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بهنام ابو الصوف يكتب
عن فؤاد سفر

فؤاد سفر

من زمن التوهج

د .عبد الهادي فنجان

لق ��د تقاذف ��ت الأه ��واء الكث�ي�ر مم ��ن كتب ��وا ع ��ن
الآثاري�ي�ن العراقي�ي�ن ال ��روّ اد فق ��د �أعادوه ��م اىل
طوائفه ��م و�أديانه ��م واثنياتهم� ،إال �أنن ��ا هنا نعيد
كتاب ��ة �أ�سمائه ��م كم ��ا جاءت عل ��ى ر�أ� ��س �أعمالهم
لنعي ��د اعتباره ��م كق ��ادة حقيقي�ي�ن لأجم ��اد ه ��ذا
البلد العظي ��م .لقد ا�ستطاعوا من خ�ل�ال الدرا�سة
االكادميية يف داخل العراق وخارجه �أن يتفوقوا
على �أنف�سه ��م وعلى �أقرانهم العرب والأجانب كما
ا�ستطاع ��وا �أن يثبت ��وا م�ؤ�س�سات الع ��امل العلمية
والآثاري ��ة ب�أنه ��م م ��ا زال ��وا �س ��ادة الأر� ��ض التي
�أجنب ��ت بناة احل�ضارات القدمي ��ة ولقد غابت عن
املثقف�ي�ن وكل م ��ن كت ��ب كينون ��ات هذا البل ��د ب�أن
الق ��ادة هم ه� ��ؤالء ولي�س اولئ ��ك الذين ال يعرفون
(م ��ا يف الأجني ��ل) �أو الذي ��ن ال يق ��ر�أون .ق ��د قر�أ
ه� ��ؤالء الآثاري ��ون ال ��روّ اد كل ما ه ��و مكتوب من
�أ�سف ��ار عل ��ى احلجر والطني وعل ��ى اجلدران وقد
به ��روا العامل برتجماتهم لتلك الأ�سفار التي كتبها
الإن�سان العراقي يف ملحم ��ة كلكام�ش وما �سبقها
من مالحم بامل�سمارية والبابلية والأكدية �أو ما مت
ت�سطريه م ��ن �أجماد على �شكل ا�ش ��ارات �أو رموز
�أو نح ��ت ب ��ارز على �صخ ��ور اجلب ��ال ..لقد وقف
العامل باحرتام ليمر الآثاريون العراقيون الروّ اد
حاملني منجزاتهم التي بهرت اولئك العلماء الذين
�سبقوه ��م يف هذا املجال ال ل�شيء �إال لأن اف�ضالهم
على عاملنا احلديث.
ول ��د الأ�ست ��اذ ف� ��ؤاد �سليم ��ان اللو� ��س �سف ��ر ع ��ام
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 1913يف حمافظة املو�صل
و�أنه ��ى درا�ست ��ه االبتدائية
واملتو�سط ��ة والثانوي ��ة فيه ��ا.
ح ��از عل ��ى �شه ��ادة (املرتكيولي�ش)
من كلية �صفد – بفل�سطني ،التحق بعدها
باجلامعة الأمريكية يف بريوت لدرا�سة الت�أريخ
والآث ��ار عام  .1933 – 1932در� ��س بعد ذلك يف
املعه ��د ال�شرق ��ي جلامع ��ة �شيكاغ ��و يف الوالي ��ات
املتح ��دة م ��ا ب�ي�ن ع ��ام  1938 – 1934وذل ��ك �أثر
�إر�سال ��ه يف بعثة درا�سية م ��ن قبل وزارة املعارف
�إىل املعه ��د ال�شرق ��ي فن ��ال �شه ��ادة البكالوريو�س
( )B.Aواملاج�ست�ي�ر ( )M.Aيف عل ��م الآث ��ار
واللغ ��ات القدمي ��ة .مار� ��س التنقيب وه ��و ما زال
طالب� � ًا يف الواليات املتح ��دة الأمريكية يف �إحدى
امل�ستوطنات الأمريكية.
ع�ّي�نّ يف  1938/11/8موظف� � ًا يف مديرية الآثار
العام ��ة يف بغ ��داد ويف ال�سن ��ة التالي ��ة 1939
ُدع ��ي �إىل اخلدم ��ة الع�سكري ��ة ك�ضاب ��ط �أحتياط.
بعد �إكم ��ال اخلدمة ع ��اد �إىل مديرية الآث ��ار ليبد�أ
م�س�ي�رة عمله الطوي ��ل يف حقل الآث ��ار ،فعمل يف
بعث ��ات التح ��ري والتنقيب يف مواق ��ع (ح�سونة)
و(�أريدو) و(وا�سط) و(ت ��ل اللحم) و(تل العقري)
و(اخل�ض ��ر) .و�أهت ��م بدرا�س ��ة اللغ ��ة الآرامي ��ة
ليتمكن من ح ��ل رموز الآثار امل�ستك�شفة من خالل
�أعمال التنقي ��ب� .ساهم الأ�ستاذ ف�ؤاد �سفر مع عدد
م ��ن الأ�سات ��ذة يف ت�أ�سي� ��س ق�س ��م الآث ��ار يف كلية

الآداب – جامعة بغداد� ،إذ مت �إفتتاح
الق�س ��م يف ع ��ام  1951ومار� ��س
التدري�س في ��ه ل�سنني طويلة ،ويف
ع ��ام � 1956أ�سن ��د �إلي ��ه من�ص ��ب
مفت� ��ش التنقيب ��ات الع ��ام ،وبق ��ي
يف ه ��ذا املن�صب حت ��ى وفاته .لقد
�ش ��ارك الأ�ستاذ ف�ؤاد �سف ��ر يف ع�ضوية الكثري من
اللجان الوطنية والعاملية.
مل يغف ��ل الأ�ست ��اذ ف�ؤاد �سف ��ر ما لعملي ��ة البحوث
ون�شره ��ا م ��ن فائدة مهم ��ة .وقد �أ�سه ��م يف ت�أليف
العديد من الكتب �س ��وا ًء مبفرده �أو بامل�شاركة مع
�آخرين .كما �أنه ترك لنا العديد من البحوث القيّمة
واملقاالت الر�صينة يف العديد من املجالت.
ق ��ام بتدري�س م ��ادة التنقيبات وح�ض ��ارة العراق
و�أحيان� � ًا كان يلقي درو�س ًا يف اللغ ��ات الراقوتية
القدمي ��ة .مار�س التنقي ��ب يف مواقع مهمة عديدة
قبل ت�سلم ��ه م�س�ؤولية التنقي ��ب يف احل�ضر ،غري
�أن فعاليت ��ه التنقيبي ��ة يف احل�ض ��ر فاق ��ت �أعماله
ال�سابقة يف هذا امل�ضمار ،ف�آثار احل�ضر وجدرانها
ومعابده ��ا ومبانيه ��ا احلجرية مليئ ��ة بالكتابات
الآرامية الت ��ي كان فقيدنا يُح�س ��ن قراءتها ب�شكل
جيد.
�ساه ��م �إ�سهام� � ًا مبا�ش ��ر ًا وف ّع ��ا ًال يف عملية عر�ض
الآث ��ار يف متاح ��ف املو�ص ��ل وباب ��ل واملتح ��ف
العراقي .وكان حم ��ور احلركة التي ت�ؤلف جممل
العملني الفني والعلمي يف دائرة الآثار.

�أجه ��د الأ�ستاذ ف� ��ؤاد نف�سه يف تعلي ��م الأجيال من
الآثاري�ي�ن وتوجيهه ��م ،فه ��و الذي ع ّل ��م الآثاريني
اجلدد كيفية كتابة البحوث وتطويرها و�إن�ضاجها
ودفعها للن�شر.
و�أ�ستم ��ر بالعمل يف مديرية الآث ��ار �إىل �أن وافته
املنيّة �إث ��ر حادث �سري عام ي ��وم الإثنني امل�صادف
� 1978/1/9إذ كان ��ت الني ��ة ان يتم يف ذلك اليوم
ح�ض ��ور االجتم ��اع اخلا� ��ص ب�أعم ��ال حو�ض �سد
حمري ��ن يف موق ��ع (�سليم ��ة) الأث ��ري ق ��رب بلدة
ال�سعدية .لقد �أجاد الأ�ستاذ املرحوم ف�ؤاد �سفر عدة
لغ ��ات ف� ً
ضال ع ��ن اللغة العربي ��ة وهي”الإنكليزية
وال�سومرية والأكدية وال�سريانية».
لق ��د تخرج على ي ��د �أ�ستاذنا العديد م ��ن الآثاريني
والباحث�ي�ن يف الع ��راق ،ولعلن ��ي هن ��ا �أو�ضح �أن
الآثاري�ي�ن اجلدد بدوراتهم املتعاقب ��ة قد �أرتبطوا
ب�أ�ستاذه ��م �إرتباط� � ًا علمي� � ًا م�صحوب� � ًا ب�أبوي ��ة
عفوية خالف ًا للعديد م ��ن الأ�ساتذة الذين مار�سوا
التدري� ��س يف الدورات نف�سه ��ا .لقد �أجهد الأ�ستاذ
ف� ��ؤاد �سفر نف�سه يف تعليم الأجي ��ال من الآثاريني
وتوجيهه ��م فكان ال يهتم بوقت ��ه وال حتى ب�أموره
ال�شخ�صية ،فهو الذي ع ّلم الآثاريني اجلدد العديد
م ��ن امله ��ارات العلمي ��ة والنظري ��ة الت ��ي يجب �أن
ميتاز بها الآثاريني.
فل ��م يكتف ب�إر�شاد الطال ��ب �إىل امل�صادر واملراجع
ب ��ل كان ي�ص ��رف ال�ساع ��ات الط ��وال يف مالزم ��ة
الطال ��ب ومناق�شت ��ه حتى يك ��ون بحث ��ه م�ستوفي ًا
ل�ش ��روط البحث العلم ��ي .لقد خ ��دم الأ�ستاذ ف�ؤاد
يف جم ��االت وا�سع ��ة من فروع اخلدم ��ة الآثارية،
يف حق ��ل التنقيب وال�صيان ��ة و�أعمال الك�شف عن
الآث ��ار اجلديدة التي كانت ت�ص ��ل �إىل الدائرة كما
وقد �أ�سهم �إ�سهام ًا مبا�شر ُا وفعّا ًال يف عملية عر�ض
الآثار يف متاحف املو�صل وبابل واملتحف العراقي
اجلدي ��د يف ال�صاحلي ��ة� ،إذ كان الأ�ستاذ ف�ؤاد �سفر
حمور احلرك ��ة التي ت�ؤلف جمم ��ل العملني الفني
والعلم ��ي يف دائ ��رة الآث ��ار ،وال ميك ��ن �أن نن�سى
ذل ��ك اليوم الأ�سود الكثي ��ف ال�ضباب ،يوم الإثنني
امل�ص ��ادف � ،1978/1/9إذ كان ��ت النية �أن يتم يف
ذل ��ك الي ��وم ح�ض ��ور الأجتم ��اع اخلا� ��ص ب�أعمال
خو�ض �س ��د حمرين يف موقع �سليمة الأثري قرب
بلدة ال�سعدية .لقد رحل الأ�ستاذ ف�ؤاد �سفر يف هذا
الي ��وم �إىل عامل اخللود �إثر ح ��ادث الت�صادم الذي
كلف العراق �أحد �أبرز علماءه البارزين.
�آثاره العلمية :ترك �أ�ستاذنا عدد ًا كبري ًا من امل�ؤلفات
والأبحاث باللغتني العربية واالنكليزية.
�أ -الكتب التي ظهرت له بالعربية.
(� )1آ�شور ،بغداد .1960
( )2املر�ش ��د �إىل مواطن الآث ��ار ،بامل�شاركة� ،سبعة
�أجزاء.1967-1962 ،
( )3احل�ض ��ر مدين ��ة ال�شم� ��س ،بامل�شارك ��ة ،بغداد
.1974
( )4التنقيب ��ات العلمي ��ة يف الع ��راق ،بامل�شارك ��ة،
بغداد .1948
(� )5صيانة املباين الأثرية يف العراق ،بامل�شاركة،
بغداد .1965
( )6كتابات احل�ضر ،بغداد.1964 ،
( )7وا�سط املو�سم ال�ساد�س ،القاهرة.1952 ،
عن كتاب (الآثاريون العراقيون الروّ اد) جـ 1
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األس��تاذ ف��ؤاد س��فر ()1978 – 1913
تعريف وانطباعات

لته ألن يكون في طليعة كبار العلماء
أه ُ
إنجازاته الكبيرة ّ

س���������م���������ر م�����ن�����ي�����ر
يف جم ��ال الكتاب ��ة ع ��ن املبدع�ي�ن وال�شخ�صيات
الرائدة واملرموقة يف كل مناحي احلياة العراقية،
نكت ��ب اليوم عن رائ ��د قدير ت�ألق يف عل ��وم الآثار
القدمي ��ة مع زمالء ل ��ه ،وو�ضعوا اللبن ��ات الأوىل
مل�ؤ�س�س ��ة �آثاري ��ة وطني ��ة ر�صين ��ة ،قدم ��ت الكثري
للع ��راق ،ولأن ب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن ه ��ي مه ��د
احل�ضارات الإن�سانية الأوىل.
كان الع ��راق قب ��ل �إن�شاء الدول ��ة العراقية وبعدها
مفتوح� � ًا لقرا�صن ��ة الآث ��ار الأجان ��ب� ،س ��وى ق ّل ��ة
منهم كانت تفت�ش ع ��ن حلقات �إبداع �إن�سان ما بني
النهري ��ن ب�صدق وباحرتاف مهن ��ي وعلمي ولي�س
بداف ��ع ال�سرق ��ة والتجارة ،ولأج ��ل كل هذا ،برزت
�أي�ض ًا بع ��د ت�أ�سي�س الدول ��ة العراقية نخبة وطنية
من �شب ��اب الع ��راق للتوج ��ه والدرا�س ��ة والتفوق
واختي ��ار فرع الآث ��ار لغر�ض الت�أه ��ل وم�سك زمام
�أمور الآثار من قبل �أبن ��اء الوطن وكان من ه�ؤالء
ال ��روّ اد املبدع�ي�ن املرحوم ف� ��ؤاد �سليم ��ان اللو�س
�سف ��ر و�أ�ستاذهم الالمع املرحوم ط ��ه باقر وبهنام
�أب ��و ال�ص ��وف و�ص ��ادق احل�سن ��ي وداين ج ��ورج
وغريهم.
ول ��د ف� ��ؤاد �سف ��ر يف نين ��وى ع ��ام  1911وتوف ��ى
بت�أريخ  9كانون الثاين عام  1978بحادث �سيارة
مفج ��ع و�أثناء �أدائه الواج ��ب يف احلملة الإنقاذية
لآث ��ار �س ��د حمري ��ن ،ولقد �شي ��ع املرح ��وم مبهابة
كبرية وكانت وفاته خ�سارة كبرية للعراق ولعلوم
الآثار.
حي ��ث كان الفقي ��د يف ق ّم ��ة عطائه ولكنه ��ا م�شيئة

الل ��ه عز وجل� ،أنه ��ى املرحوم درا�ست ��ه االبتدائية
يف مدر�س ��ة مارتوم ��ا يف نين ��وى والثانوي ��ة عام
 ،1931ث ��م ن ��ال بعدها �شه ��ادة (ماتريك ��و لي�شن)
الق�س ��م االنكلي ��زي يف كلي ��ة �صف ��د يف فل�سط�ي�ن،
وه ��ذه ال�شه ��ادة ه ّي�أته للقبول يف املعه ��د ال�شرقي
جلامعة �شيكاغو ،وفع ًال التحق بها و�أكمل درا�سته
بجامع ��ة �شيكاغ ��و ون ��ال �شهادت ��ي البكالوريو�س
واملاج�ستري.
ع ��اد بعدها اىل بل ��ده العراق ع ��ام  1938بعد ذلك
�أختري �أ�ستاذ يف دار املعلمني العايل وكان يحا�ضر
عن احل�ض ��ارات القدمية ع�ب�ر الت�أري ��خ وكان ذلك
�سنة  1941يف بغداد.
وم ��ن ن�شاطاته كان له الف�ضل مع زمالئه الآثاريني
يف ت�أ�سي�س ق�سم الآثار بكلية الآداب التابع جلامعة
بغداد عام  1951وكانت هذه خطوة كبرية جلذب
املزيد من الطالب وت�شجيعهم للدرا�سة بهذا الفرع
امله ��م خلدم ��ة البالد ،ف�ض�ل ً�ا عن ذل ��ك كان املرحوم
ف� ��ؤاد �سفر �أي�ض� � ًا موظف ًا ن�شط� � ًا يف مديرية الآثار
العراقية.
ويف ع ��ام � 1956أخت�ي�ر �أن يك ��ون رئي� ��س هيئ ��ة
مفت�شي الآثار ،وبعد ثورة متوز  1958عُينّ مدير ًا
عام ًا للآثار.
تخرج على يد املرحوم ف�ؤاد �سفر الكثري من طالب
عل ��وم الآثار و�أ�ش ��رف على العديد م ��ن �إطروحات
طلبته لنيل �شهادة املاج�ستري والدكتوراه ،و�أي�ض ًا
كان املرح ��وم كاتب� � ًا المع ًا يف جمل ��ة �سومر (جملة
�سوم ��ر الآثارية) الر�صينة واحلافلة بكل ن�شاطات

عل ��وم الآثار والت�أريخ القدمي يف العراق واملنطقة
والع ��امل و�أي�ض� � ًا كانت له ��ذه املجل ��ة مكانة كبرية
ولقد كان ك ّتابها من خرية العاملني يف جمال علوم
الآثار الإن�سانية القدمية وبخا�صة ح�ضارة بالد ما
بني النهرين اخلالدة.
كان للمرح ��وم ف� ��ؤاد �سف ��ر الف�ض ��ل يف التنقي ��ب
واكت�ش ��اف الكث�ي�ر م ��ن اللق ��ى الآثاري ��ة القدمي ��ة
وحلقاتها املفقودة ،ومن اكت�شافاته القيّمة �أ�ساليب
الري القدمية عند الآ�شوري�ي�ن وهو الذي اكت�شف
منظوم ��ة �سنحاري ��ب الإروائي ��ة وعم ��ل املرحوم
ف�ؤاد �سف ��ر �أي�ض ًا يف مناطق مهمة يف جمال احلفر

والتنقيب ومنها يف وا�سط ،و�أريدو وتل ح�سونة،
ومنطق ��ة العقري واحل�ضر وهو الذي ك�شف الكثري
م ��ن الآثار القدمي ��ة يف هذه املناط ��ق ،ولقد و ّثقت
ه ��ذه االكت�شاف ��ات وق ّدم ��ت درا�س ��ة عنه ��ا وكانت
ُتن�ش ��ر يف جملة”�سومر”وغريه ��ا م ��ن املج�ل�ات
الآثاري ��ة العراقي ��ة والعربي ��ة والأجنبي ��ة ،ويف
َ
احل�ضر)
جملة”�سومر”كتب درا�سة ع ��ن (كتابات
حي ��ث عر� ��ض فيه ��ا اكت�شاف ��ه ن�صو�ص� � ًا وقوانني
ومنه ��ا ن� ��ص عن دع ��اء ديني �ض ��د كل م ��ن ي�سرق
�أدوات البناء التي ت�ستخدم يف بناء املعابد.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن فك رم ��وز ون�صو� ��ص كتابي ��ة قدمية،
علم� � ًا ب�أن املرح ��وم ف�ؤاد �سف ��ر كان ير�أ� ��س البعثة
التنقيبي ��ة يف َ
احل�ض ��ر الت ��ي ب ��د�أت �أعماله ��ا ع ��ام
 1952وخرج ��ت بنتائ ��ج ممتازة وا�ستم ��ر عملها
حتى ع ��ام  ،1971ولقد و ُثق ��ت �إجنازاتها الكبرية
يف جملة”�سومر”�أي�ض� � ًا ع�ب�ر كتاب ��ات ودرا�سات
وتقاري ��ر كتبه ��ا املرحوم ف� ��ؤاد �سف ��ر و�أي�ض ًا ق�سم
منها مو ّثقة يف ار�شيف املتحف الوطني العراقي،
ولك ��ن بعد التغيري يف ع ��ام  2003واحتالل بغداد
وتدمري ونهب م�ؤ�س�سات الدولة ،وال�س�ؤال هو هل
بقي منها �شيء يا ترى..؟
وكلن ��ا �شاهدنا عمليات النه ��ب التي طالت املتحف
الوطن ��ي العراق ��ي والت ��ي �شجعه ��ا بع�ضه ��م م ��ع
الأ�سف ،لي�س بداف ��ع ال�سرقة فقط بل بدافع تدمري
ح�ضارة زاهي ��ة لبالد ما بني النهري ��ن ،تق�ض هذه
احل�ضارة م�ضاجع من لي�س لهم ح�ضارة.
وم ��ا عرف هذا النفر ب�أن ح�ض ��ارة العراق الزاهية
حمف ��ورة يف العق ��ول والقل ��وب ل ��كل املخل�ص�ي�ن
الأوفي ��اء ،وفع�ل ً�ا ب ��د�أت الكث�ي�ر م ��ن امل�سروق ��ات
ت�سرتج ��ع وبه ّم ��ة الغيورين واملخل�ص�ي�ن متابعة
هذا الأمر بقوة حتى �إعادة �آخر حتفة ُ�سرقت.
�أي�ض� � ًا للفقيد ف�ؤاد �سفر الكثري من امل�ؤلفات ،ف� ً
ضال
عن مئ ��ات املحا�ضرات والدرا�سات املن�شورة ومن
كتب املرحوم وم�ؤلفاته كتاب”وا�سط” طبع ون�شر
يف القاهرة عام  1952و�أي�ض ًا له كتاب طبع ون�شر
عام  1960يف بغداد حتت ا�سم”�آ�شور» ،و�أي�ض ًا له
م�ؤلف م�شرتك مع الأ�ست ��اذ املرحوم طه باقر وهو
بعن ��وان (املر�ش ��د اىل مواطن الآث ��ار واحل�ضارة)
ن�ش ��ر ع ��ام  ،1962و�أي�ض� � ًا ل ��ه كت ��اب م�ش�ت�رك مع
الأ�ست ��اذ �صادق احل�سني وال ��ذي �صدر عام 1965
واملو�سوم (�صيانة الأبنية الآثارية) ،كان املرحوم
يجي ��د اللغ ��ة الأنكليزية باحرتافي ��ة متناهية ولقد
كت ��ب الكث�ي�ر يف اللغ ��ة الأنكليزي ��ة وترج ��م منها
اىل العربي ��ة وبالعك� ��س ،ف� ً
ضال ع ��ن �إجادته اللغة
ال�سريانية �أي�ض ًا.
وم ��ن كتبه املرتجمة كت ��اب بعن ��وان (الإن�سان يف
فجر حياته) ،و�أي�ض ًا كتابه (املنازل الفرثية) ف� ً
ضال
عن ع�شرات الرتاجم والدرا�سات العلمية يف حقول
الآث ��ار والتنقي ��ب .فيال ��ه م ��ن �إن�سان مب ��دع ّ
�سخر
�سن ��وات عم ��ره خلدمة بل ��دهِ العراق ه ��و وكوكبة
خيرّ ة من زمالئه ،كانوا الروّ اد واملخل�صني لبلدهم
وعلين ��ا تذ ّكره ��م دائم� � ًا لأن عطاءه ��م وب�صماتهم
الرائع ��ة يف �إب ��راز تاريخ بلدهم ،كان ��وا هم البُناة
الأوائل لهذا الفرع من علم الآثار احلديث.
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من زمن التوهج

واحد من �أبرز الآثاريني العراقيني الذين حتمّلوا
م�س�ؤولي ��ة �إر�س ��اء مدر�س ��ة �آثاري ��ة عراقي ��ة له ��ا
خ�صائ�صه ��ا و�سماتها املعرتف به ��ا يف الأو�ساط
الآثاري ��ة العاملي ��ة .ال يوج ��د اتف ��اق عل ��ى �سن ��ة
والدت ��ه �إال �أن الأ�ستاذ ادم ��ون ال�سو �أخربين ب�أنه
دق ��ق والدت ��ه يف �سج�ل�ات الكني�س ��ة ،فوج ��د �أنه
ول ��د يف املو�ص ��ل يف �شه ��ر ت�شري ��ن الأول 1911
�أنه ��ى درا�ست ��ه االبتدائي ��ة يف مدر�س ��ة مارتوم ��ا
�سن ��ة  1928والثانوي ��ة يف ( 1931وكلتاهما يف
املو�ص ��ل) ،ويف كلية �صف ��د بفل�سطني ح�صل على
البكالوريو� ��س واملاج�ست�ي�ر من املعه ��د ال�شرقي
التاب ��ع جلامع ��ة �شيكاغ ��و وعاد اىل الع ��راق �سنة
 .1938عمل مدر�س ًا حما�ضر ًا ملادة التاريخ القدمي
يف دار املعلم�ي�ن العلية ببغ ��داد �سنة  ،1941ويف
الوقت نف�سه كان موظف ًا يف مديرية الآثار العامة.
وق ��د �أ�سهم مع زمالئه الآخري ��ن يف ت�أ�سي�س ق�سم
الآث ��ار بكلي ��ة الآداب جامع ��ة بغداد خ�ل�ال ال�سنة
الدرا�سي ��ة  .1952 – 1951ويف �سن ��ة 1956
�أ�سن ��دت �إليه مفت�شي ��ة التنقيب ��ات الآثارية .ويف
�سنة  1958ع�ّي نّ�ن مدير ًا عام ًا للآث ��ار� ،أ�شرف على
ر�سائل جامعية يف ميدان الآثار ،وكان ع�ضو ًا يف
جلان وطنية ودولية �آثارية عديدة .كما �أ�سهم يف
حترير جملة (�سومر) املعروفة.
ع ��رف ف� ��ؤاد �سفر ب�ي�ن زمالئ ��ه :طه باق ��ر وب�شري
فرن�سي� ��س وحممد علي م�صطف ��ى وغريهم ب�سعة
االط�ل�اع والثقاف ��ة الوا�سع ��ة واحلر� ��ص ال�شديد
عل ��ى �آثار بالده والرغبة الكب�ي�رة يف الك�شف عن
مكون ��ات ح�ض ��ارة العراق وكن ��وزه .وقد متيزت
التقاري ��ر الت ��ي كان ي�ضعها عن نتائ ��ج التنقيبات
التي ي�سهم فيها بالدقة واملو�ضوعية ،وكان ل�سعة
معرفت ��ه ببع� ��ض اللغ ��ات الأجنبي ��ة كالإنكليزي ��ة
واللغ ��ات القدمي ��ة كالأكدية والآرامي ��ة� ،أثر كبري
يف جناح ��ه يف الإ�ش ��راف عل ��ى اعم ��ال التنقي ��ب
وال�صيان ��ة الت ��ي قام ��ت به ��ا دائ ��رة الآث ��ار طيلة
ال�سن ��وات الأربعني م ��ن حياته العلمي ��ة .لعل من
اب ��رز جه ��ود ف� ��ؤاد �سف ��ر الآثاري ��ة قيام ��ه بتنفيذ
�سيا�سة عراقية م�ستقل ��ة يف ميدان التنقيب بد�أت
بظه ��ور الدول ��ة العراقي ��ة احلديثة �سن ��ة .1921
وتقوم ه ��ذه ال�سيا�س ��ة على فل�سف ��ة وطنية ت�أخذ
بنظر االعتبار �أهمية �أن تكون للعراقيني الأ�سبقية
يف التنقي ��ب .وكم ��ا ه ��و مع ��روف كان التنقي ��ب
يف امل ��دن العراقية القدمية كما ظ ��ل لفرتة طويلة
مقت�صر ًا على البعث ��ات الأجنبية ،الأمر الذي �أدى
اىل ت�س ��رب الكث�ي�ر م ��ن �آث ��ار الع ��راق ،وانتقالها
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اىل متاح ��ف الغ ��رب .ومن املدن الت ��ي �أ�سهم ف�ؤاد
�سف ��ر يف الك�شف عن بقاياه ��ا ال�شاخ�صة ،وا�سط
وح�سونة والعق�ي�ر و�أريدو واحل�ضر .وقد و�ضع
عن هذه الأعمال التنقيبية درا�سات عديدة .لف�ؤاد
�سفر ،ف�ضل الك�شف عن م�شاريع الري القدمية يف
الع ��راق ،وال�سيم ��ا اعمال ال ��ري الآ�شورية ومنها
(منظومة �سنحاري ��ب الإروائية) .وتدل درا�ساته
الت ��ي ن�شرها ع ��ن التحريات الآثاري ��ة يف مناطق
م�شاريع الري الكربى يف العراق و�أعمال الإرواء
التي قام به ��ا �سنحاريب يف نينوى و�أربيل ،على
�إمكاناته العقلي ��ة والفنية التي ينبغي لكل عراقي
�أن يفخر بها .وحني مل�س ��ت مديرية الآثار العامة،
�أهمي ��ة مدينة احل�ضر م ��ن الوجهت�ي�ن التاريخية
والآثارية ،قررت �أن تقوم ب�أعمال تنقيبية وا�سعة
فيه ��ا ،وال ت�ت�رك �أي جم ��ال للبعث ��ات الأجنبي ��ة.
ومل جت ��د املديرية غري ف�ؤاد �سف ��ر من يتوىل هذه
امل�س�ؤولية ،فكان رئي� ��س البعثة التنقيبية الأوىل
الت ��ي ا�ضطلعت ب�أعمال احلفر من ��ذ بدء �شهر �أيار
�سن ��ة  1952وكان له ��ذه البعثة اجن ��ازات هائلة،
�ضم ��ن موا�سمه ��ا الت�سع ��ة الت ��ي ا�ستم ��رت حتى
�سن ��ة  1971حني ن�شر ف�ؤاد �سف ��ر �أحدث درا�ساته
يف جمل ��ة �سوم ��ر بعن ��وان (كتاب ��ات احل�ض ��ر)
وتتك ��ون ه ��ذه الكتابات م ��ن ( )12ن�ص� � ًا جديد ًا،
منه ��ا الن� ��ص ( )291وه ��و عب ��ارة عن دع ��اء على
كل من ي�س ��رق �أداة من �أدوات البن ��اء امل�ستخدمة
يف ت�شييد املعبد الكب�ي�ر .كان لف�ؤاد �سفر م�ؤلفات
عديدة ،باللغتني العربي ��ة والإنكليزية ،ومن هذه
امل�ؤلفات( :وا�سط) ن�شره يف القاهرة �سنة 1952
و(�آ�شور) طبع ببغداد �سن ��ة  1960و(املر�شد اىل
مواط ��ن الآثار واحل�ضارة) م ��ع طه باقر ()1962
و(�صيان ��ة االبنية االثارية) ،م ��ع �صادق احل�سني
 ..1965كم ��ا ترج ��م كتب� � ًا �أخ ��رى منه ��ا كتاب ��ا:
(الإن�سان يف فج ��ر حياته) و(املن ��ازل الفر�شية).
ف�ض�ل ً�ا عن مقاالت ودرا�س ��ات وتقارير كثرية جد ًا
لها قيمتها العلمية واملرجعية الكبرية .تويف ف�ؤاد
�سفر يف  9كانون الثاين � ،1978إثر حادث �سيارة
�أثن ��اء قيامه بواجباته العلمي ��ة يف الإ�شراف على
�س�ي�ر العم ��ل يف م�شروع انق ��اذ �آث ��ار حو�ض �سد
حمرين .رحمه الله ،فق ��د كان عامل ًا كبري ًا و�أن�سان ًا
رائع ًا ومثا ًال يُحتذى به.
يف الع ��ام  1913ول ��د الأ�ست ��اذ ف� ��ؤاد �سف ��ر يف
املو�ص ��ل وانهى درا�سته فيها وبعد تخرجه �أختري
ك�أحد ط�ل�اب بعثة وزارة املع ��ارف لدرا�سة الآثار
لذل ��ك انتق ��ل جنب� � ًا �إىل جنب مع الأ�ست ��اذ العالمة

طه باقر �إىل فل�سطني لني ��ل �شهادة ماتريكولي�شن
الأنكليزي ��ة املكافئ ��ة يف كلية �صفد ،ث ��م انتقل �إىل
بريوت الجتياز مرحلة ال�سوفومور وهي درا�سة
متهيدي ��ة ،حيث در� ��س فيها الت�أري ��خ والآثار ملدة
�سن ��ة واح ��دة يف اجلامعة الأمريكي ��ة يف بريوت
بعده ��ا انطل ��ق مع الأ�ست ��اذ طه باق ��ر لدرا�سة علم
الآث ��ار واللغ ��ات القدمي ��ة يف املعه ��د ال�شرق ��ي
يف جامع ��ة �شكاغ ��و وبع ��د �أرب ��ع �سن ��وات در�س
فيه ��ا الأنرثوبولوج ��ي وم ��ادة الآث ��ار والتنقيب
والتاري ��خ الق ��دمي واللغتني ال�سومري ��ة والأكدية
بفرعيها والعربية وق ��ام ب�أعمال تنقيبية تدريبية
يف �إحدى امل�ستوطن ��ات القدمية يف �أمريكا لينال
�شهادتي البكلوريو�س واملاج�ستري يف علم الآثار
ويع ��ود للع ��راق م ��ع الأ�ستاذ ط ��ه باق ��ر يف العام
 1938ليعينّ يف مديرية الآثار العامة.
يذك ��ر الأ�ست ��اذ ب�ش�ي�ر فران�سي� ��س وال ��ذي رافق
الأ�ست ��اذ ف� ��ؤاد �سفر يف بع�ض تنقيبات ��ه� ،أنه كان
هادئ� � ًا كتوم� � ًا ال يطرح ر�أي ًا �إال م ��ع التحفظ وذلك
بع ��د �سم ��اع �آراء الآخري ��ن كم ��ا يذك ��ر �أن ��ه كانت
تع ��وزه اجلر�أة يف اتخ ��اذ الق ��رار وكان حري�ص ًا
ودقيق� � ًا ج ��د ًا يح�سب ل ��كل خطوة ح�سابه ��ا و�إذا
ن ��وى عل ��ى �شيء ال ينف ��ك عن ��ه دون �أن يتقنه من
�ش ��دة حر�صه على عدم االن ��زالق يف اخلط�أ وكان
ي�سجّ ��ل كل م�شاهداته يف تقارير خا�صة حمتفظ ًا
بكل التفا�صيل.
ق ��ام الأ�ستاذ ف� ��ؤاد �سف ��ر بالعديد م ��ن التنقيبات
منها تنقيباته يف ت ��ل ح�سونة واكت�شافه لواحدة
م ��ن �أوىل الق ��رى الزراعية يف الع ��امل وكان ف�ؤاد
�سفر ق ��د تتلمذ على يد �أحد علماء الآثار البارزين
�إال وه ��و الأ�ست ��اذ �ستي ��ون لوي ��د مدي ��ر املدر�سة
الربيطاني ��ة لعل ��م الآث ��ار يف الع ��راق و�شارك ��ه
التنقي ��ب يف مدين ��ة �أريدو كما ون ّق ��ب يف مدينة
وا�سط.
لع ��ل م ��ن �أبرز جه ��ود ف�ؤاد �سف ��ر الآثاري ��ة قيامه
بتنفي ��ذ �سيا�س ��ة عراقي ��ة م�ستقل ��ة يف مي ��دان
التنقي ��ب ،وتق ��وم ه ��ذه ال�سيا�س ��ة عل ��ى فل�سف ��ة
وطني ��ة ت�أخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار �أهمي ��ة �أن تكون
للعراقي�ي�ن الأ�سبقي ��ة يف التنقي ��ب .وكم ��ا ه ��و
معروف كان التنقي ��ب يف املدن العراقية القدمية
كم ��ا ظ ��ل لف�ت�رة طويل ��ة مقت�ص ��ر ًا عل ��ى البعثات
الأجنبي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي �أدى اىل ت�س ��رب الكث�ي�ر
م ��ن �آثار الع ��راق ،وانتقاله ��ا اىل متاحف الغرب،
كم ��ا عم ��ل الأ�ستاذ ف� ��ؤاد �سفر مع بقي ��ة روّ اد علم
الآث ��ار يف الع ��راق كالعالمة ط ��ه باق ��ر بت�أ�سي�س

ب���ه���ن���ام أب�����و ال���ص���وف
ق�سم الآث ��ار يف جامعة بغداد والذي �أرفد العراق
بعلم ��اء الآثار ،وبغ�ض النظر عن التنقيبات التي
قام به ��ا ،ف�إن له م ��ن امل�ؤلفات ماهو م ��ن امل�صادر
الت ��ي يعرتف به ��ا الغرب كم ��ا هو امل�ص ��در الذي
�ألفه بامل�شاركة مع حممد علي م�صطفى و الأ�ستاذ
�ستي ��ون لويدـ �أال وهو كت ��اب �أريدو والذي يتكلم
ب ��ه الأ�ساتذة عن التنقيبات التي قاموا بها يف تل
�أبو �شهري ��ن (اريدو) كما و�أن الكثري من م�ؤلفات
الأ�ست ��اذ ف� ��ؤاد �سف ��ر �ص ��درت باللغ ��ة االنكليزية
والتي ميك ��ن تتبعها الي ��وم يف املكتبات الغربية
وحت ��ى يف املكتبات الإلكرتوني ��ة ككتاب الأ�ستاذ
ف� ��ؤاد �سفر م ��ع زميله حممد عل ��ي م�صطفى كتابه
ال�شهري احل�ضر مدينة ال�شم�س.
ت�س ّلم ف�ؤاد �سفر الكثري من املنا�صب الآثارية منها
مفت� ��ش الآث ��ار العامة ومدير الآث ��ار العامة وبعد
امل�ساهم ��ة يف ت�أ�سي� ��س ق�س ��م الآث ��ار يف جامع ��ة
بغ ��داد در�س فيه و�أ�ش ��رف على الكثري من ر�سائل
املاج�ستري وقبلها دار املعلمني العالية.
يف الع ��ام � 1978إ�سندت �إليه عملي ��ات �إنقاذ �آثار
�س ��د حمري ��ن ويف الطريق �إىل موق ��ع العمل بني
بعقوب ��ة واملقدادي ��ة تعر� ��ض الأ�ستاذ ف� ��ؤاد �سفر
حلادث �سري �أدى �إىل وفاته يف طريق �أداء واجبه
الآث ��اري خملف ًا ك ّم� � ًا كبري ًا من الإجن ��ازات نعجز
عن ذكرها يف هذه احللقات الق�صرية.
ميك ��ن تلخي�ص �أهم ما قام ب ��ه الأ�ستاذ ف�ؤاد �سفر
م ��ن تنقيب ��ات يف ثالث ��ة مواق ��ع خمتلف ��ة وه ��ذا
ال ينف ��ي وج ��ود تنقيب ��ات كث�ي�رة قام به ��ا� ،إال �أن
ه ��ذه الثالثة ه ��ي �أبرزها .الأول ه ��و الك�شف عن
م�شاري ��ع ال ��ري القدمي ��ة يف الع ��راق ،وال�سيم ��ا
اعمال الري الآ�شورية ومنها (منظومة �سنحاريب
الإروائي ��ة) .وت ��دل درا�سات ��ه الت ��ي ن�شره ��ا عن
التحري ��ات الآثاري ��ة يف مناط ��ق م�شاري ��ع الري
الك�ب�رى يف الع ��راق و�أعم ��ال الإرواء الت ��ي قام
به ��ا �سنحاريب يف نينوى و�أربيل ،على �إمكاناته
العقلي ��ة والفني ��ة �أما ث ��اين �أعماله ه ��و تنقيباته
يف ت ��ل �أب ��و �شهري ��ن �أو ما يع ��رف ب�أريدو ،حيث
اثبتت التنقيب ��ات �أنها �أقدم موا�ض ��ع اال�ستيطان
يف ال�سه ��ل الر�سوب ��ي جن ��وب الع ��راق وك�شفت
هذه التنقيبات� ،أن املدينة بنيت على ت�سع ع�شرة
طبق ��ة �أثري ��ة يع ��ود �أقدمه ��ا �إىل دور العبي ��د يف
حدود الألف اخلام�س قبل امليالد.
�أم ��ا �أه ��م تنقيباته وبر�أي ��ي ال�شخ�ص ��ي �أعظمها،
ه ��و �أعمال ��ه يف مدينة احل�ض ��ر الت ��ي ك�شفت لنا
عن ح�ضارة �أخرى من ح�ضارات وادي الرافدين
ح�ض ��ارة ات�صف ��ت ب�أنه ��ا حلق ��ة الو�ص ��ل املكمّلة
حل�ضارة وادي الرافدين التي من اخلط�أ �أن نعدها
انته ��ت ب�سق ��وط باب ��ل ،فكانت احل�ض ��ر الوريث
ال�شرع ��ي حل�ض ��ارة وادي الرافدي ��ن م ��ن حي ��ث
اننا ن ��رى الت�أثري الوثيق ال ��ذي تركته ح�ضارات
وادي الرافدي ��ن عل ��ى احل�ضريني ،كم ��ا ونلتم�س
الت�أث�ي�ر الغربي يف هذه احل�ض ��ارة �أي�ض ًا متمث ًال
باحل�ضارتني اليونانية والرومانية وكان الأ�ستاذ
ف� ��ؤاد �سفر �أول ع ��امل �آثار ين ّقب فيه ��ا كان رئي�س
البعث ��ة التنقيبية الأوىل الت ��ي ا�ضطلعت ب�أعمال
احلف ��ر منذ بدء �شهر �أي ��ار �سنة  1952وكان لهذه
البعثة اجنازات هائلة� ،ضم ��ن موا�سمها الت�سعة
الت ��ي ا�ستمرت حتى �سنة  1971ح�ي�ن ن�شر ف�ؤاد
�سفر �أحدث درا�سات ��ه يف جملة”�سومر”بعنوان
كتاب ��ات احل�ض ��ر و كان امل�ص ��در ال ��ذي �ألف ��ه مع
الأ�ست ��اذ حممد عل ��ي م�صطفى بعن ��وان ،احل�ضر
مدينة ال�شم� ��س ،من �أهم امل�صادر و�أندرها حديث ًا
عن هذه املدين ��ة كونه كتب من قبل رئي�س البعثة
التنقيبية.

من زمن التوهج

األس�����ت�����اذ ف�������ؤاد س��ف��ر

فقيد اآلثار والحضارة
األستاذ فؤاد سفر

د .حميد محمد حسن الدراجي
ول ��د الأ�ستاذ ف� ��ؤاد �سليمان �سفر يف املو�صل ع ��ام  1913و�أنهى
درا�ست ��ه االبتدائية يف مدر�سة مارتوم ��ا االبتدائية �سنة 1928
والثانوي ��ة يف املدر�سة الثانوية باملو�ص ��ل عام  ،1 193وبعدها
وا�ص ��ل درا�ست ��ه ل�سن ��ة واح ��دة (1931ـ  )1932ون ��ال �شه ��ادة
مرتوكل�ش ��ن بكلي ��ة �صف ��د ث ��م �ساف ��ر اىل ب�ي�روت ودر� ��س يف
اجلامع ��ة الأمريكية مادة التاريخ والآث ��ار ل�سنة درا�سية واحدة
(1932ـ )1933متهيئ� � ًا لاللتحاق بالبعثة الدرا�سية التي منحته
�إي ��اه وزارة الرتبي ��ة (املع ��ارف) العراقية اىل �أم�ي�ركا ،فوا�صل
درا�ست ��ه هن ��اك يف املعه ��د ال�شرق ��ي جلامع ��ة �شيكاغ ��و للف�ت�رة
م ��ن (1934ـ )1938وح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة يف البكالوريو� ��س
واملاج�ستري يف علوم الآثار ،ثم عاد اىل الوطن فعينّ يف مديرية
الآث ��ار القدمية العامة بتاري ��خ  1938/11/8ومنذ ذلك التاريخ
وحت ��ى حلظة وفاته واكب الأعم ��ال الآثارية وا�ستطاع �أن يبني
مدر�سته الآثارية املميزة لبنة لبنة بكل عناء وجهد.
ويف �آذار ع ��ام ُ ،1939دع ��ي اىل اخلدم ��ة الع�سكري ��ة ك�ضاب ��ط
احتي ��اط ثم عاد اىل دائرته بعد �أن �أنه ��ى اخلدمة الع�سكرية اىل

دائرته ليوا�صل العمل منقب ًا �آثاري ًا ناجح ًا �شارك �أو ًال مع بعثات
اجنبي ��ة �آثارية ممث ًال لدائرته ،ثم قاد حمالت تنقيبية يف العديد
م ��ن مواطن الآثار واحل�ضارة �ساهم يف الك�شف عن �أدوار مهمة
م ��ن �آفاق ال�ت�راث الثقايف واحل�ض ��اري لقطرنا منه ��ا دور ثقافة
ح�سونة ،وثقافة �أريدو .ومن بني املواقع الأثرية التي عمل فيها
منقب ًا ،مدينة وا�سط ،حيث قاد تنقيبات املو�سم ال�ساد�س يف هذه
املدينة التي يرجع ت�أ�سي�سها اىل القرن الأول للهجرة وا�ستمرت
حا�ض ��رة عربية ا�سالمية حتى القرنني الثامن والتا�سع للهجرة.
ويف موق ��ع تل ح�سونة  35كم جنوب ��ي املو�صل� ،أدت التنقيبات
الت ��ي قاده ��ا الفقي ��د 1943ـ  ،1944اىل اكت�ش ��اف مرحل ��ة مهمة
م ��ن مراحل ال�ت�راث الثقايف العراق ��ي واملتمثل ��ة ببدايات حياة
اال�ستيط ��ان والزراعة وت�أ�سي� ��س القرى الزراعي ��ة الأوىل التي
يرق ��ى زمنه ��ا اىل (5600ـ  5100ق.م) ون ّق ��ب �أ�ستاذن ��ا يف ت ��ل
العق�ي�ر على بع ��د  50مي ًال جنوبي بغداد ف� ��أدت تنقيباته يف هذا
املوقع ( 1940ـ  ،)1942اىل الك�شف عن قرية منوذجية من قرى
دور العبي ��د ،كم ��ا مت الك�شف عن مناذج عم ��ا ا�ستظهر من مباين

هذه احلا�ضرة العربية وو�ضع لها العديد من الدرا�سات.
كان املرحوم قد انتدب اىل دار املعلمني العالية عام  1941لإلقاء
حما�ض ��رات يف التاري ��خ الق ��دمي �إ�ضافة اىل اعمال ��ه يف مديرية
الآث ��ار وكان من امل�ساهمني الأوائ ��ل يف ت�أ�سي�س ق�سم الآثار يف
كلي ��ة الآداب والعل ��وم 1951ـ  1952وواك ��ب التدري�س يف هذا
الق�س ��م اىل �أواخ ��ر حيات ��ه .ويف ع ��ام � 1956أ�سن ��دت �إليه مهام
مفت�شية التنقيب ��ات الآثارية ،ف�أ�شرف على جميع اعمال التنقيب
وال�صيان ��ة التي جرت يف العراق حت ��ى وفاته .ويف عام 1958
ع�ّي�نّ مدير ًا عام� � ًا لالثار ويف �أواخر ذلك الع ��ام �أ�سند �إليه ثاني ًة،
من�ص ��ب مفت� ��ش التنقيبات الع ��ام اىل �أن واف ��اه الأجل املحتوم.
كان املرح ��وم ع�ض ��و ًا يف العديد من اللج ��ان الوطنية والدولية
الآثاري ��ةُ ،دع ��ي املرح ��وم لإلق ��اء العدي ��د م ��ن املحا�ض ��رات يف
اجلامعات واملعاهد الآثارية املتخ�ص�صة يف العامل ،وكان ا�ستاذ ًا
يف جامع ��ة بغ ��داد �أ�ش ��رف على العديد م ��ن الر�سائ ��ل اجلامعية
للماج�ستري يف الآثار واحل�ضارات القدمية واحل�ضارة العربية
الإ�سالمية.

ف��ـ��ؤاد س��ف��ر 1978 -1912
د .ع���م���ر ال��ط��ال��ب
ولد ف�ؤاد �سفر يف املو�صل و�أكمل فيها درا�سته
االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة والثانوي ��ة ،تفوق يف
درا�سته الإعدادية ،ف�أر�سلته وزارة املعارف اىل
جامعة �شيكاغو يف الواليات املتحدة يف بعثة
علمية ،تل ّقى العل ��م يف املعهد ال�شرقي وح�صل
عل ��ى البكالوريو� ��س واملاج�ست�ي�ر وع ��اد اىل
العراق عام  1938حا� ً
صال �شهادة يف مو�ضوع
الآثار واللغات القدمية ودر�س التاريخ القدمي
واخل ��ط امل�سم ��اري وعل ��م االنرثوبولوج ��ي
وم ��وارد الآث ��ار والتنقي ��ب .مار� ��س التنقي ��ب
وهو طال ��ب يف �أمريكا يف �إحدى امل�ستوطنات
الأمريكية القدمية ،وعُينّ يف العراق موظف ًا يف
مديري ��ة الآثار العامة ببغ ��داد يف عهد مديرها
�ساط ��ع احل�ص ��ري .ومار�س التنقي ��ب واحلفر
يف مواق ��ع �أثرية كثرية يف العراق ومن �أوائل
الذين تولوا احلف ��ر يف مدينة احل�ضر ،واهتم
بدرا�سة اللغة الآرامية للو�صول اىل حل رموز
الآثار يف احل�ض ��ر وكان يعمل ب�صمت و�سرية
وال يث ��ق ب� ��آراء غريه .وه ��و ح ��ذر يف تعامله
م ��ع العاملني مع ��ه ،و�إذا نوى عل ��ى �شيء ن ّفذه
ب�إتق ��ان ل�شدة حر�صه وبق ��ي يف مديرية الآثار

العام ��ة حت ��ى وفات ��ه يف ح ��ادث طري ��ق ع ��ام
 .1978وكان يجي ��د ع ��دة لغ ��ات :االنكليزي ��ة
وال�سومرية والأكدي ��ة وال�سريانية والآرامية
وحا�ضر يف علم الآثار بجامعة بغداد.
من م�ؤلفاته:
-1م ��رد (موقع �أث ��ري يف حمافظ ��ة القاد�سية)
 1938ر�سال ��ة ماج�ست�ي�ر باالنكليزي ��ة-2 .تل
الكوب ��ر :باال�ش�ت�راك م ��ع �ست�ي�ن لول ��د 1943
باالنكليزي ��ة-3 .بل ��ط (ا�سك ��ي مو�ص ��ل) ن�شر
�ضمن كتاب (الع ��راق يف ق  17ملا ر�آه الرحالة
الفرن�س ��ي تافرني ��ه)  1944ترجم ��ة كوركي�س
عواد-4 .الإن�س ��ان يف فجر حياته ،ترجمة مع
ط ��ه باقر ع ��ام  1945ت�أليف دورث ��ي ديفد�سن.
-5املن ��ازل الفر�شي ��ة (ترجم ��ة  )1946ت�ألي ��ف
ا�سبدور�س الكريف�-6 .آ�شور منرود ،نينوى،
خ ��ور �صباد ،احل�ضر ،ف�ص ��ول يف كتاب (دليل
ت�أريخ ��ي عل ��ى مواط ��ن الآث ��ار يف نين ��وى)
-7 .1952وا�س ��ط ،نتائ ��ج املو�س ��م ال�ساد� ��س
للتنقي ��ب �-8 .1963آ�ش ��ور .1964 ،1960
-9املر�شد يف موطن الآثار واحل�ضارة ،1962
 1966باال�ش�ت�راك م ��ع ط ��ه باق ��ر-10 .تاريخ

الع�ص ��ور القدمي ��ة ( 1963باال�ش�ت�راك مع طه
باقر ويعق ��وب ال�شم� ��س)�-11 .صيانة الأبنية
الأثري ��ة يف الع ��راق ( 1965باال�ش�ت�راك م ��ع
َ
-12احل�ضر مدينة
�صادق هادي احل�سين ��ي).
ال�شم� ��س ( 1974باال�ش�ت�راك م ��ع حمم ��د علي
م�صطف ��ى)�-13 .أري ��دو ( 1978باالنكليزية).
َ
احل�ضر .1965-1955 3-1
-14كتابات
ول ��ه بح ��وث ع ��دة يف جمل ��ة الآث ��ار منه ��ا:
-1حفري ��ات ت ��ل العقري (�سوم ��ر)  1945حـ.1
-2حفري ��ات تل ح�سونة (�سومر حـ.)1945 ،1
�-3سنحاري ��ب وا�سق ��اء اربي ��ل (�سوم ��ر،2
-4 .)1946ح ��ول موق ��ع وا�س ��ط (�سوم ��ر،3
-5 .)1947تعقيب ح ��ول االخي�ضر (�سومر،3
�-6 .)1947أعم ��ال الإرواء الت ��ي ق ��ام به ��ا
�سنحاريب يف نينوى (�سومر.)1947 ،3
-7حفري ��ات مديرية الآث ��ار القدمية العامة يف
�أريدو (�سومر-8 )1947 ،3التنقيبات العلمية
يف الع ��راق (�سوم ��ر-9 .)1948 ،4فح� ��ص
منطقة الآثار (�سومر-10 .)1948 ،4ن�ص مهم
ل�شيلمن�صر الثالث (�سومر.)1949 ،5
-11التنقيب ��ات الآثري ��ة يف �أط�ل�ال كلخ ��و

(النم ��رود) (�سوم ��ر-12 .)1949 ،5ب ��درة
تاريخها واهميتها الأثرية (�سومر.)1951 ،7
 -13التنقي ��ب يف مدين ��ة احل�ض ��ر (�سوم ��ر،7
-14 .)1949احل�ض ��ر وحفري ��ات املو�س ��م
الأول (�سوم ��ر-15 .)1952 ،8اكت�شاف حجر
م�سافات بالقرب من �سنجار (�سومر.)1952 ،8
-16كتابات َ
احل�ضر (�سومر-17 .)1955 ،11
معبد �سبتي يف خر�صباد (�سومر.)1957 ،13
-18جمهورية حرة (�سومر-19 .)1958 ،14
التحري ��ات الأثري ��ة يف مناط ��ق م�شاريع الري
الكربى يف الع ��راق (�سومر-20 .)1960 ،16
كتاب ��ات م ��ن ال�سعودي ��ة ،كتابة م ��ن موقع قرب
�أبو نايف (�سوم ��ر-21 .)1961 ،17م�سلة من
بدرة (�سوم ��ر .)1971 ،27ف�ض�ل ً�ا عن مقاالت
�أخ ��رى ن�شرت يف املجلة ذاتها ،كما ن�شر �أربع ًة
وع�شرين بحث� � ًا باللغ ��ة االنكليزية ا�شرتك يف
�أربعة منها مع �ستني لويد ،وله عدة حما�ضرات
يف م�ؤمترات �آثارية �شارك فيها.

عن (مو�سوعة �إعالم املو�صل
يف القرن الع�شرين)
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من زمن التوهج

المدرسة اآلثارية العراقية
وجهودها الوطنية

ً
أنموذجا
فؤاد سفر
يعلم القا�صي والداين �أن �آثار العراق ،منذ �أواخر
الق ��رن الثامن ع�شر ،و�أوائل الق ��رن التا�سع ع�شر،
تعر�ضت �إىل عمليات نهب و�سلب وا�سعة قامت بها
البعث ��ات التنقيبية الأجنبية وبخا�صة الربيطانية
والفرن�سية والأمريكية ،هذه البعثات التي وجدت
طريقه ��ا �إىل م ��دن الع ��راق وق�صبات ��ه عندم ��ا كان
العراق خا�ضع ًا لل�سيطرة العثمانية ،ومن بعد ذلك
لالحتالل الربيطاين خالل احلرب العاملية الأوىل،
لذل ��ك لي�س عجب� � ًا �إذا م ��ا وجدن ��ا �أن متاحف لندن
وباري�س وبرلني ونيوي ��ورك وبرلني وا�سطنبول
تزخر ب�آثار العراق وحتفه.
وميك ��ن التدليل على حجم النهب الذي تعر�ضت له
الآثار العراقية �أنه عندما وقع االحتالل الربيطاين
لبغداد �سنة  ،1917وا�ستوىل اجلي�ش الربيطاين
املتقدم نح ��و �سامراء على قراب ��ة (� )150صندوق ًا
كب�ي�ر ًا مليئ� � ًا بالآث ��ار املكت�شف ��ة يف دور اخلليف ��ة
يف �سام ��راء وحده ��ا ،ومت �شحنه ��ا جميع� � ًا �إىل
املتح ��ف الربيطاين لت�ضاف �إىل ما �سبق �أن �سرقه
(كلوديو� ��س جيم�س ريج) و(اميل بوتا) و(هرني
او�سنت اليارد) و(كري�ستني ر�سام) و(اوبرت كولد
ناي) و(فالرت �أندريه) و(ليونارد وويل) و(ك�إميل
ثوم ��ن) و(ماك� ��س مال ��وان) و(رال ��ف �سولي�ت�ر)
وغريهم.
لقد ت�أ�س�ست يف العراق بعد انتهاء احلرب العاملية
الأوىل دائ ��رة للآث ��ار القدمي ��ة� ،س ّمي ��ت م ��ن قب ��ل
الإنكليز املحتلني للعراق (الدائرة االركيولوجية)،
�أي الآثاري ��ة ،وت�س ّلمت (امل� ��س كريوترود لوثيان
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بل) �سنة  1920م�س�ؤولية هذه الدائرة ،وبل ،هذه
عملت �سكرت�ي�رة �شرقية لدائرة املن ��دوب ال�سامي
الربيطاين ببغداد بعد االحت�ل�ال ،وكانت �ضابطة
�سيا�سي ��ة يف املخاب ��رات الربيطاني ��ة ،وج ��اءت
الع ��راق مت�سلل ��ة قبل بدء احل ��رب العاملية الأوىل،
وه ��ي متخ�ص�صة بعلم الآث ��ار ،وتنقلت يف �أرجاء
الع ��راق الوا�سع ��ة ،و�ألف ��ت كتب� � ًا كث�ي�رة وتوفيت
ودفنت ببغداد �سنة .1928
وربط ��ت دائ ��رة الآث ��ار �أول الأم ��ر ب ��وزارة
املع ��ارف (الرتبية) ثم بع ��د ذلك ب ��وزارة الأ�شغال
واملوا�ص�ل�ات ثم �أعي ��دت �إىل وزارة املعارف ثانية
�سن ��ة  .1926وخ�ل�ال ف�ت�رة عمل (امل� ��س بيل) يف
الآثار ا�ستطاعت ا�ست�ص ��دار قانون الآثار القدمية
ل�سن ��ة  ،1924واعتم ��دت يف و�ضعه على فقرة يف
�صك االنتداب الربيطاين ت�ضمنت ح�صول البعثات
التنقيبي ��ة الأجنبية على كثري م ��ن االمتيازات .ثم
ت ��وىل �إدارة الآث ��ار بعد (بل) م�س�ت�ر (كوك) وكان
م�ست�شار ًا لوزارة الأوقاف وعرف مبمار�سة �شراء
الآث ��ار العراقية ،وتهريبه ��ا ،وبيعها ،وحني �ضبط
متلب�س� � ًا ،وه ��و يح ��اول تهري ��ب �أح ��د ال�صنادي ��ق
يف الرطب ��ة ،ا�ضط ��ر املندوب ال�سام ��ي الربيطاين
(ه�ن�ري دوب�س) �إىل ت�سفريه على الفور �إىل بالده
بع ��د �أن ات�ض ��ح �أن ال�صن ��دوق ي�ض ��م حتف� � ًا ولقى
عراقي ��ة نفي�س ��ة .وعينّ �س ��دين �سمي ��ث ـ الذي كان
معاون� � ًا ملدير املتحف الربيط ��اين يف لندن ـ مدير ًا
للآث ��ار ،وال�ش ��ك يف �أن لتعيني (�سمي ��ث) هذا على
ر�أ�س دائرة الآثار العراقية �ألف مغزى ومغزى.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

د .خليل إبراهيم العالف
لذلك ات�سعت الدعوات املخل�صة التي �أطلقها نخبة
من الوطنيني لتعريق دائرة الآثار وظهرت مقاالت
عديدة يف ال�صحف ،ثم �أثريت نقا�شات حادة داخل
املجل� ��س النيابي العراقي حول ما تتعر�ض له �آثار
الع ��راق من نه ��ب ،لذلك ا�ضط ��رت احلكومة �آنذاك
وكان ��ت برئا�سة (جميل املدفع ��ي) �سنة � 1934إىل
�إ�سن ��اد (مديرية الآثار العام ��ة) �إىل املربي واملفكر
العربي املعروف الراحل الأ�ستاذ �ساطع احل�صري
(توف ��ى  )1968الذي كان يعمل �آنذاك عميد ًا لكلية
احلقوق بع ��د خروجه من مديرية املعارف العامة،
ويع ��د احل�ص ��ري �أول مدير وطني عرب ��ي عراقي
يتوىل �إدارة الآثار يف العراق.
و�ض ��ع احل�صري ن�ص ��ب عينيه ،ح�ي�ن با�شر عمله
�سن ��ة � ،1934إع ��ادة النظ ��ر يف القان ��ون اخلا�ص

بالآث ��ار ال ��ذي و�ضعت ��ه (امل� ��س بي ��ل) ،وعمل على
تعديل م ��واده بال�شكل الذي ي�ضم ��ن احلفاظ على
الآث ��ار .ومم ��ا ينبغ ��ي ذك ��ره يف ه ��ذا ال�ص ��دد �أن
ال�سف ��ارة الربيطانية ببغداد �أعربت عن امتعا�ضها
م ��ن تعيني احل�ص ��ري ،ووجه ال�سف�ي�ر الربيطاين
�آن ��ذاك مذكرة �إىل وزارة اخلارجي ��ة العراقية جاء
فيها”:علمنا �أن �ساطع احل�صري عني مدير ًا للآثار
القدمية ،ومبا �أن ��ه لي�س من علماء الآثار ،فنخ�شى
�أن يت�ص ��رف يف الأم ��ور ت�صرف� � ًا ي�ض ��ر مب�صلحة
الآثار ،وم�صالح بعثات التنقيب عن الآثار .فر�أينا
�أن نلفت �أنظاركم �إىل ذلك من الآن».
ويف ه ��ذا يح ��اول امل�ستعم ��رون الربيطاني ��ون
�أن يظه ��روا وك�أنه ��م �أحر� ��ص عل ��ى �آث ��ار الع ��راق
م ��ن العراقيني �أنف�سه ��م .لكن احلقيق ��ة �أنهم باتوا
يخ�ش ��ون عل ��ى م�صاحله ��م و�أطماعه ��م يف �آث ��ار
العراق!
�أعط ��ى �ساط ��ع احل�ص ��ري لدائ ��رة الآث ��ار ،بعد �أن
كان ��ت �صفته ��ا بريطاني ��ة ،ابت ��دا ًء م ��ن التمث ��ال
الن�صف ��ي للم� ��س بي ��ل وكان مو�ضوع� � ًا يف مدخل
بناية املتح ��ف العراقي ببغداد وحتى �أ�صغر عامل
يف الدائ ��رة .كان النا�س يتداول ��ون فيما بينهم �أن
الآث ��ار تنهب وتهرب �إىل خ ��ارج العراق .ويت�أملون
م ��ن ذل ��ك .وكان ��ت (التنقيب ��ات) ـ وت�سم ��ى �آن ��ذاك
(احلفري ��ات) ـ الت ��ي تقوم به ��ا البعث ��ات الأجنبية
جت ��ري م ��ن دون �أي ��ة رقاب ��ة .وكانت الآث ��ار التي
تكت�شف ،تذهب وتقت�سم ب�شكل ع�شوائي ،لتو�ضع
يف املتح ��ف الربيط ��اين بلن ��دن .لذل ��ك كل ��ه �أق ��دم
احل�ص ��ري على العم ��ل من �أجل �س ��ن قانون جديد
للآث ��ار �سن ��ة  1936عد من (�أح�س ��ن قوانني الآثار
املو�ضوعي ��ة يف العامل) باع�ت�راف �أع�ضاء امل�ؤمتر
ال ��دويل للحفريات ال ��ذي انعق ��د يف القاهرة �سنة
.1937
ومم ��ا يذك ��ر هن ��ا� ،أن ال�سف�ي�ر الأمريك ��ي ببغ ��داد
(ج ��ون نابن�ش ��و) ،ا�شتك ��ى احل�صري عن ��د نوري
ال�سعي ��د وكان �آنذاك وزي ��ر ًا للخارجية ،يف وزارة
جمي ��ل املدفع ��ي الرابع ��ة ،وكت ��ب مذك ��رة يف هذا
اخل�صو�ص ،حتى �إن نوري ال�سعيد كلم احل�صري
هاتفي� � ًا وكان يف حال ��ة نرف ��زة �شدي ��دة ،كما يقول
احل�ص ��ري يف مذكراته”مذكرات ��ي يف الع ��راق»،
(اجل ��زء الث ��اين  ،1941-1927ب�ي�روت )1968
وقال ل ��ه باحلرف�”:شنو هذا يا �أ�ستاذ تطلع علينا
م�ش ��اكل من دائ ��رة الآث ��ار ،م ��ع �إننا �أم ��ام م�شاكل
�سيا�سية كبرية وكث�ي�رة� ،سفري �أمريكا جاء يحتج
ر�سمي� � ًا» ،ف ��رد احل�ص ��ري قائ َال”:ت�أك ��د با�ش ��ا �إننا
ق ��د �أعددن ��ا للأمر ع ّدت ��ه� .أرج ��وك مل ��اذا تعتربون
الق�ضي ��ة م�ش ��اكل �سيا�سية .قولوا له ��م �إن الق�ضية
ق�ضية قانونية وعلمية .وميكن �أن حتل بالو�سائل
القانونية والعلمية».
كان ��وا يريدون �أن ي�ستمروا يف نه ��ب �آثار العراق
وخرياته ،ويتدخلوا يف �ش�ؤون البلد وينزعجون
�إذا م ��ا اعرت� ��ض عليه ��م �أح ��د� ،أو �إذا م ��ا �شع ��روا
ب�أنه خمل� ��ص و�أمني لوطنه ولأمت ��ه .جاء القانون
اجلدي ��د للآثار ليح ��دد عملية الق�سم ��ة بني مديرية
الآثار يف العراق وب�ي�ن بعثات التنقيب ،الأجنبية
�أو لنق ��ل �أعطى لأ�صحاب الدار احلق يف االحتفاظ
بامله ��م والنفي�س مما يعرث عليه وال حتدث الق�سمة

�أو الإهداء �إال يف الآثار املكررة!
م ��ن الأمور التي و�ض ��ع �أ�س�سها احل�ص ��ري �أي�ض ًا،
االهتمام بالآث ��ار العربية والإ�سالمي ��ة ،ف� ً
ضال عن
الآث ��ار القدمية .كما ن�شر العديد من الأدلة والكتب
التعريفي ��ة ب�آث ��ار الع ��راق .و�أ�س�س متح ��ف الآثار
العربي ��ة الكب�ي�ر ،ومتح ��ف الأ�سلح ��ة ،ومتح ��ف
الأزياء ببغ ��داد ،وا�ستح�صل موافقة وزارة املالية
على تخ�صي�ص الأرا�ض ��ي والأموال الالزمة لبناء
املتح ��ف العراقي احلايل بجانب الكرخ من بغداد.
والأه ��م من ذل ��ك كله ،ب ��د�أ يخطط لإر�س ��ال بعثات
علمية يف تخ�ص�ص الآثار �إىل خارج العراق.
لقد كان من ثمار ذلك كله �أن ظهرت يف العراق بعد
�سن ��وات قليلة (مدر�سة �آثارية عراقية �أ�صلية) كان
من روّ اده ��ا الراحل طه باقر .والراحل ف�ؤاد �سفر،
والراح ��ل ب�ش�ي�ر فرن�سي�س ،والراح ��ل حممد على
م�صطفى وغريهم.
لق ��د حتمل ه� ��ؤالء الآثاري ��ون م�س�ؤولي ��ة تر�صني
املدر�س ��ة الآثاري ��ة العراقي ��ة ،و�سرعان م ��ا �أ�صبح
له ��ذه املدر�س ��ة خ�صائ�صه ��ا وفل�سفته ��ا و�سماته ��ا
املع�ت�رف بها يف الأو�س ��اط االثاري ��ة العاملية ،كما
�أن النتائ ��ج الباهرة التي ح�صل عليه ��ا الآثاريون
العراقي ��ون ال ��روّ اد من خ�ل�ال ممار�ساتهم ملوا�سم
التنقيب يف (ح�سونة و�أري ��دو واحل�ضر ووا�سط
وحرم ��ل وعقرق ��وف و�سام ��راء) كان له ��ا �صداها
الوا�س ��ع لي�س على �صعيد العراق والوطن العربي
وح�سب و�إمنا يف العامل كله.
لقد عرف �أولئ ��ك الرواد ب�سعة االط�ل�اع ،والثقافة
العلمي ��ة ،واحلر� ��ص ال�شدي ��د عل ��ى �آث ��ار بالدهم،
والرغب ��ة الكب�ي�رة يف الك�ش ��ف ع ��ن مكنون ��ات
ح�ض ��ارات الع ��راق وكن ��وزه وحتف ��ه .ومتي ��زت
التقاري ��ر الت ��ي كان ��وا ي�ضعونه ��ا ع ��ن نتائ ��ج
التنقيب ��ات ،وكذلك البحوث واملق ��االت التي كانوا
ين�شرونه ��ا يف املجل ��ة الرائ ��دة التي �ص ��در عددها
الأول با�سم (�سومر) يف كانون الثاين �سنة 1945
وال ت ��زال ت�ص ��در حتى الآن ،حينم ��ا توىل من�صب
مدير الآثار العامة الراحل الدكتور ناجي الأ�صيل
( ،)1963-1894متي ��زت بالدق ��ة واملو�ضوعي ��ة،
وكان ل�سع ��ة معرفته ��م باللغات القدمي ��ة كالأكدية
والآرامية وببع� ��ض اللغات الأجنبية كالإنكليزية،
�أث ��ر كب�ي�ر يف جناحه ��م يف الإ�شراف عل ��ى �أعمال
التنقي ��ب وال�صيان ��ة الت ��ي قامت بها دائ ��رة الآثار
طيلة ال�سنوات ال�سبعني املا�ضية.
ومل يتوق ��ف ه� ��ؤالء ،وم ��ن �سانده ��م م ��ن رجاالت
التاري ��خ والثقاف ��ة ،عند هذا احلد ،ب ��ل �إنهم بذلوا
جه ��د ًا كبري ًا يف ت�أ�سي� ��س �أول معهد لدرا�سة الآثار
واحل�ض ��ارات القدمي ��ة يف الع ��راق �سن ��ة ،1951
و�سرع ��ان م ��ا انت�ش ��ر تالميذه ��م الذي ��ن حتمل ��وا
امل�س�ؤولية يف هيئة الآثار والرتاث .وتدل �أعمالهم
يف التنقي ��ب وال�صيانة التي قاموا بها وال يزالون
ب�أنه ��م �أبناء و�أحف ��اد بررة ال�ؤلئك ال ��روّ اد العظام
م�ؤ�س�سي املدر�سة االثارية العراقية املعا�صرة.
ف�ؤاد �سفر
ف�ؤاد �سليمان اللو�س �سفر ،واحد من �أبرز االثاريني
العراقيني الذين حتملوا م�س�ؤولية �إر�ساء مدر�سة
�آثارية عراقي ��ة لها خ�صائ�صه ��ا و�سماتها املعرتف
بها يف الأو�س ��اط الآثارية العاملية .ال يوجد اتفاق

عل ��ى �سن ��ة والدت ��ه �إال �أن الأ�ست ��اذ ادم ��ون ال�س ��و
�أخ�ب�رين بان ��ه د ّقق والدت ��ه يف �سج�ل�ات الكني�سة
فوجد �أنه ولد يف �شهر
ت�شري ��ن الأول  1911انه ��ى درا�ست ��ه االبتدائي ��ة
يف مدر�س ��ة مارتوم ��ا �سن ��ة  1928والثانوي ��ة يف
 .1931ويف كلي ��ة �صف ��د بفل�سط�ي�ن ح�ص ��ل عل ��ى
البكالوريو� ��س واملاج�ست�ي�ر م ��ن املعه ��د ال�شرقي
التاب ��ع جلامعة �شيكاغ ��و ،وعاد اىل الع ��راق �سنة
 .1938وق ��د عم ��ل مدر�س ًا حما�ضر ًا مل ��ادة التاريخ
الق ��دمي يف دار املعلمني العلية ببغداد �سنة ،1941
ويف الوق ��ت نف�س ��ه كان موظف� � ًا يف مديرية الآثار
العامة .وقد �أ�سهم مع زمالئه الآخرين يف ت�أ�سي�س
ق�سم الآثار بكلية الآداب جامعة بغداد خالل ال�سنة
الدرا�سي ��ة  .1952 – 1951ويف �سن ��ة 1956
�أ�سن ��دت �إلي ��ه مفت�شي ��ة التنقيب ��ات الآثارية .ويف
�سن ��ة  1958عينّ مدي ��ر ًا عام ًا للآث ��ار ،ا�شرف على
ر�سائ ��ل جامعية يف ميدان الآثار ،وكان ع�ضو ًا يف
جلان وطني ��ة ودولية �آثارية عديدة .كما �أ�سهم يف
حترير جملة (�سومر) املعروفة.
ع ��رف ف� ��ؤاد �سفر ب�ي�ن زمالئ ��ه  :طه باق ��ر وب�شري
فرن�سي�س وحمم ��د علي م�صطف ��ى وغريهم ب�سعة
الإط�ل�اع .والثقاف ��ة الوا�سع ��ة واحلر� ��ص ال�شديد
عل ��ى �آثار ب�ل�اده والرغبة الكب�ي�رة يف الك�شف عن
مكون ��ات ح�ضارة الع ��راق وكنوزه .وق ��د متيّزت

التقاري ��ر الت ��ي كان ي�ضعه ��ا عن نتائ ��ج التنقيبات
الت ��ي ي�سهم فيها بالدقة واملو�ضوعية ،وكان ل�سعة
معرفت ��ه ببع� ��ض اللغ ��ات الأجنبي ��ة كاالنكليزي ��ة
واللغ ��ات القدمي ��ة كالأكدي ��ة واالرامي ��ة� ،أثر كبري
يف جناح ��ه يف اال�ش ��راف عل ��ى �أعم ��ال التنقي ��ب
وال�صيان ��ة الت ��ي قام ��ت به ��ا دائ ��رة الآث ��ار طيل ��ة
ال�سنوات الأربعني من حياته العلمية.
ولع ��ل من ابرز جه ��ود ف� ��ؤاد �سفر الآثاري ��ة قيامه
بتنفي ��ذ �سيا�سة عراقية م�ستقلة يف ميدان التنقيب
ب ��د�أت ،بظه ��ور الدول ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة �سن ��ة
 .1921وتق ��وم هذه ال�سيا�سة عل ��ى فل�سفة وطنية
ت�أخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار �أهمي ��ة �أن يك ��ون للعراقيني
الأ�سبقي ��ة يف التنقي ��ب .وكم ��ا ه ��و مع ��روف كان
التنقيب يف امل ��دن العراقية القدمية كما ظل لفرتة
طويلة مقت�صر ًا على البعثات الأجنبية ،الأمر الذي
�أدى اىل ت�س ��رب الكثري من �آثار العراق ،وانتقالها
اىل متاح ��ف الغرب .وم ��ن املدن الت ��ي �أ�سهم ف�ؤاد
�سف ��ر يف الك�شف ع ��ن بقاياه ��ا ال�شاخ�صة ،وا�سط
وح�سون ��ة والعقري و�أري ��دو واحل�ضر .وقد و�ضع
عن هذه الأعمال التنقيبية درا�سات عديدة.
ولف� ��ؤاد �سف ��ر ،ف�ض ��ل الك�ش ��ف عن م�شاري ��ع الري
القدمي ��ة يف الع ��راق ،وال�سيم ��ا اعم ��ال ال ��ري
الآ�شورية ومنها (منظومة �سنحاريب االروائية).
وتدل درا�ساته التي ن�شرها عن التحريات الآثارية
يف مناط ��ق م�شاري ��ع ال ��ري الك�ب�رى يف الع ��راق
و�أعمال الإرواء التي قام بها �سنحاريب يف نينوى
و�أربيل ،على �إمكاناته العقلية والفنية التي ينبغي
لكل عراقي �أن يفخر بها.
وح�ي�ن مل�ست مديري ��ة الآثار العام ��ة� ،أهمية مدينة
احل�ضر من الوجهتني التاريخية والآثارية ،قررت
�أن تق ��وم ب�أعم ��ال تنقيبية وا�سع ��ة فيها ،وال ترتك
�أي جمال للبعثات الأجنبية .ومل جتد املديرية غري
ف� ��ؤاد �سفر من يتوىل هذه امل�س�ؤولية ،فكان رئي�س
البعث ��ة التنقيبي ��ة الأوىل التي ا�ضطلع ��ت ب�أعمال
احلف ��ر منذ ب ��دء �شهر �أيار �سن ��ة  1952وكان لهذه
البعث ��ة اجن ��ازات هائلة� ،ضم ��ن موا�سمها الت�سعة
الت ��ي ا�ستمرت حت ��ى �سنة  1971ح�ي�ن ن�شر ف�ؤاد
�سف ��ر �أح ��دث درا�سات ��ه يف جمل ��ة �سوم ��ر بعنوان
(كتابات احل�ضر) وتتكون هذه الكتابات من ()12
ن�ص� � ًا جدي ��د ًا ،منها الن� ��ص ( )291وهو عبارة عن
دع ��اء عل ��ى كل م ��ن ي�س ��رق �أداة م ��ن �أدوات البناء
امل�ستخدمة يف ت�شييد املعبد الكبري.
وكان لف�ؤاد �سفر م�ؤلفات عديدة ،باللغتني العربية
واالنكليزي ��ة ،ومن هذه امل�ؤلفات ( :وا�سط) ن�شره
يف القاهرة �سنة  1952و(�آ�شور) طبع ببغداد �سنة
 1960و(املر�ش ��د اىل مواطن الآث ��ار واحل�ضارة)
مع طه باق ��ر ( )1962و(�صيانة االبنية االثارية)،
مع �صادق احل�سني  ..1965كما ترجم كتب ًا �أخرى
منها كتاب ��ا ( :الإن�سان يف فج ��ر حياته) و(املنازل
الفر�شي ��ة) .ف� ً
ضال عن مق ��االت ودرا�سات وتقارير
كثرية جد ًا لها قيمتها العلمية واملرجعية الكبرية.
ت ��ويف ف� ��ؤاد �سفر يف  9كانون الث ��اين � ،1978إثر
ح ��ادث �سيارة �أثن ��اء قيامه بواجبات ��ه العلمية يف
الإ�ش ��راف على �سري العمل يف م�ش ��روع �إنقاذ �آثار
حو� ��ض �س ��د حمري ��ن .رحمه الل ��ه ،فق ��د كان عامل ًا
كبري ًا و�إن�سان ًا رائع ًا ومثا ًال يُحتذى به.
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فؤاد سفر ومجلة (سومر)
رفعة عبد الرزاق محمد

كان ��ت �أحادي ��ث امل� ��ؤرخ والآث ��اري الراحل �سامل
الآلو�سي عن ذكرياته يف مديرية الآثار العامة التي
التحق بها عام  1944حتتجن الكثري من الطرائف
واحلقائ ��ق ع ��ن �صفح ��ات من�سي ��ة م ��ن تاريخن ��ا
الفكري ،وطامل ��ا �أحلحت على الفقي ��د الآلو�سي �أن
يدوّ ن هذه الذكريات ب�شكل �أو ب�آخر� ،إال �أنه اكتفى
ـ� �ـ كما �أعرف ــ بن�شر �شذرات منها ،غري �أين �سجلت
عنه بع� ��ض الذكري ��ات اجلديرة بالتنوي ��ه ،ومنها
حديثه عن جملة �سومر ،املجل ��ة الآثارية العراقية
النفي�سة .وقد تذكرت هذه الأحاديث و�أنا �أعد ملف
الأ�ستاذ ف�ؤاد �سفر الآثاري العراقي الكبري .ومنها
حديثه عن جملة �سومر..
ذك ��ر الأ�ستاذ الآلو�سي �أن املرحوم الدكتور ناجي
الأ�صي ��ل �صاح ��ب الف�ض ��ل الأول يف �صدور جملة
�سوم ��ر ،والثاين ه ��و الأ�ستاذ ف�ؤاد �سف ��ر والثالث
هو الأ�ست ��اذ م�صطفى جواد”رحمه ��م الله» .وكان
الأ�صي ��ل قد عُ�ّي نّ مدير ًا عام� � ًا للآث ��ار �سنة 1944
خلف� � ًا للأ�ست ��اذ يو�سف رزق الله غنيم ��ة ،وقد ر�أى
�أن ي�صدر جملة علمي ��ة ر�صينة عن مديرية الآثار،
ف�ض�ل ً�ا عن مطبوعاته ��ا التي د�أبت عل ��ى �إ�صدارها
من ��ذ �إدارة الأ�ست ��اذ �ساط ��ع احل�ص ��ري له ��ا يف
الثالثينيات ،و�أن تك ��ون املجلة ت�ضم كل ما يتعلق
بالن�ش ��اط الآثاري يف العراق من بحوث وتقارير.
ولتحقي ��ق ه ��ذه الفكرة الالمعة ،عق ��د اجتماع ًا يف
مكتب ��ه مع ع ��دد م ��ن املعنيني وه ��م �سيت ��ون لويد
امل�ش ��اور الفن ��ي يف املديري ��ة ،وط ��ه باق ��ر �أم�ي�ن
املتحف العراقي والدكتور م�صطفى جواد الأ�ستاذ
يف دار املعلمني العالية وف�ؤاد �سفر املالحظ الفني
يف مديرية الآث ��ار وكوركي�س عواد مالحظ مكتبة

الآثار وب�شري فرن�سي�س مدير التفتي�ش يف مديرية
الآثار.
وبعد نقا�ش م�ستفي�ض تقرر �أن ت�صدر املجلة با�سم
(�سوم ��ر) لأن احل�ض ��ارة ال�سومرية هي الأقدم يف
ح�ض ��ارات الع ��راق ،ويذك ��ر الأ�ست ��اذ الآلو�سي �أن
هذا اال�س ��م كان من اقرتاح الدكتور ناجي الأ�صيل
وواف ��ق علي ��ه اجلمي ��ع ،واق�ت�رح ف� ��ؤاد �سف ��ر �أن
يكتب على غالف املجلة اال�س ��م بالعربية والكتابة
ال�سومري ��ة .ويكون �شع ��ار املجلة ميث ��ل النهرين
العظيمني دجلة والفرات ،وامل�ستوحى من ت�سمية
ب�ل�اد الرافدي ��ن �أو ماب�ي�ن النهرين .ومل ي ��زل هذا
ال�شع ��ار معتمد ًا يف جميع مطبوع ��ات الآثار .و�أن
يك ��ون حجم املجلة من احلجم الكبري ( 27يف )21
و�أن التق ��ل �صفحاته ��ا ع ��ن � 150صفح ��ة بالعربي
واالنكلي ��زي .و�أن يك ��ون �إ�صداره ��ا ب�شكل ن�صف
�سنوي.
وكان ��ت هيئة التحرير مكونة من الدكتور الأ�صيل
رئي�س� � ًا للتحري ��ر و�سيت ��ون لوي ��د نائب� � ًا لرئي� ��س
التحري ��ر وم ��ن املحرري ��ن ب�ش�ي�ر فرن�سي�س وطه
باق ��ر وف� ��ؤاد �سف ��ر وم�صطف ��ى ج ��واد وكوركي�س
عواد و�سامي ال�صق ��ار ،و�أن يكون �سامل الآلو�سي
�سكرت�ي�ر ًا له ��ا .و�ص ��در عدده ��ا الأول يف كان ��ون
الثاين .1945
البد من الق ��ول �إن ف�ؤاد �سفر ــ كما يذكر الآلو�سي ــ
كان مو�ض ��ع ثقة جميع العاملني يف العمل الآثاري
يف الع ��راق وخارجه من مديره ��ا العام اىل �أ�صغر
من ّقب ،وكان حري�ص� � ًا على �أن ال ينزلق اىل اخلط�أ
وترو
مهم ��ا �صغ ��ر فال يب ��دي ر�أي� � ًا �إال بعد حتف ��ظ ٍ
و�سم ��اع �آراء الآخري ��ن .كم ��ا كان حري�ص� � ًا عل ��ى

ت�سجي ��ل م�شاهداته يف التقاري ��ر التف�صيلية التي
يرفعه ��ا اىل دائرت ��ه ،وق ��د ن�شرت طائف ��ة من هذه
التقاري ��ر يف جملة (�سوم ��ر) .وكان من حر�صه �أن
تعل ��م الآرامي ��ة للو�ص ��ول اىل درا�سة �آث ��ار مدينة
َ
(احل�ض ��ر) الت ��ي توىل احلف ��ر والتنقي ��ب فيها ،ثم
ً
�ألف كتابا بهذا اجلانب من ت�أريخ العراق القدمي.
ومما كتبه الأ�ست ��اذ حميد املطبعي يف لقاءاته مع
الآث ��اري املرموق الدكتور بهن ��ام �أبو ال�صوف عن
ف�ؤاد �سفر:
م ��ن �أوائل العراقي�ي�ن الذي ��ن �أخذوا و�أف ��ادوا من
ا�سل ��وب البعث ��ات الأجنبي ��ة املرح ��وم ف� ��ؤاد �سفر
املن ّق ��ب الكب�ي�ر �أ�ست ��اذ بهن ��ام �أبو ال�ص ��وف الذي
درب ��ه على ه ��ذا الأ�سل ��وب مبزايا عراقي ��ة وبروح

عربي ��ة وكان �سف ��ر يج ��ري جتارب ��ه الأوىل يف
احلف ��ر والتنقي ��ب يف العق�ي�ر و�أري ��دو وح�سونة
يف ال�سن ��وات 1942ـ� �ـ  1949وه ��و لبهنان وجيل
بهنام خب�ي�ر يف التنقيب �أو مرج ��ع يرجعون �إليه
�إذا �أ�ش ��كل �أمر من الأم ��ور عليهم ثم هو مرجع بعد
�أن ط ��ور ر�ؤيت ��ه ومزاي ��اه يف التنقي ��ب لعدد كبري
من املنقبني الأجانب العامل�ي�ن يف املواقع الأثرية
العراقي ��ة وه ��و مل يك ��ن من ّقب ًا فح�سب ،ب ��ل منظر ًا
بارز ًا وباحث ًا مهم� � ًا و�أحد وا�ضعي �أ�س�س املدر�سة
العراقية يف التنقي ��ب ب�سبب دقة تنقيباته الرائدة
ونتائجه التي حققه ��ا والتي ن�شرت بعر�ض علمي
دقي ��ق موثق �أخ ��ذت �شهرته ��ا يف �أو�س ��اط �آثارية
عربية و�أجنبية وكانت مرجع ًا لكتابات الكثري من
علماء العراق.
كان ف� ��ؤاد �سف ��ر يقول لبهن ��ام ( :امله ��م� ..إن نحمل
خ�صائ�صن ��ا)� ..أي �أن نبتع ��د ع ��ن الأ�سالي ��ب التي
يتبعها املن ّقب الأجنبي يف �أعماله ومنذ ذلك الوقت
يف �أوا�س ��ط اخلم�سينيات ،كان بهنام �أبو ال�صوف
ي�ش� �دّد عل ��ى �أن يكون ل ��ه منهج خا� ��ص يف البحث
الآثاري وبهن ��ام وغريه كانوا ه ��م �أي�ض ًا يبحثون
عن �أ�سل ��وب جديد ومالئم لطبيعته ��م يف التنقيب
ولق ��د علمهم ف� ��ؤاد �سف ��ر� ،أن والدة مدر�سة عراقية
يف التنقيب هي التي �ستحف ��ظ مناهجهم للأجيال
املقبل ��ة ،ويف مطل ��ع ال�ستيني ��ات ،ب ��د�أت تربز اىل
الوجود املدر�سة العراقية يف البحث الآثاري.
�إطاللة على فهار� ��س جملة”�سومر”تبينّ بو�ضوح
جه ��ود ف� ��ؤاد �سفر الكب�ي�رة يف البح ��ث والتنقيب
الت ��ي ا�ستم ��ر به ��ا اىل �أن وافت ��ه املني ��ة وه ��و يف
خ�ضم تل ��ك اجله ��ود� ،إذ ا�صطدمت ال�سي ��ارة التي
ي�ستقله ��ا م ��ع �آثاري�ي�ن �آخري ��ن وه ��م يف الطريق
نحو مواق ��ع الآثار يف �أعم ��ال حو�ض �سد حمرين
يف التا�س ��ع من كانون الث ��اين  .1978فمنذ العدد
الأول ،جن ��د مق ��ا ًال مرتجم� � ًا ل�سفر بعن ��وان الآثار
القدمي ��ة يف العراق وتقاريره ع ��ن �أعمال التنقيب
يف العق�ي�ر وت ��ل ح�سون ��ة .ويف الأع ��داد التالي ��ة
من”�سومر”نقر�أ ــ على �سبيل التو�ضيح ـ  :كتابات
َ
احل�ضر ( )1952التي بد�أ يف تدوينها اعتبار ًا من
الع ��دد ال�سابع من املجلة وا�ستمر اىل ال�سبعينيات
(الع ��دد  27ل�سن ��ة  .)1971وع ��ن �آثار ب ��درة كتب
يف الأع ��داد ( 7يف 1951و 27يف .)1971وع ��ن
�آث ��ار �أري ��دو كتب يف الأع ��داد ( 3يف1947و 4يف
 1948و 5يف )1949كم ��ا كت ��ب ع ��ن مواقع �آثرية
خمتلف ��ة يف ال�سعدي ��ة وق�ب�ر �أبو ناي ��ف و�سنجار
وتل ح�سونة والرثثار وكبي�سة والكوفة و�سواها
(راجع فهار�س جملة �سومر).

