعة إلى الكتؾ
كعبلمة للسبلم والمباركة، أما الٌد الٌسرى فهً إما أن تكون على ممبض 

 ”.  عبلمة السلطة الملكٌة -السٌؾ أو ممسكة بالصولجان
تمع المنطمة الممدسة )تٌمٌنوس( فً مركز المدٌنة، وفٌها جمٌع معابد 
اآللهة المهمة )شماش، إله الشمس، أالت، وشاهرو(، والمصر الملكً. 

ٌرات الؽربٌة فً هندسة هذه المعابد، إال أن الصفة األساسٌة وتظهر التؤث
للمهندسٌن الحضرٌٌن هً الحرٌة فً استخدام عبلمات الزٌنة اإلؼرٌمٌة 
والرومانٌة والبارثٌة، حٌث ٌعود أصلها وطرٌمة بناإها إلى الفترات البابلٌة 
واآلشورٌة، وأدى ذلن بدوره إلى ابتكار طراز جدٌد، خاص بالحضر 

 ا، ولكن أؼلب بٌوت السكن فً المدٌنة، مبنٌة من اللبن الطٌنً.  وحده
تمع البٌوت على شوارع مستمٌمة، تبدأ من المنطمة الممدسة، على شكل 
خٌوط أشعة الشمس. وكل بٌت، تمرٌباً، كان ٌحتوي ببراً خاصة أو حوضاً 
ً لتخزٌن المٌاه، باستثناء بٌوت السكن واألبنٌة اإلدارٌة  اصطناعٌا

موسٌة، كما اكتشؾ علماء اآلثار فً مدٌنة الحضر، مضماراً لسباق والط
الخٌول، ومسرحاً، وكذلن أبراجاً لدفن الموتى؛ وهً عبارة عن أضرحة من 
الحجر ٌدفن فٌها موتى العوابل المرمولة فً المدٌنة، وكان لكل عابلة من 

 هذه العوابل، برجاً خاصاً بها.   
لة من تماثٌل تعود إلى الفترة اكتشؾ علماء اآلثار مجموعة مذه

اإلؼرٌمٌة، وذلن أثناء التنمٌب فً معبد اإلله مارانا، العابد إلى الفترة  
الهٌلٌنستٌة، والذي ٌُعتبر المعبد األلدم  فً المدٌنة، وهو نسخة عن المعبد 
الرومانً العابد إلى المرن الثانً المٌبلدي، المبنً على ؼرار النسخة 

لمدرسة لٌسٌبا )نحات المصر فً زمن حكم اإلسكندر اإلؼرٌمٌة األصلٌة 
الممدونً(. لمد زرت الحضر عدة مرات، وكانت الزٌارات لفترات لصٌرة 

م إلى 979ٔ)لساعات( أثناء مرورنا بالمدٌنة، ولكن الزٌارة األخٌرة عام 
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أطبلل المدٌنة المدٌمة ترسخت فً ذاكرتً؛ كان الولت شهر أٌار، وكانت 
بالحضر خضراء، ومن بٌن األعشاب النادرة، كانت توجد السهول المحٌطة 

شمابك النعمان الحمراء برإوسها المرفوعة، وتجد بٌوت الشعر السوداء 
للبدو، حٌث رابحة دخان الموالد ونباح الكبلب وأصوات ألدام لطعان الؽنم. 
كل هذا المشهد كان ٌمنُح المرء شعوراً ال ٌنسى، وفً كل مرة كانت الزٌارة 

وكؤنها مفاجبة وؼٌر عادٌة، وتترن فً الملب تؤثٌراً لوٌاً. وبالمناسبة،  تبدو
 لست الوحٌد الذي تحدث عن هذا التؤثٌر الموي.  

األطبلل الجامدة لهذه المدٌنة “ٌمول العالم اإلنكلٌزي المشهور سٌتن لوٌد: 
ً بعظمتها فً الصحراء الماحلة، وهً واحدة  بالٌة، وهً مرتفعة الٌوم أٌضا

 ”.  األطبلل الحجرٌة البالٌة فً العراق حتى اآلنمن 
لد تكون األمور المذكورة، هً سبب هذا التؤثٌر للحضر على أي زابر 
إلٌها، فبدالً من الموالع المعتادة فً ببلد الرافدٌن المدٌمة مثل التبلل، 
والحفر، وكل أنواع الممامة، نجد فجؤةً أمامنا، فً هذه الصحراء الخالٌة من 

ن، صفوؾ األعمدة والمعابد اإلؼرٌمٌة وألواس المصور واألسوار السكا
 بؤبراجها.  

مدٌنة األشباح، مدٌنة األحبلم، مدٌنة األساطٌر، “تمول فاتا مورؼن: 
عندما تتجول فً الدهالٌز الحجرٌة، تشعر أنن وحٌد بشكل مطلك فً مدٌنة 

لرناً  مهجورة، مدٌنة مٌتة، مدٌنة ؼرلت فً نوم عمٌك لمدة سبعة عشر
 ، ولد حصل معً الشًء نفسه هذه المرة أٌضاً.”مضى

مالت الشمس إلى المؽٌب، ولكن الحرارة لم تنخفض، وعندما تولفت 
السٌارتان فً حدٌمة بٌت البعثة العرالٌة المرٌح، توجه زمبلبً إلى الظبلل، 
أما أنا فمد لررت التوجه إلى أطبلل المدٌنة كونها المرة األخٌرة، وألّن 

ً سؤكون فً الطرٌك إلى البٌت، الى موسكو! المس اء سٌحل بعد للٌل، وؼدا
ً التعب والحر، دخلت بٌن الجدران العرٌضة للمصر، حٌث الهدوء،  مماوما



ٕٖ7 

أطبلل المدٌنة المدٌمة ترسخت فً ذاكرتً؛ كان الولت شهر أٌار، وكانت 
بالحضر خضراء، ومن بٌن األعشاب النادرة، كانت توجد السهول المحٌطة 

شمابك النعمان الحمراء برإوسها المرفوعة، وتجد بٌوت الشعر السوداء 
للبدو، حٌث رابحة دخان الموالد ونباح الكبلب وأصوات ألدام لطعان الؽنم. 
كل هذا المشهد كان ٌمنُح المرء شعوراً ال ٌنسى، وفً كل مرة كانت الزٌارة 

وكؤنها مفاجبة وؼٌر عادٌة، وتترن فً الملب تؤثٌراً لوٌاً. وبالمناسبة،  تبدو
 لست الوحٌد الذي تحدث عن هذا التؤثٌر الموي.  

األطبلل الجامدة لهذه المدٌنة “ٌمول العالم اإلنكلٌزي المشهور سٌتن لوٌد: 
ً بعظمتها فً الصحراء الماحلة، وهً واحدة  بالٌة، وهً مرتفعة الٌوم أٌضا

 ”.  األطبلل الحجرٌة البالٌة فً العراق حتى اآلنمن 
لد تكون األمور المذكورة، هً سبب هذا التؤثٌر للحضر على أي زابر 
إلٌها، فبدالً من الموالع المعتادة فً ببلد الرافدٌن المدٌمة مثل التبلل، 
والحفر، وكل أنواع الممامة، نجد فجؤةً أمامنا، فً هذه الصحراء الخالٌة من 

ن، صفوؾ األعمدة والمعابد اإلؼرٌمٌة وألواس المصور واألسوار السكا
 بؤبراجها.  

مدٌنة األشباح، مدٌنة األحبلم، مدٌنة األساطٌر، “تمول فاتا مورؼن: 
عندما تتجول فً الدهالٌز الحجرٌة، تشعر أنن وحٌد بشكل مطلك فً مدٌنة 

لرناً  مهجورة، مدٌنة مٌتة، مدٌنة ؼرلت فً نوم عمٌك لمدة سبعة عشر
 ، ولد حصل معً الشًء نفسه هذه المرة أٌضاً.”مضى

مالت الشمس إلى المؽٌب، ولكن الحرارة لم تنخفض، وعندما تولفت 
السٌارتان فً حدٌمة بٌت البعثة العرالٌة المرٌح، توجه زمبلبً إلى الظبلل، 
أما أنا فمد لررت التوجه إلى أطبلل المدٌنة كونها المرة األخٌرة، وألّن 

ً سؤكون فً الطرٌك إلى البٌت، الى موسكو! المس اء سٌحل بعد للٌل، وؼدا
ً التعب والحر، دخلت بٌن الجدران العرٌضة للمصر، حٌث الهدوء،  مماوما



ٕٖ8 

وأطبلل المدٌنة النابمة منذ لرون عدٌدة، أعمالن الٌومٌة والتفكٌر فٌها 
صوت انتهت. أنت وحٌد مع التارٌخ، أتت لحظة الحمٌمة، ففً داخلً اسمع 

المرون الماضٌة، أنت تشعر بمشاركتن المباشرة مع األزل. وفجؤة وفً أوج 
حدٌثً مع الحضر المدٌمة اسمع، على بعد خطوات منً، خلؾ إحدى 
الزواٌا، ، صوت امرأتٌن منبهرتٌن ترددان دون كلل نفس الكلمات )آه 
جمٌل!(، )آه رابع!(، نظرت وأنا مستاٌء من مخببً فً المصر، وشاهدت 

رأتٌن انكلٌزٌتٌن عجوزٌن، لكن لوٌتٌن؛ شعرهما ممشط، وعلى وجهٌهما ام
مساحٌك التجمٌل، دون أن ٌكونا متعّرلٌن. ٌبدو أن حرارة شمس العراق ال 
تإثر فٌهما، التمطت االمرأتان، دون تولؾ، الصور بكامٌرتٌهما 

 الصؽٌرتٌن، وهما تتلفظان بعبلمات اإلعجاب واالنبهار.    
ح حمٌمٌون، ال توجد هنا أٌة وسابل للراحة، وال أي مناظر نعم، إنهم سٌا

طبٌعٌة جمٌلة، ولكن رؼم ذلن ،السواح  ٌؤتون  إلى العراق من جمٌع أنحاء 
العالم، ومن ٌؤتون إلى العراق، ال ٌستطٌعون أن ٌحرموا أنفسهم من زٌارة 

لذي لم المدٌنة الحجرٌة الرابعة، والمولع األثري الوحٌد فً ببلد الرافدٌن، ا
 ٌحافظ  على هٌبته وحسب، بل على سر جاذبٌته أٌضاً.  
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 بدل اخلامتة

:بغداد

  اليَث عن مدوـة اخلؾػاء

دون  -ببلد الحضارات األولى -ال ٌمكن االنتهاء من الحدٌث عن العراق
التطرق إلى بؽداد؛ لكن من جهة أخرى فإّن الكتاب ٌتطرق بشكل ربٌسً 
إلى الموالع األثرٌة المدٌمة فً ببلد الرافدٌن، وفً العاصمة العرالٌة، تمرٌباً 

المعاصرة حتى التوجد موالع أثرٌة، ومسؤلة وجود آثار والعٌة فً بؽداد 
اآلن هً محل نماش ساخن بٌن الصحفٌٌن والعلماء؛ بعضهم ٌرى معالم 
العاصمة األسطورٌة المدٌمة للخلفاء فً معظم شوارع بؽداد المعاصرة، 
وآخرون ٌإكدون عدم صلة بؽداد المعاصرة بعصر هارون الرشٌد، ومن 

. لنسمع ؼرابب األمور، ٌبدو أن كبل الطرفٌن على حّك بشكٍل من األشكال
فً شوارع “أوالً براهٌن المتفابلٌن منهم؛ ٌمول الصحفً ٌو. ؼلوخوؾ: 

بؽداد ٌعٌش أبطال المصص واألساطٌر العربٌة، متحولٌن إلى أشكال 
برونزٌة وحجرٌة، ٌذكرن خرٌر مٌاه نوافٌر الجرار بتارٌخ علً بابا 
واألربعٌن حرامً، وعلى ضفاؾ نهر دجلة تحت ظبلل النخٌل، باإلمكان 
مشاهدة شهرزاد الجمٌلة والملن شهرٌار؛ صنعتهما أٌادي النحات العرالً 
الموهوب، أضؾ إلى ذلن أزلة وزواٌا بؽداد المدٌمة ومساجدها وأسوالها؛ 

 ”. كل هذا ٌذكرن بؤنن فً مدٌنة ألؾ لٌلة ولٌلة



ٕٖ9 

 

 بدل اخلامتة

:بغداد

  اليَث عن مدوـة اخلؾػاء

دون  -ببلد الحضارات األولى -ال ٌمكن االنتهاء من الحدٌث عن العراق
التطرق إلى بؽداد؛ لكن من جهة أخرى فإّن الكتاب ٌتطرق بشكل ربٌسً 
إلى الموالع األثرٌة المدٌمة فً ببلد الرافدٌن، وفً العاصمة العرالٌة، تمرٌباً 

المعاصرة حتى التوجد موالع أثرٌة، ومسؤلة وجود آثار والعٌة فً بؽداد 
اآلن هً محل نماش ساخن بٌن الصحفٌٌن والعلماء؛ بعضهم ٌرى معالم 
العاصمة األسطورٌة المدٌمة للخلفاء فً معظم شوارع بؽداد المعاصرة، 
وآخرون ٌإكدون عدم صلة بؽداد المعاصرة بعصر هارون الرشٌد، ومن 

. لنسمع ؼرابب األمور، ٌبدو أن كبل الطرفٌن على حّك بشكٍل من األشكال
فً شوارع “أوالً براهٌن المتفابلٌن منهم؛ ٌمول الصحفً ٌو. ؼلوخوؾ: 

بؽداد ٌعٌش أبطال المصص واألساطٌر العربٌة، متحولٌن إلى أشكال 
برونزٌة وحجرٌة، ٌذكرن خرٌر مٌاه نوافٌر الجرار بتارٌخ علً بابا 
واألربعٌن حرامً، وعلى ضفاؾ نهر دجلة تحت ظبلل النخٌل، باإلمكان 
مشاهدة شهرزاد الجمٌلة والملن شهرٌار؛ صنعتهما أٌادي النحات العرالً 
الموهوب، أضؾ إلى ذلن أزلة وزواٌا بؽداد المدٌمة ومساجدها وأسوالها؛ 

 ”. كل هذا ٌذكرن بؤنن فً مدٌنة ألؾ لٌلة ولٌلة
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ولكن ٌمكنن اآلن أن ترى “ٌوافمه الصحفً األمرٌكً وٌلٌم إٌلٌس، لاببلً: 
مدٌنة التً كانت فً ٌوم من األٌام أؼنى مدٌنة فً العالم، ففً تلن آثار تلن ال

األزلة الضٌمة والدهالٌز، توجد األسواق المدٌمة، حٌث تعلو أصوات 
المطارق التً ترسم الزخارؾ على البرونز، وٌباع فٌها الكحل 
والزعفران... طالت الحداثة السوق المدٌم مثلما طالت المدرسة المستنصرٌة 

عود بناإها إلى المرن الثالث عشر، والتً كانت مشهورة فً فترة التً ٌ
الخلفاء العباسٌٌن، وهنان شواهد أخرى تثبت أّن هذه المدٌنة هً بؽداد، 

 ولٌست مدٌنة آخرى حدٌثة.
وفً الممابل، فإّن أصحاب الفرضٌة األخرى ٌمّدمون براهٌنهم حول 

مدمتهم الضابط والرحالة العاصمة العرالٌة، بنفس التؤكٌد واإلصرار، وفً م
م  8ٗ9ٔوالدبلوماسً الروسً ي. تشٌرٌكوؾ، الذي زار العراق عام 

بؽداد محاطة بسور عاٍل؛ أجزاإه الشرلٌة متهدمة بشكل كامل “وكتب: 
م، وال ٌوجد فٌها أٌة أبنٌة أو 8ٖٔٔبسبب الفٌضان الذي ضرب المدٌنة عام 

ا ثمٌلة وؼٌر عالٌة  وآنٌة، مساجد جمٌلة، وال أٌة منارة تثٌر اإلعجاب، كله
وهً خالٌةٌ من لمسات الجمال. الحمامات سٌبة وؼٌر نظٌفة... السوق لدٌم، 

 ”.   والدكاكٌن فمٌرة، وبضابعها مؽبرة وؼٌر نظٌفة
وهكذا نرى بؤن عٌن الرحالة الروسً، فً منتصؾ المرن التاسع عشر، 

اكرته فً أزلة بؽداد لم تستطع أن تشاهد أٌة عمارة جمٌلة أو أي بناء ٌعلك بذ
 الضٌمة، فما بالن بالمدٌنة الحالٌة التً طالتها ٌد التحدٌث والترمٌم؟! 

هل ٌثٌُر االستؽراَب، حدٌث بعض الصحفٌٌن المتشابمٌن الذٌن زاروا 
بؽداد فً سبعٌنات وثمانٌنات المرن الماضً، عندما بدأت النهضة العمرانٌة 

لم “م: 97ٙٔسكالكٌن عام ٓوؾ وفً بؽداد الٌوم؟ ٌمول الكاتب ن.ؼٌفاند
 ”.ٌبَك إال الملٌل من أٌام هارون الرشٌد

ٕٗٔ 

لكن عاصمة العراق تدهشن بحجم التطور والتحدٌث، ففً هذه المدٌنة 
المدٌمة توجد نسبة ؼٌر عادٌة من األبنٌة الحدٌثة، ودور السكن، والجسور، 

ا هً الحال مع والفنادق واألبنٌة اإلدارٌة، والكثٌر منها مثٌٌر لبلنتباه، كم
 العمارة الحدٌثة المستوفٌة لوسابل الراحة،  ذات الطابع المحلً فً البناء.  

ً  -ٌعٌش حوالً ثبلثة مبلٌٌن من العرالٌٌن فً  -ربع سكان العراق تمرٌبا
العاصمة، حٌث تنمو بؽداد وتتوسع على حساب الصحراء، والتؽٌّرالحاصل 

 ؽٌرات فً الببلد.  فً المشهد الخارجً للمدٌنة، ٌعكس حجم الت
هذا بالضبط ما ٌعتمده أٌضاً فبلدٌمٌر إٌوردانسكً، الذي زار العراق عام 

أسس أبو جعفر “م، ففً أوج الحرب العرالٌة اإلٌرانٌة كتب: 98ٗٔ
م، ولد شارن مبة ألؾ عامل فً بناء المدٌنة 7ٕٙالمنصور بؽداد عام 

ذلن الزمن البعٌد.  والسور الخارجً. ولد بمً الملٌل من تلن اآلثار، من
ً ، فإن  عندما أتٌت ألول مرة إلى عاصمة العراق، لبل خمسة عشرعاما
المدٌنة المؽبرة والمترامٌة األطراؾ، للٌبلً ما تذكرن بتارٌخ وعظمة المركز 

 ”.الدٌنً والسٌاسً للعالم اإلسبلمً فً ٌوم من األٌام
وهل توجد  وهكذا، مْن ٌكون على صواب، المتفابلون أم المتشابمون؟ 

فً بؽداد المعاصرة أبنٌة تارٌخٌة تعكس أسطح صفحات تارٌخ  العراق فً 
ًّ ٖٔ-8عصر الخبلفة العباسٌة )المرن -المرون الوسطى (؟  فً الحمٌمةً عل

ً فً العمارة  ً فً الشرق، وال خبٌرا االعتراؾ بؤنً  ال أعتبر نفسً مختصا
عرفٌة إلى العاصمة اإلسبلمٌة فً المرون الوسطى، حتى أّن رحبلتً الم

العرالٌة كانت معدودة، وكنا نزور الببلد لبضعة أٌام فمط فً كل مرة، ومع 
ذلن، تؽٌرت وجهة نظري، وانضممُت إلى فرٌك المتفابلٌن بشكل نهابً، 

 وكان ذلن نتٌجة حادثة واحدة.    
م، مع عودة بعثتنا إلى بؽداد، تعرفنا إلى أناس طٌبٌن من 98٘ٔفً عام 

الروس، الذٌن كانوا ٌعملون فً ممثلٌتنا التجارٌة هنان، وفً أحد مواطنٌنا 
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م، مع عودة بعثتنا إلى بؽداد، تعرفنا إلى أناس طٌبٌن من 98٘ٔفً عام 

الروس، الذٌن كانوا ٌعملون فً ممثلٌتنا التجارٌة هنان، وفً أحد مواطنٌنا 
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األٌام تطرلنا إلى الحدٌث عن معالم بؽداد، ولد تحدثنا عن وجهتً النظر، 
آنفتً الذكر، بخصوص بؽداد، عندها تدخل فً نماشنا، خبٌرنا فً أمور 

إلى الشرق أولٌػ بلشكوؾ كحكم، وكان ما ٌزال ثمة متسٌع من الولت لسفرنا 
الوطن، حٌث الترح علٌنا أن ٌؤخذ من ٌرٌد منا فً رحلة، فً ألرب ٌوم 

 عطلة، إلى موالع العصور الوسطى فً بؽداد، ولبلنا االلتراح ببهجة.
أمنت الممثلٌة التجارٌة لنا آلٌات النمل بكل رحابة صدر؛ سٌارتا لٌموزٌن 

هذه  مرٌحتان، ومعنا صاحب المعرفة الواسعة الدكتور بلشكوؾ. كانت
الرحلة المصٌرة، التً تزٌُد مدتها للٌبلً عن نصؾ ٌوٍم، بالنسبة لنا جمٌعاً 
اكتشافاً حمٌمٌاً؛ ففً السابك، كنُت أنسى على الفور األبنٌة العابدة إلى المرون 
الوسطى، والتً كنُت أشاهدها أثناء سٌري فً شوارع بؽداد، ولكن اآلن 

بح لدي انطباع آخر عن هذه وبعد هذه الرحلة ومعرفة هذه األبنٌة، أص
 المجموعة من األبنٌة، بحٌث أصبحت لوحة متكاملة.

كبل، بؽداد )ألؾ لٌلة ولٌلة( لم تمت، وخٌال الخلفاء الذٌن أحبوا السلطة 
ما ٌزال ٌتجّول فً شوارع بؽداد وساحاتها، فتارٌخ بؽداد مرتبط بشكل 

لها من ضمن مباشر بتارٌخ الؽزو اإلسبلمً لببلد الرافدٌن، والذي جع
األجزاء المهمة للعالم اإلسبلمً، ولكن لبل سٌطرة العرب على العراق 
بزمٍن طوٌل؛ أي فً األلؾ األول لبل المٌبلد، اخترلت مجموعات عربٌة 
تنحدُر من شبه الجزٌرة العربٌة، أجزاءها الجنوبٌة والجنوبٌة الؽربٌة، كما 

ى الفرات األدنى، فً أّن دولة عربٌة صؽٌرة )المملكة اللخمٌة( ظهرت عل
الفترة الممتدة ما بٌن المرنٌن الثالث والسادس المٌبلدٌٌن، وجرى التعرٌب 
العام الواسع النطاق للمنطمة بعد الؽزو اإلسبلمً، عندما استوطن عدد كبٌر 
من العرب البدو فً ببلد الرافدٌن، ثم بدأت فترة الخبلفة اإلسبلمٌة، التً 

م تؽٌّر الوضع 7٘ٓألمر، ولكن فً عام كان مركزها دمشك فً بداٌة ا
بشكل جذري؛ حٌث حلّت السبللة العباسٌة محّل السبللة األموٌة التً كانت 
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ً لحكمها، وتم البدء  تحكم العالم اإلسبلمً من دمشك، وأصبح العراق مركزا
بالبحث عن مولع لبناء عاصمة جدٌدة لخبلفتهم، وخبلل ولت لصٌر، وجدوا 

نطمة المجرى األوسط  لنهر دجلة، عند الترابه الشدٌد المكان المناسب، فً م
 من نهر الفرات.   

م أسس الخلٌفة العباسً الثانً أبو جعفر المنصور عاصمة 7ٕٙفً عام 
الخبلفة الجدٌدة، وسماها دار السبلم، ولكن الناس العادٌٌن البسطاء كانوا 

وتم بناء  -لها نسبةً إلى المرٌة المدٌمة المجاورة -ٌفّضلون تسمٌتها بؽداد
 المدٌنة الجدٌدة وبمً اسمها هكذا إلى ٌومنا هذا. 

ٌجب المول بؤن اختٌار مولع العاصمة كان موفماً، فالمنطمة هً ذات 
أراٍض خصبة جداً، وتمع عند تماطع الطرق التجارٌة األهم فً العصور 

لة، الوسطى فً أوراسٌا )أوربا وآسٌا(، ألن المنصور كان لد تنبّه لهذه المسؤ
 ولهذا بنى مدٌنته هنان.  

ً لمول المإرخ العربً، الطبري، فمد أوضح الخلٌفة سبب اختٌاره  ووفما
هذا المكان رابع كمولع عسكري، عدا عن وجود نهر دجلة “للمكان بما ٌلً: 

الذي سوؾ ٌربطنا مع البلدان البعٌدة حتى الصٌن، وهو ٌعطٌنا كل ما ٌعطٌه 
د الرافدٌن، وأرمٌنٌا، والمناطك المجاورة، البحر، وكذلن البضابع من ببل

وأٌضاً هنا الفرات، الذي سوؾ ٌجلب لنا كل ما تنتجه سورٌا... واألراضً 
 ”.   التابعة لها

تمع المدٌنة الجدٌدة على الضفة الٌمنى لنهر دجلة، ولها شكل دابري 
مترا 8ٔم، ٌحمٌها من الخارج سور من اللبن الطٌنً بعلو 8ٖٕٙبمطر 

ً من السور األول ٌوجد سور آخر ألل  ٖٓوخندق عمٌك، وعلى مسافة  مترا
ًٌّ من المادة نفسها )أي اللبن الطٌنً( وفٌه أربع بوابات  .  ضخامة، وهو مبن

فً مركز المدٌنة، وفً وسط باحٍة واسعة، كان ٌمع لصر الخلٌفة 
ومنازل أوالده، والمسجد الربٌسً، واألبنٌة اإلدارٌة المهمة، وبحسب 
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د الرافدٌن، وأرمٌنٌا، والمناطك المجاورة، البحر، وكذلن البضابع من ببل

وأٌضاً هنا الفرات، الذي سوؾ ٌجلب لنا كل ما تنتجه سورٌا... واألراضً 
 ”.   التابعة لها

تمع المدٌنة الجدٌدة على الضفة الٌمنى لنهر دجلة، ولها شكل دابري 
مترا 8ٔم، ٌحمٌها من الخارج سور من اللبن الطٌنً بعلو 8ٖٕٙبمطر 

ً من السور األول ٌوجد سور آخر ألل  ٖٓوخندق عمٌك، وعلى مسافة  مترا
ًٌّ من المادة نفسها )أي اللبن الطٌنً( وفٌه أربع بوابات  .  ضخامة، وهو مبن

فً مركز المدٌنة، وفً وسط باحٍة واسعة، كان ٌمع لصر الخلٌفة 
ومنازل أوالده، والمسجد الربٌسً، واألبنٌة اإلدارٌة المهمة، وبحسب 



ٕٗٗ 

المعاصرٌن لذلن الولت، وشهود العٌان آنذان؛ عندما كانت الموافل تمترب، 
ثبلثة  كنت ترى من بعٌد المبة الخضراء لممر الخلٌفة، والتً كان ارتفاعها

وأربعٌن متراً، وفً أعبلها شكل على هٌبة فارس وفً ٌده رمٌح متحرٌن، 
ً لما ٌمال فإّن هذا الشكل ٌتوجه إلى الجهة التً ٌؤتً منها الخطر أو  ووفما

 الهجوم على المدٌنة.   
جلبوا إلى المصر البوابات الذهبٌة، وإطارات األبواب المذهبة من واسط 

من دمشك والكوفة والمدن األخرى فً الخبلفة إلى بؽداد، ولد أرسلت كل 
بواباتها كهداٌا. ولد تم بناء المدٌنة خبلل أربع سنوات، وكلفت خزٌنة 
المنصور تسعة مبلٌٌن دٌنار )أو تسعة وثبلثٌن طناً من الذهب(، وأصبحت 

 بؽداد خبلل ولت لصٌر مدٌنة ؼنٌة وجمٌلة.  
الرشٌد حفٌد المنصو، بلؽت بؽداد أوج ازدهارها إبّان خبلفة هارون 

والبطل الربٌسً لمصص ألؾ لٌلة ولٌلة. كتب كتاّب المصر كل التفاصٌل 
عن األبهة والعظمة وؼنى الخلٌفة فً بؽداد، و ذكروا أّن لصر الخلٌفة 
ٌحتوي على اثنٌن وعشرٌن ألؾ سجادة، وثماٍن وثبلثٌن ألؾ ستارة، ولعّل 

لشجرة، التً كانت تحتوي ما كان ٌثٌر دهشة زّوار الخلٌفة، هو لاعة ا
ً من الفضة والذهب الخالص، وكانت توجد على  حوض ماء وأشجارا
أؼصانها طٌور آلٌة، بإمكانها أن تؽّرد وتتحرن بواسطة تمنٌة خاصة. وعن 
البذخ والؽنى، الذي عاش فٌه العباسٌون، ٌمول المستشرلان الروسٌان، 

بؤن زبٌدة زوجة  -ٌمولون على سبٌل المثال“كوفتنوفٌش و س. خجاش: 
هارون الرشٌد هً أول من أحدثت موضة انتعال الحذاء المرصع باألحجار 
الكرٌمة، وكانت تؤكل فمط فً األوانً المصنوعة من الذهب والفضة، و أّن 
حفل زفاؾ الخلٌفة المؤمون )ابن هارون الرشٌد( بمً حادثة ال تنسى فً 

ن على سجاد منسوجٍ من ذاكرة عدة أجٌال، فمد كان على العروسٌن الجالسٌ
ذهب مرّصعٍ بالآللا، أن ٌرمٌا من الصحن آالؾ المطع الكبٌرة من اللإلإ، 
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كما كانا ٌرمٌان كرات من المسن بٌن الضٌوؾ، الذٌن كانوا من الحاشٌة 
الممربة، وفً كل كرة من هذه الكرات ورلة مكتوب فٌها نوع الهدٌة؛ جارٌة 

 ”.   أو لطعة أرض... وما إلى هنالن
ٌجب المول بؤن هارون الرشٌد الذي تّم تصوٌره فً لصص )ألؾ لٌلة 
ولٌلة( كملن ٌتصُؾ بالحكمة والرأفة والكرم، لم ٌكن كذلن، بل كان حاكماً 
ً فً حمٌمة األمر، وكان ٌضع بدون ترّدٍد، رأس ألرب  ً شرلٌا ً ومستبدا لاسٌا

شارةُ إلى الممّربٌن إلٌه تحت الممصلة بمجرد الشن فً أمره،  وتكفً اإل
حادثة لتل وزٌره بوران، الذي خدم الخلٌفة بؤمانٍة وصدق، طوال سبعة 
عشر عاماً، عدا عن أّن بوران كان والد زوجة ابنه المؤمون، وفً سنوات 

م(، الذي رعى العلم والمعرفة والفنون بكل 8ٖٖحكم المؤمون )توفً 
ء، واألطباء، مماٌٌسها، اجتمع فً عاصمة الخبلفة كباُر العلماء، والشعرا

 والفنانٌن، والمؽنٌن من جمٌع أنحاء العالم اإلسبلمً.  
ً على بناء  7٘بعد مضً “ٌمول و. كوفتنوفٌش و س. خجاش:  عاما

بؽداد، كان الذٌن ٌتمنون المراءة باللؽة العربٌة فً العالم اإلسبلمً لد تعرفوا 
فارس إلى كتب أرسطو الفلسفٌة، وأؼلب كتب الطب لؽالٌن، وكتب علماء 

والهند، وخبلل فترة لصٌرة، تعرفت شعوب بلدان الخبلفة إلى معارؾ 
وعلوم اإلؼرٌك، التً كانت حصٌلة لرون عدٌدة لدٌهم )أي اإلؼرٌك(، 
وأضافوا إلٌها من ثمافتهم الؽنٌة جداً، والتً أدت دوراً كبٌراً، ال ٌمكن إنكاره 

ؼرٌك المدٌمة فً النهضة األوربٌة، كما أّن الكثٌر من أفكار وحكم اإل
 ”.   وصلتنا من خبلل ترجماتها العربٌة فمط

التاسع المٌبلدي، عندما كانت أوربا فً حالة سبات  -فً المرن الثامن
وبربرٌة، افتتحت بؽداد الصٌدلٌة األولى، وأنشؤت مصانع الورق ألجل 
الكتب، كما افتتح)بٌت الحكمة( إبّان خبلفة المؤمون. بعد موت المؤمون بدأت 

بلفات تدبُّ بٌن الحكام العباسٌٌن، وأصبح الخلفاء ضحٌة المإامرات فً الخ
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المصر الملكً، حٌث كان الخلفاء ٌُمتلون بالسم أو الخناجر، وحمل الشعب 
البابس، الذي لم ٌعد ٌتحمل الضرابب واالستبداد، أكثر من مرة السبلح فً 

ٌث انفصلت وجه الطبمة الحاكمة. واشتّد المزاج المتطرؾ فً الخبلفة، ح
مصر، والمؽرب، والجزابر، وتونس، وإٌران عن الدولة العباسٌة المترامٌة 

 األطراؾ، فً نهاٌة المرن العاشر.  
ًّ لرنٌن من الزمن، احتل األتران السبلجمة بؽداد ودمروها عام  بعد مض

م، ألتحمت جٌوش المؽول والتتار، بمٌادة هوالكو، 8ٕ٘ٔم، وفً عام ٘٘ٓٔ
لمد تم حرق كل شًء ٌمكن حرله، واصطبؽت مٌاه نهر بؽداد ودمروها: 

دجلة، على امتداد عّدة كٌلو مترات، باللون  األبٌض، نتٌجة إلماء األوراق 
والكتب والمكتبات التً نهبت فً النهر، وتّم إعدام آخر خلفاء العباسٌٌن، 

 المستعصم، بؤمٍر من هوالكو خان.      
ع عشر لهجوم آخر، ودمرت بشكل تعرضت المدٌنة فً نهاٌة المرن الراب

كامل على ٌد تٌمورلنن الماسً، وبعد ذلن تعرضت بؽداد لعدد كبٌر من 
الهجمات من لبل الموى الؽنٌة؛ األتران العثمانٌٌن، والفرس الجٌران 

 األلوٌاء. 
كانت مدٌنة الخلٌفة المنصور تمع على الجهة الؽربٌة لنهر دجلة بحسب 

الجهة الشرلٌة ظهر، فً ولت متؤخر، تجمع ما ٌذكر المإرخون، أما على 
سكانً من الحرفٌٌن والتجار )منطمة الرصافة(. ولكن الزمن، وفٌضانات 
نهر دجلة، وهجمات األعداء المدمرة تسببوا فً زوال بؽداد المدٌمة )مدٌنة 
السبلم( عن وجه األرض، حتى أننا ال نعرؾ أٌن كانت حدودها المدٌمة. 

لنهر دجلة فً الحً المدٌم )الرصافة( نجت الكثٌر  لكن على الضفة الشرلٌة
من األبنٌة المعمارٌة التً تعود إلى فترات متؤخرة من العصر العباسً 
)المرن الحادي عشر والثالث عشر المٌبلدي(، ومن األبنٌة المدٌمة التً بمٌت 

م. 9ٔٔٔإلى ٌومنا هذا، الباب الوسطانً الذي بناه الخلٌفة المسترشد عام 
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لبوابة فً المسم الشرلً من المدٌنة، خلؾ منطمة الشٌخ عمر، و كانت تمع ا
تعد، ذات ٌوم  جزءاً، مهماً من التحصٌنات الضخمة للمدٌنة، التً اضمحلت 

 بشكل كامل.  
فً ولتنا الراهن، بمً فمط جسر لوي مبنً من اآلجر، وعن هذا الجسر 

عبر خندق ٌبدأ من البرج الدفاعً “ٌمول و. كفتنوفٌش وس. خجاش: 
عرٌض حتى ٌصل إلى البرج البالً إلى ٌومنا هذا فً الجهة األخرى من 
الخندق، وٌإدي إلى هذا البرج طرٌك واسع ومابل للٌبلً؛ ٌرتفع البرج بتدرج 
لٌبلػ ارتفاعه نحو ثبلثة أمتار. الطرٌك مرصوفةٌ بآجّرٍ مربّعٍ رلٌك، وعلى 

لاعدة البرج كتابة عربٌة  جانبً مدخل البرج رسوماٌت بارزة لؤلسود، وعلى
ؼٌر واضحة. إن الشكل البسٌط، وعدم وجود أي نموش أو رسومات، ٌعطً 
هذا الشاهد التارٌخً من األبنٌة العربٌة العابدة إلى العصور الوسطى منظراً 

 ً  ”.  لاسٌاً وبابسا
فً الجزء الشمالً الشرلً من بؽداد، وبعٌداً عن مركز المدٌنة، ٌمع 

حنٌفة )األعظمٌة(، الذي أعٌد بناإه عدة مرات، لذا فهو ال  مسجد اإلمام أبو
ٌعطً ذلن االنطباع التارٌخً، ولكن ٌوجد فٌه لبر اإلمام أبو حنٌفة، الذي 

 عاصر المنصور وشارن بشكل فعال فً بناء بؽداد.  
وفً بؽداد لبر الشٌخ معروؾ الكرخً المعاصر لهارون الرشٌد، وٌمع 

تمع على الضفة الؽربٌة لنهر دجلة، داخل مسجد  لبر الشٌخ فً ممبرة لدٌمة
م، ولكن منذ ذلن الولت وحتى ٌومنا هذا، أجري الكثٌر ٕ٘ٔٔتم بناإه عام 

من الترمٌم للمسجد، و طرأت علٌه تؽٌٌرات كثٌرة،. واآلن، نجده عبارة عن 
بناٍء ؼٌر عاٍل بمبتٌن؛ واحدة كبٌرة وأخرى صؽٌرة، ولكن ولوفن أمام 

صر للخلٌفة المشهور )من ألؾ لٌلة ولٌلة(، باإلضافة إلى جثمان شخص معا
المشهد المحٌط بن من شواهد المبور المصنوعة من الحجر األسود، والتً 

 علٌها كتاباٌت عربٌة؛ كّل ذلن ٌمنحن شعوراً عجٌباً.
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 بشكل كامل.  
فً ولتنا الراهن، بمً فمط جسر لوي مبنً من اآلجر، وعن هذا الجسر 
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لٌبلػ ارتفاعه نحو ثبلثة أمتار. الطرٌك مرصوفةٌ بآجّرٍ مربّعٍ رلٌك، وعلى 

لاعدة البرج كتابة عربٌة  جانبً مدخل البرج رسوماٌت بارزة لؤلسود، وعلى
ؼٌر واضحة. إن الشكل البسٌط، وعدم وجود أي نموش أو رسومات، ٌعطً 
هذا الشاهد التارٌخً من األبنٌة العربٌة العابدة إلى العصور الوسطى منظراً 

 ً  ”.  لاسٌاً وبابسا
فً الجزء الشمالً الشرلً من بؽداد، وبعٌداً عن مركز المدٌنة، ٌمع 

حنٌفة )األعظمٌة(، الذي أعٌد بناإه عدة مرات، لذا فهو ال  مسجد اإلمام أبو
ٌعطً ذلن االنطباع التارٌخً، ولكن ٌوجد فٌه لبر اإلمام أبو حنٌفة، الذي 

 عاصر المنصور وشارن بشكل فعال فً بناء بؽداد.  
وفً بؽداد لبر الشٌخ معروؾ الكرخً المعاصر لهارون الرشٌد، وٌمع 

تمع على الضفة الؽربٌة لنهر دجلة، داخل مسجد  لبر الشٌخ فً ممبرة لدٌمة
م، ولكن منذ ذلن الولت وحتى ٌومنا هذا، أجري الكثٌر ٕ٘ٔٔتم بناإه عام 

من الترمٌم للمسجد، و طرأت علٌه تؽٌٌرات كثٌرة،. واآلن، نجده عبارة عن 
بناٍء ؼٌر عاٍل بمبتٌن؛ واحدة كبٌرة وأخرى صؽٌرة، ولكن ولوفن أمام 

صر للخلٌفة المشهور )من ألؾ لٌلة ولٌلة(، باإلضافة إلى جثمان شخص معا
المشهد المحٌط بن من شواهد المبور المصنوعة من الحجر األسود، والتً 

 علٌها كتاباٌت عربٌة؛ كّل ذلن ٌمنحن شعوراً عجٌباً.
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على الضفة الشرلٌة لنهر دجلة، ثمة مجموعة من األبنٌة، تمع وسط  
ة، وتسّمى المصر العباسً، ولد تم بناإه فً أبنٌٍة حدٌثة فً مركز المدٌن

بداٌة المرن الثالث عشر المٌبلدي. وعلى أٌّة حال، بإمكاننا تسمٌة هذا البناء 
بالمصر، مجازاً، ألّن ماهٌّة البناء ؼٌر معروفة بشكٍل دلٌك، وثّمة اعتماٌد بؤن 
هذا البناء استخدم فً العصور الوسطى كمإسسة تعلٌمٌة، وما ٌهّمنا فً 
األمر، هو أّن البناء حافظ على كل خصابص عمارة العصر العباسً 

 المتؤخر. 
فً السوق الحدٌثة لمدٌنة بؽداد، توجد تحفة أخرى عابدة إلى الفترة 

التً تم بناإها فً النصؾ األول من ” مدرسة المستنصرٌة“العباسٌة، وهً 
(. لمد أولى المرن الثالث عشر من لبل الخلٌفة السادس والثبلثون )المستنصر

هذا الحاكم العلم والمعرفة اهتماماً كبٌراً، ورعى الفنون، ووفماً لشهاداٍت من 
ألؾ دٌنار ذهبً على هذه  7ٓٓمعاصرٌه، فمد أنفك المستنصر مبلػ 

المجاالت، وٌعتبر الباحثون العرب المعاصرون المستنصرٌة الجامعة 
رس فٌها فمه اللؽة، األولى فً العالم، فعدا عن العلوم اإلسبلمٌة كان ٌد

والفلسفة، والمواعد، والهندسة، والجبر، والطب، وكان عدد الطبلب ٌبلػ 
ً فً المدرسة المستنصرٌة ، وكانت مستودعاتها تحتفظ بنحو  ٓ٘ٔ طالبا

ثمانٌة آالؾ مخطوط )كتاب(؛ حتى أّن المؽول، تجنّبوا تخرٌب هذه 
م، وسمطت 8ٕ٘ٔد عام المإسسة التعلٌمٌة المشهورة، أثناء اجتٌاحهم لبؽدا

مدرسة المستنصرٌة بعد أن دمرها تٌمورلنن فً نهاٌة المرن الرابع عشر 
 المٌبلدي، حٌث تدّمرت بشكٍل كامٍل، وتّم إلفالها.

البناء الذي نشاهده اآلن على الضفة المؽبّرة لنهر دجلة، هو نتٌجة عدد 
عملٌة كبٌر من عملٌات الترمٌم التً جرت للمدرسة، حٌُث أجرٌت أّول 

م ، بٌنما جرى 8ٕ٘ٔترمٌم لها فً عهد السلطان العثمانً عبد العزٌز عام 
م، وكان هذا الترمٌم هو األفضل من بٌن 9ٕٙٔترمٌمها بشكٍل نهابً عام 

ٕٗ9 

عام على  ٕٓٓٔالترمٌمات التً أجرٌت للمدرسة، وجاء ذلن بمناسبة مرور 
 بناء مدٌنة بؽداد.   

الناصر، ٌعود إلى المرن الثالث إن لبر زمرد خاتون، زوجة الخلٌفة 
عشر، وهو ٌمع فً الممبرة المدٌمة الوالعة على الضفة الؽربٌة لنهر دجلة، 
بالمرب من سكة المطار التً تصل بٌن بؽداد والبصرة، ولعّل الؽرٌب فً 
األمر هو أّن الرواٌات الشعبٌة حتى اآلن تسمٌه ضرٌح السٌدة  زبٌدة، 

التً توفٌت لبل أربعة لرون لبل زمرد زوجة الخلٌفة هارون الرشٌد، 
من بٌن المبور المتواضعة المتشابهة إلى حّدٍ كبٌر، ضرٌح زمرد “خاتون: 

خاتون ذو الحجم والشكل الممٌزٌن، فالمبر مبنً من اآلجر، وله ثمانٌة 
زواٌا، وهو ممسم إلى لسمٌن؛ السفلً منه مزٌن بنموش ؼٌر محفورة بعمك، 

ي أنشؤه، اللبن من مختلؾ المٌاسات، ووضعه فً ولد استخدم المعماري الذ
زواٌا مختلفة، وزٌن جدران الضرٌح، وال سٌّما فً المسم العلوي منه، 
بؤشكال هندسٌة، وتشبه طرٌمة بناء هذه الجدران فً أماكن عدٌدة، طرٌمة 
التزٌٌن بالصّب)ثٌركوتا(، وتوجد فوق المبر لبّة متطاولة الشكل، تحتوي 

 أشعة الشمس لتنٌر داخل الضرٌح.   ثموباً تدخل منها
بهذه الكلمات المؤخوذة من كتاب و. كوفتنوفٌش وس. خجاش أرٌد أن 
أنهً حدٌثً عن األوابد واألبنٌة العابدة إلى العصر العباسً البالٌة إلى ٌومنا 
هذا فً بؽداد. لكن حدٌثً عن رحلتً فً بؽداد المدٌمة ٌبمى نالصاً، إذا لم 

اظَمٌن؛ المسجد الذهبً المشهور،الذي ٌمع فً أتطرق إلى مسجد الك
 الضاحٌة الشمالٌة الؽربٌة من بؽداد.  

ٌحٌط بالمسجد من جمٌع الجهات أزلة وشوارع ضٌمة متسخة، وصفوؾ 
المحبلت التجارٌة والساحات ؼٌر النظٌفة، وحمٌمة ٌبدو المسجد، وسط هذا 

وٌعد مسجد المشهد العام، وكؤنه بناء أو لصر أسطوري بمبٍب ذهبٌة. 
الكاظمٌن من ألدس المساجد لدى المسلمٌن الشٌعة، ألنه ٌضم رفات اإلمامٌن 
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ٕ٘ٓ 

موسى وحفٌده اإلمام كاظم الجواد، و لد بنً المسجد فوق المبرٌن، فً المرن 
السادس عشر، ومنذ ذلن الحٌن وحتى ٌومنا هذا، أجرٌت له عّدة عملٌات 

ٌر الكبٌر للمسجد عام ترمٌم، إلى أن اتخذ شكله الحالً، وأجري التؽٌ
م، عندما تم طبلء المبتٌن  بالذهب، كما طلٌت أجزاء من المنارة 8ٖٔٔ

وسمؾ المدفنٌن بماء الذهب، وتّم ترصٌعها بالزجاج الملون ولطع المراٌا، 
م تم تؽطٌة المبرٌن 9ٓٙٔواستُبدل الباب الخشبً بآخر من فّضة، وفً عام 
، ونظراً ألّن الدخول إلى بؽطاء من الفضة، على شكل صندوق مستطٌل

 المسجد صعٌب جّداً على ؼٌر المسلمٌن، فمد اكتفٌنا بالنظر إلٌه من الخارج. 
م فً عاصمة العراق، كانت الرٌاح لوٌة وعواصؾ 98٘ٔفً ربٌع 

الؽبار سابدة، وفً هذه األٌام كان الؽبار األصفر ٌجول شوارع بؽداد، 
الخلفاء، واألبنٌة العظٌمة من وٌصبح من السهل تخٌل هٌبة بؽداد فً فترة 

لصور، ومساجد، وحمامات، وأسواق، ومدارس، وجسور، ولكن بعدما تهدأ 
ً وٌظهر أمامنا،  الرٌاح وٌصبح الجو صافٌاً، ٌضمحل سراب المدم سرٌعا
ً عن طٌؾ علً بابا وسندباد البّحار، المنظر العام لمدٌنة مترامٌة  عوضا

 الؽزٌر.  األطراؾ، منتشرة على ضفتً نهر دجلة 
إنها بؽداد الحدٌثة؛ حٌث أنوار الفنادق الفخمة، والمطاعم، واألبنٌة 
السكنٌة، و األوتوسترادات واألنفاق الرابعة، وعمد المواصبلت التً تحٌط 
بكامل المدٌنة. وٌوجد فٌها مطار دولً حدٌث، وعدد كبٌر من األبنٌة 

فً  اإلدارٌة، والمصارؾ والمإسسات. وبدل الجسورالستة المدٌمة، ٌوجد
ً ٌوصل بٌن ضفتً نهر دجلة، ولكن آثار الماضً  بؽداد اثنا عشر جسرا
موجودة فً كل مكان، وهً صلة الوصل بٌن الماضً والحاضر، وهكذا 

 سوؾ تكون المدٌنة فً المستمبل.   
المدٌنة الخالدة تتمدم بكل لواها إلى األمام نحو المستمبل، ولكن فً عمك 

نام بؽداد متعبة من الٌوم المنصرم، تراودها اللٌل، عندما تنطفا األنوار وت

ٕ٘ٔ 

أحبلٌم سحرٌة عن الخلفاء، والوزراء الحكماء، والسمراوات الجمٌبلت، 
والمحاربٌن الشجعان، والرحالة المذكورون فً األساطٌر الخالدة من ألؾ 

 لٌلة ولٌلة.
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أحبلٌم سحرٌة عن الخلفاء، والوزراء الحكماء، والسمراوات الجمٌبلت، 
والمحاربٌن الشجعان، والرحالة المذكورون فً األساطٌر الخالدة من ألؾ 

 لٌلة ولٌلة.
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تراجم بعض األسماء املذكورة في الكتاب
*ايرخ تسيرين :1923_2013 , مستشرق وصحافي أملاني، وباحث في 

مجال اآلثار ولكنه غير مختص في اآلثار–مؤلف كتاب التالل األجنيلية  

*ليونارد وولي : تشارلز ليونارد وولي : عالم آثار إنكليزي من مواليد لندن 
/1880_1960/ نقب في عدد من املواقع األثرية /العراق ,مصر ,سورية, 

النوبة واألناضول/ . 

   . *فالدميير سانني :1928_1989 كاتب ورحالة سوفيتي 

* أوستني هنري اليارد :1817_1894 رحالة ومستكشف وعالم آشوريات 
وسياسي بريطاني )سفير بريطانية  في األستانة( اشتهر باكتشافه 

آلثار /منرود ونينوى /  . 

*إدوارد كيرا : عالم آثار أمريكي, كان محاضراً في جامعة بنسلفانيا، 
ثم انتقل بعدها إلى جامعة شيكاغو، وهو من رواد علم اآلثار الشرقية 

  . املعاصرة  

* س . كرامير :1897_1990 مستشرق ومحاضر في جامعة بنسلفانيا، 
منحدر من أصول يهودية، ولد في األمبراطورية الروسية في مدينة 

     . جاشوكوف احلالية الواقعة في أوكراينيا 

 *م . ف . نيكولسكي : 1848_1917 مستشرق روسي مؤسس علم 
االشوريات الروسية.   

*ف . س .غولينتشيف : 1856_1947 عالم روسي مختص في علم اآلثار 
املصرية, درس في جامعة القاهرة، وهو أول من اختص في علم اآلثار 

املصرية من الروس.     

* ب .أ . توراييف :1868_1920 محاضر في جامعة سانتبطرس بورغ؛ 
    . مؤرخ وعالم آثارمختص  في اآلثار املصرية 

* ف . ك . شيليكو: 1891_1930 مستشرق, شاعر، ومترجم روسي   

* ف .ف . سترو يف  : 1889_1965 مستشرق روسي مختص في علم 
اآلثار املصرية واآلشورية ومؤسس املدرسة السوفيتية للمؤرخني في 

   . دراسة الشرق القدمي 

* أ . ي .تيومينيف : 1880_1959 مؤرخ روسي مختص في تاريخ العالم 
   . القدمي 

* ي.م .دياكونوف : 1914_1999 مؤرخ روسي مختص بالشرق القدمي.   

* كسينوفونت : 430ق0م_354 ق . م مؤرخ وفيلسوف, كاتب ومحارب 
إغريقي من أثينا.    

    . سترابون : 63 ق .م _24 م مؤرخ وجغرافي يوناني 

* يول إمييل بوتا : 1802_1870 عالم طبيعة وطبيب إيطالي عاش في 
فرنسا.    

* ويلهلم كويينغ : عالم آثار أملاني ولد في شتونرت 1912_/عمر 106 
     . سنوات / نقب في العراق, فوق الوركاء 

     . * أوليغ غيراسيموف : مستشرق روسي _ سوفيتي 

* غوردن تشايلد : 1892_1957 منظر وعالم آثاري إنكليزي _ منساوي , 
    . / صاحب مفردة الثورة النيوليتية /ثورة العصر احلجري احلديث 

* روبرت بريدود: 1907 _2003 عالم آثاري وعالم آثار وعالم إنسانيات 
أمريكي، نقب في سهل العمق في منطقة خاتي في تركيا ووقع جرمو 

الشهير.    

     . * المبيرغ كارلوفسكي : عالم آثار سوفيتي _ روسي 

* سينت لويد : 1902 -1996 عالم آثاري إنكليزي, مدير مدرسة اآلثار 
البريطانية في العراق ومدير مؤسسة اآلثار البريطانية في أنقرة )1948- 
    . 1961(  ونقب مع فؤاد سفر عالم اآلثار العراقي في موقع تل حسونة 
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البريطانية في العراق ومدير مؤسسة اآلثار البريطانية في أنقرة )1948- 
    . 1961(  ونقب مع فؤاد سفر عالم اآلثار العراقي في موقع تل حسونة 
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Summary
 This book is dedicated to the remote past of Iraq _ancient  Mesopotamia, 
where , according to the modern historians , was a cradle of human cul-
ture and civilization. 

From the years of 1969 to the 1980 , at the  North – West of this   arabic  
country ,in the Sinjar Vally , the Russian archaeologycal expedition of the 
Institute of Archaeology )Russian Acad – emy of Sciences ( carried out the 
intensive explorations of some early sites 8-4  th mil-lenium B.C.Exactly 
these nameless early agriculturists and cattle-breeders, called by archae-
ologists with conditional names –hassunians ,halafians and ubeidians 
)through the names of the first excavated sites of these cultures –Hassuna 
,Halaf , Ubeid ( have liad the heavy stones to the foundation of the Sume-
rian civilization – the first one of our  planet . 

The first part of the book contains an information about the works of 
Russian archaeolo-gists in the Sinjar Vally –at Yarim-tepe )with sites 
of Hassunian and Halafian periods ( , Tell-Soto )pre – Hassunian time, 
7-6mil.B.C.(, and Tell-Magzalia )8-7mil.B.C.( .  

The autor shows not only some professional aspects of archaeological 
excavations in Mesopotamia, but speaks also about the pecularities of local 
life, tells of meetings with some colleagues from other expeditions –  eng-
lish, german , japan, iraquian :a special story is about the frantic nature of 
Mesopotamia. 

The second part is dedicated to the first-hand account after the visits of 
some world-known ancient sites and monuments in Iraq :Ur, Babylon, 
Nimrud, Nineveh and Harta. 

The final chapter is a tale of the relics of medieval Baghdad inside of a modern city 

. The book is written in a vivid and popular manner and will be interesting for the 

most wide audi-ence.              
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