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العدد )4465(
السنة السادسة عشرة
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ال��ق��م��ر س���ن���اء   : اع������داد 

ال�ّدك�ت�ور ص�ب�اح ال�ّن�اص�ري

ب�اب����ل  �أ�س����د  ر�أ����س  �أّن  ك�ن����ت �س�ب�ي����ًا  ع�ن�دم����ا  �س�م�ع����ت 
�خ�ري ح�ّط�م�ه �ل�م�ن�ّق�ب�ون �لأل�م�ان ب�ح�ث�ًا ع�ن �ل�ّذه�ب  �ل��سّ
�ّل����ذي ظ�ّن����و� �أّن����ه ك����ان ي�ح�ت�وي����ه، ث����ّم �أّك�د ل�ن����ا م�در�س 
�ل�ّت�اري����خ يف �ل��ّس�ن�ة �ل�خ�ام��س����ة �ل�ّث�ان�وي�ة ذل�ك ب�اإ�س�ه�اب 
وب�ت�ف�ا�س�ي����ل دق�ي�ق����ة، ف��س�ّل�م����ت ب�الأم����ر و�ع�ت�ب�رت�ه م�ن 
�ل�ح�ق�ائ����ق �ل�ّت�اري�خ�ي����ة �ّل�ت���ي ل ت�ق�ب����ل �ل�م�ن�اق��س�ة. وق�د 
ن�ق�ل�ت�ه �أن����ا ن�ف��سي ب�ع�د ذل�ك �إىل ت�الم�ي����ذي ع�ن�دم�ا ب�د�أت 
�أدّر�س.وم�ا �أ�س�ّد م�ا ك�ان�ت ده��س�تي ع�ن�دم�ا �ك�ت��س�ف�ت ب�ع�د 
ذل����ك �أن�ني ت�ع�ّل�م����ت �خ�ت�الق�ات ل �س�ح�ة ل�ه����ا، و�أّن ر�أ�س 
�أ�س����د ب�اب����ل ك�ان ق����د ت�ح�ّط�م ق�ب�ل �أك�ث�ر م����ن ق�رن م�ن ب�دء 

�ل�ّت�ن�ق�ي�ب�ات �لأل�م�ان�ي�ة يف ب�اب�ل .
ن�ج����د �أّول ذك����ر لأ�س�د �س�خ����م �ل�ح�ج�م ن�ح����ت يف �س�خ�ر 
�ل�غ�ر�ن�ي����ت وع�ث�ر ع�ل�ي�ه يف م�وق�ع م�دي�ن�ة ب�اب�ل �ل�ق�دي�م�ة 
 Joseph يف م�ق�ال ن��س�ره �ل�ف�رن��سي ج�وزي�ف دو ب�و�س�ام
�ل�ع�ل�م�اء  ع�ام 1790 يف ج�ري�دة   de Beauchamp
Journal des Savants يف ب�اري��س. وك�ان ب�ع��س 
�أه����ل �ل�ح�ّل�ة ق�د ذك�رو� ل����ه �أن�ه�م ك�ان�و� ق�د وج�دو� �س�ن�م�ًا 
م�دف�ون�ًا يف ب�اط�ن �لأر�س. وب�ع�د �أن �أخ�ذوه �إىل �ل�م�ك�ان 

وح�ف�روه ل�ه م�ّي�ز يف �أع�م�اق �ل�ح�ف�رة ت�م�ث�ال �أ�س�د.
ري�ت�����س  ج�ي�م�����س  ك�ل�ودي�و����س  �ل�ب�ري�ط����اين  وك�ت����ب 
ت�ع�ودن����ا  �ّل����ذي     Claudius James RICH
ع�ل���ى ت��س�م�ي�ت����ه ب�ك�ل�ودي�و����س ج�ي����م  ري����ج  ع����ام 1817 

�س����رد رح�ل�ت����ه �ل�ّث�ان�ي����ة �ّل�تي ك����ان ق�د ق�ام ب�ه����ا ق�ب�ل ذل�ك 
و��س�ت�ط�ل�ع خ�الل�ه�ا م�وق�ع ب�اب�ل. ون��س�ر �ل�ّن��س يف ل�ن�دن 
 Memoir  : يف �ل�ع����ام �ل�ّت����ايل 1818 ت�ح�ت ع�ن����و�ن

2  on the Ruins of Babylon، Volume
وي�ذك����ر ك�ل�ودي�و����س ج�ي�م�����س ري�ت�����س يف ����س. 24 م�ن 

ك�ت�اب�ه :
“و�ك�ت��س�ف�ت م�ا ل�م ي��س�ت�ط�ع ب�و�س�ام �أن ي�ر�ه ب�و�س�وح، 
وف�ه����م م����ن �أه�ل �ل�ب�ل����د �أّن�ه �س�ن����م. و�أخ�ب����روين ب�ن�ف��س 
�ل��ّس���ئ، و�أّن رج�اًل ع�ج�وزً� م�ن �ل�ع�رب ع�ث�ر ع�ل�ي�ه ع�ن�دم�ا 

ك�ان ي�ح�ف�ر. وب�ع�د �أن ر�آه دف�ن�ه م�ن ج�دي�د.
وب�ع�ث�ت م�ن ي�اأت���ي يل ب�ه�ذ� �ل�ّرج�ل �ّل�ذي �أر�ين �ل�م�ك�ان. 
و�ك�ت�ري�ت ع�ددً� م�ن �ل�ّرج�ال ل�ي�ح�ف�روه. وب�ع�د �أن ج�ه�دو� 
يف ع�م�ل�ه����م ي�وم����ًا ك�ام�اًل �أز�ح�و� م�ا ي�ك�ف���ي م�ن �ل�ّت�ر�ب، 
ور�أي�ن����ا �أ�س����دً� ه�ائ�ل �ل�ح�ج�م ع�لى ق�اع����دة، م�ن�ح�وت�ًا يف 
ن����وع �س���ئ م����ن �ل�غ�ر�ن�ي����ت �ل�ّرم����ادي ب��س�ن�ع����ة ردي�ئ�ة. 
وك�ان�ت يف ف�م����ه ف�ت�ح�ة د�ئ�ري�ة ي�م�ك����ن ل�ل�م�رء �أن ي�دخ�ل 

ف�ي�ه�ا ق�ب��س�ت�ه”.
 Captain وق�د ر�آه �ل�ك�اب�ت�ن �ل�ب�ري�ط�اين ج�ورج ك�ي�ب�ل
�ل يف و�س�ف  George Keppel ع�ام 1824. وق�د ف��سّ
ذل����ك يف ك�ت�اب����ه �ّل�ذي ن��س����ره يف ف�ي�الدل�ف�ي����ا ع�ام 1827 
)�س. 122(. وب�ع�د �أن ت�ك�ّل�م ع�ن �س�ج�رة و�س�ط �ل�خ�ر�ئ�ب، 
ك�ت�ب :                                                                                         “وق�رب 

ه����ذه �ل��ّس�ج�رة، ر�أي�ن����ا �آث�ارً� ل�ت�م�ث�ال ك�ان ق����د �أب��س�ر ب�ه 
 ،  Beauchamp and Rich وري�ت�����س  ب�و�س����ام 
 Had  ول�ك�ّن�ه�م����ا ل����م ي�ت�م�ع�ن����ا �ل�ّن�ظ����ر �إل�ي�ه ع����ن ك�ث�ب
been imperfectly seen. وط�ل�ب�ن�ا م�ن رج�ال�ن�ا 
�ل�ب����دء يف �ل�ح�ف�ر. وب�ع����د �س�اع�ت�ي�ن، وج����دو� م�ن�ح�وت�ة 
ه�ائ�ل����ة �ل�ح�ج����م م�ن رخ����ام �أ�س����ود ت�م�ّث�ل �أ�س����دً� ج�اث�م�ًا 
ع�ل���ى رج�ل. وك�ان �ل�ّت�م�ث�ال م�ك�ت�م����اًل ع�ن�دم�ا ر�آه ري�ت��س، 
ول�ّك�ن����ه ت�ح�ّط����م �لآن. وط����ول �ل�ق�اع����دة م�ث����ل �رت�ف����اع 

�ل�ّت�م�ث�ال وع�ر�س�ه م�ق�اي�ي��س�ه�ا ت��س�ع�ة �أق�د�م.
ف�رّب�م�ا ك�ان ه�ذ�  ت�ف��س�ي����ر،  �ق�ت�ر�ح  “ورّب�م����ا ��س�ت�ط�ع�ت 
ي�م�ث����ل د�ن�ي����ال يف ُج����ّب �لأ�س����ود  و�أّن ه����ذ� �ل�ّت�م�ث����ال 
ك����ان م�ن�ت��س�ب����ًا �أم�ام ب�و�ب����ة �ل�ق��س�ر �أو �أم����ام �ل�ج�ن�ائ�ن 
�ل�م�ع�ّل�ق�ة. ف�م�ن �ل�ّط�ب�ي�ع���ي �أن ن�ت��س�ور �أن م�ع�ج�زة م�ث�ل 
ت�ل����ك �ل�م�ع�ج�زة ل ي�م�ك����ن �إّل �أن ي�ح�ت�ف�ل ب�ه�ا �ل�ب�اب�ل�ي�ون 

خ�ا�س�ة و�أّن د�ن�ي�ال �أ�س�ب�ح ب�ع�ده�ا ح�اك�م �ل�م�دي�ن�ة”.
وم����ن ه����ذ� ن����رى �أّن ر�أ����س �لأ�س����د ت�ح�ّط����م ب�ي����ن ع�امي 
1817، �ّل����ذي ر�آه ف�ي�ه ري�ت�����س ك�ام�اًل، و 1824 �ّل�ذي ر�آه 
ف�ي����ه ك�ي�ب�ل م�ح�ّط�م�ًا. ك�م�ا ن�الح����ظ �أّن ك�ي�ب�ل ك�ان ي�ع�ت�ب�ر 

�لأ�س�اط�ي�ر �ل�ّت�ور�ت�ي�ة ح�ق�ائ�ق ت�اري�خ�ي�ة.
وذك�ر روب�رت م�ي�ن�ي����ان Robert Mignan يف �س. 
 Travels 186 م����ن ك�ت�اب�ه “�س�ف����ر�ت يف ب�الد �ل�ك�ل�د�ن
in Chaldea” �ل�ذي ن��س�ر يف ل�ن�دن ع�ام 1829، �أّن�ه 

ر�أى، ع�ن�دم�ا ز�ر ب�اب�ل يف 1827 : “�أ�س�دً� م�ط�روح�ًا ع�لى 
 ،prostrate ج�ان�ب����ه �لأي�م����ن، وت�ح�ت����ه رج�ل �س�اج����د
ع�ل���ى ق�اع�دة ط�ول�ه����ا ت��س�ع����ة �أق����د�م feet 9، وع�ر�س�ه�ا 
ث�الث����ة �أق�د�م، م�ن�ح�وت يف �س�خ�ر �ل�غ�ر�ن�ي�ت. و�ل�ّت�م�ث�ال 
 very وق�اع�دت����ه م�ن�ح�وت�ان ب�اأ�س�ل�وب �س�دي����د �ل�ب�د�ئ�ي�ة
barbarous. وق����د ح�ّط����م �ل�ّن�ا�س ر�أ�س����ه م�ن�ذ ف�ت�رة 
ق��س�ي�رة، دف�ع�ه����م ل�ذل�ك ع�ن�ف ه�م�جي. ف�ق����د ر�أى م��س�ت�ر 
ري�ت�����س Mr. Rich �لأ�س�د م�ك�ت�م����اًل ع�ن�دم�ا ز�ر ب�اب�ل. 
ولح����ظ �أّن�ه ك����ان يف ف�م�ه ف�ت�ح�ة د�ئ�ري����ة و��س�ع�ة ي�م�ك�ن 

ل�ل�م�رء �أن ي�دخ�ل ف�ي�ه�ا ق�ب��س�ت�ه”. 

 Austen وق�د و�س�ل �ل�ب�ري�ط�اين �أو�س�ت�ن ه�ن�ري َل�ي�ارد
Henry Layard �إىل ب�اب����ل يف ع����ام 1850 ل�ي�ق�وم 
ف�ي�ه����ا ب�ب�ع�����س �ل�ح�ف�ري����ات �لأث�ري�ة. وك�ان ق����د ن�ّق�ب يف 
ب����الد �آ�س�ور م�ن�ذ ع����ام 1845.  وق�د ر�أى لَ�ي�ارد �أ�س�د ب�اب�ل 

وك�ت�ب ع�ن�ه :

Rich م�ا ز�ل م�دف�ون�ًا  �ّل�ذي و�س�ف�ه ري�ت��س  “و�لأ�س����د 
�إىل ن��س�ف�ه و�س����ط �أن�ق�ا�س �ل�خ�ر�ئ�ب. و�ل�ح�ي�و�ن ج�اث�م 
ع�لى رج�ل ي�رف�ع ذر�ع�ي�ه، م�م�ا خ�ّي�ل ل�ب�ع��س �ل�م��س�اف�ري�ن 
ب�اأّن�ه ي�م�ث�ل د�ن�ي�ال يف ج�ّب �لأ�س�ود. و�ل�ّت�م�ث�ال م�ن�ح�وت 
يف �س�خ�ر �ل�ب�ازل�ت �لأ�س�ود. وه�و �إّم�ا �أن ي�ك�ون ق�ّد ن�ّف�ذه 

ب�د�ئ���ي ل�ي��س ل�ه ب�ر�ع�ة يف �ل�ف����ّن �أو �أّن ن�ّح�ات�ه ل�م ي�ك�م�ل 
ع�م�ل�ه. وه�و ل ي��س�ت�ح�ق �أن ي�خ�رج م�ن م�ك�ان�ه” 

ل�وج����ان  غ�ل�ي����وم  �ل�ف�رن��س���ي  �ل�ج�غ����ر�يف  وم����ّر 
ب�ال�ع�ر�ق   1862 ع�ام  يف   Guillaume LEJEAN
يف ط�ري�ق����ه �إىل �ل�ه�ن�د. وز�ر ب�اب�ل، ور�أى �لأ�س�د م�دف�ون�ًا 

�إىل ن��س�ف�ه يف ب�اط�ن �لأر�س.

ويف ع����ام 1867 ن��س����ر م�ق����اًل يف م�ج�ل�ة “ح����ول �ل�ع�ال�م 
Tour du Monde” �ل�ب�اري��س�ي�ة ع�ن�و�ن�ه : “�س�ف�رة 
 .”Voyage dans la Babylonie يف ب����الد ب�اب�ل
 A. de Bar وق����د و�س�ع ف�ي����ه ع�م����اًل غ�ر�ف�ي�ك�ي�ًا ن�ّف����ذه

�إع�ت�م�ادً� ع�لى ر�س�م خ�ط�ط�ه �ل�م�وؤل�ف يف �ل�م�وق�ع.

 William وع�ن�دم����ا ز�ر �لأم�ري�كي ول�ي����ام ب�ي�ري ف�وغ
ب�اب�ل  �إىل  ع�ام 1874 ذه�ب  �ل�ع�ر�ق   Perry FOGG
ور�أى خ�ر�ئ����ب زق����ورة ب�ي�ر�س ن�م�رود )م�وق����ع ب�ي�ر�س�ب�ا 
�ل�ق�دي�م����ة(. وظ����ّن، م�ث����ل ع����دد م����ن �ل�غ�رب�ي�ي����ن ق�ب�ل����ه، 
�أّن�ه����ا ب�ق�اي����ا )م�ج�دل ب�اب����ل( �أي ب�رج ب�اب����ل �ّل�ذي ذك�رت�ه 

�لأ�س�اط�ي�ر �ل�ّت�ور�ت�ي�ة.

�ف�ح����ة 273 م����ن ك�ت�اب����ه �ّل����ذي ن��س�ره يف  وذك����ر يف �ل��سّ
ل�ن�دن يف �ل�ع�ام �ل�ّت�ايل :

“وم����ا زل�ن�ا ن����رى م�ط�روح�ًا ع�لى �لأر�س �أ�س�د �س�خ�ري 
�س�خ����م ك�ان ق�د و�س�ف����ه ري�ت��س Rich. وه����و غ�ائ�ر �إىل 
ن��س�ف����ه يف �ل�ّت����ر�ب. وق�د ت��س����ّور ب�ع��س م����ن ر�أوه �أّن�ه 
ي�م�ّث����ل د�ن�ي�ال يف ُج�ّب �لأ�س�ود ف�ه�و ي�ج�ث�م ع�لى رج�ل م�ّد 

ذر�ع�ي�ه”.
وو�س����ع ع�م����اًل ط�ب�اع�ي�ًا ل����م ي�ن�ّف�ذ �ع�ت�م����ادً� ع�لى �س�ورة 
ف�وت�وغ�ر�ف�ي�ة، ف�ق�د ك�ان �أ�س�د ب�اب�ل ك�م�ا ذك�ر م�دف�ون�ًا �إىل 
ن��س�ف����ه يف �ل�ّت�ر�ب. ول �س����ّك يف �أّن�ه �ع�ت�م�د ع�لى ر�س�وم 

ن��س�رت ق�ب�ل�ه ل�ل�ّت�م�ث�ال :
وق����د و�س�ل�ت �أّول ب�ع�ث����ة ت�ن�ق�ي�ب�ات �أث�ري����ة �أل�م�ان�ي�ة �إىل 
ب�اب����ل ع����ام 1899. وك����ان ي�ت�ر�أ�س�ه�ا روب����رت ك�ول�دف�ي�ه 
Robert Koldeway. ووج����دت ت�م�ث�ال �لأ�س�د يف 
�ل�ح�ف����رة. و�أخ�رج����ه ع�م����ال �ل�ّت�ن�ق�ي�ب�ات م�ن�ه����ا. ول�دي�ن�ا 

ل�ع�م����ال  ف�وت�وغ�ر�ف�ي����ة  �س����ورة 
�ل�ّت�ن�ق�ي�ب����ات �لأل�م�ان�ي����ة ي��س�ي�دون 
����ة ي�ث�ّب�ت����ون ع�ل�ي�ه����ا �لأ�س�د  م�ن��سّ
ب�اط����ن  م����ن  �أخ�رج����وه  �أن  ب�ع����د 

�لأر�س :
و�س����ورة �أخ����رى ل�ع�ال����م �لآث����ار 
ك�ول�دف�ي����ه  روب����رت  �لأل�م����اين 

م�م�ت�ط�ي�ًا �لأ�س�د :
����ورة  �ل��سّ ه����ذه  يف  ون�الح����ظ 
����ة  �ل�م�ن��سّ ت��س�ي�ي����د  �ك�ت�م����ال 
�ل�و�ط�ئ����ة �ّل�ت���ي ث�ّب����ت ع�ل�ي�ه����ا 

�ل�ّت�م�ث�ال.
ب�الأل����و�ن  ر�س����م  ول�دي�ن����ا 
�ل�م�ائ�ي�ة ع�ل���ى ورق )25،5 × 
35،5 �س�م.( ن�ّف�ذه ع�ال�م �لآث�ار 
�أن�دري����ه  ف�ال�ت����ر  �لأل�م����اين 
 Walter Andrae
ع����ام 1902. وك����ان روب�رت 
ك�ول�دف�ي����ه ق�د �خ�ت����ار ف�ال�ت�ر 
يف  ل�ي��س�اع����ده  �أن�دري����ه 

ت�ن�ق�ي�ب�ات ب�اب�ل.
وي�ظ�ه����ر �لأ�س����د يف ي��س����ار 
�ل�ج�زء �ل�ع�ل�وي م�ن �ل�ّر�س�م 
ك�م�ا و�س�ع يف م�ك�ان�ه ف�وق 
ب�ي�ن�م����ا  �ل�ق��س����ر”  “ت����ّل 
ن�الح�ظ �أّن ج�در�ن �ل�ق��س�ر 
ق����د �أزي�ح����ت م����ن ح�ول�ه�ا 
�أط�ن�ان م����ن �ل�ّت�ر�ب، ف�ق�د 
ك�ان �ل�ّت�ّل �ّل�ذي ي�غ�ط�ي�ه�ا 
م��س�ت����وى  �إىل  ي�رت�ف����ع 

�لأ�س�د :

وي�ذك����ر ف�ال�ت����ر �أن�دري�ه 
�ل�ّت�م�ث����ال  ط����ول  �أّن 

ح����و�يل م�ت�ري�ن ون��س�ف، 

و�أّن ط�ول����ه ي�ع�ادل �رت�ف�اع�ه ت�ق�ري�ب����ًا. وي�رت�ك�ز �ل�ّت�م�ث�ال 
ع�ل���ى ق�اع����دة �س�خ�ري�ة ي�ج�ث����م �لأ�س�د ف�وق�ه����ا ع�لى رج�ل 

م��س�ت�ل�ٍق ت�ح�ت�ه. 

ول �س����ّك يف �أّن �ل�ب�ع�ث�ة �لأل�م�ان�ي�ة �أك�م�ل�ت �إخ�ر�ج ت�م�ث�ال 
�لأ�س����د م����ن ب�اط����ن �لأر����س ون��س�ب����ه و�ق�ف����ًا وت��س�ي�ي�د 
�ة �ل�و�ط�ئ�ة �ّل�تي ث�ّب�ت ع�ل�ي�ه�ا ب�ي�ن ع�ام و�س�ول�ه�ا  �ل�م�ن��سّ
�إىل ب�اب����ل يف 1899 وب�ي����ن ع����ام 1902 �ّل����ذي ن�ّف�ذ ف�ي�ه 
�ّل�ت���ي  ����ور  �ل��سّ �ل�ّر�س�م.وت�ظ�ه����ر  ه����ذ�  �أن�دري����ه  ف�ال�ت����ر 
 Eric ت�ن�ت�مي �إىل م�ج�م�وع����ة �لأم�ري�كي �إري�ك م�ات��س�ون
Matson )12( ، و�ّل�تي �ل�ت�ق�ط�ت ع�ام 1932، �ل�ّت�م�ث�ال 
م�ن�ت��س�ب����ًا ع�ل���ى ق�اع����دة ع�ال�ي�ة ت�رت�ف�ع ح����و�يل م�ت�ري�ن، 

�س�ّي�دت ب�الإ�س�م�ن�ت :
وي�ع����ود ت��س�ي�ي�د ه�ذه �ل�ق�اع�دة �إذن �إىل �ل�ف�ت�رة �ّل�تي ك�ان 
�ل�ب�ري�ط�ان�ي�ون ي��س�رف�ون خ�الل�ه�ا ع�لى �لآث�ار �ل�ع�ر�ق�ي�ة. 
وه�ن����اك م��س�اري����ع يف �أّي�ام�ن����ا ه����ذه ل�ت�رم�ي�م�ه����ا، ف�ق����د 
�أ�س�ب�ح����ت ب�ق����درة ق����ادر ج����زءً� م����ن “م�ع�ال����م ت�اري�خ�ن�ا 

�ل�ح��س�اري” !

م�تى ن�ح�ت �لأ�س�د :
����ون ع�ل���ى ت�اري�خ ن�ح����ت �ل�ّت�م�ث�ال،  ل����م ي�ّت�ف����ق �ل�م�خ�ت��سّ
ف�ب�ي�ن�م����ا ي�ع�ت�ق����د ب�ع��س�ه����م �أّن����ه ل ي�م�ك����ن �أن ي�ك�ون م�ن 
ف�ت�رة �أق�دم م�ن ب�د�ي�ة �ل�ّت�اري�خ �ل�م�ي�الدي ل�رد�ءة �س�ن�ع�ت�ه 
و�س�وء ن�ح�ت����ه، ول�ه�ذ� ل ي�م�ك�ن �أن ي�ق�ارن ب�ال�م�ن�ح�وت�ات 
�ن�ع�ة. وع�لى ك�ّل ح�ال ف�اأ�س�ل�وب�ه،  �ل�ب�اب�ل�ي����ة �ل�ب�اه�رة �ل��سّ
�إن ك����ان ل����ه �أ�س�ل����وب، م�خ�ت�ل����ف ع����ن �أ�س�ال�ي����ب �ل�ّن�ح�ت 

�ل�ب�اب�لي.
وي�ع�ت�ق����د �ل�ك�ث�ي����رون م�ن�ه����م يف �أّي�ام�ن�ا ه����ذه �أّن ت�اري�خ 
ن�ح�ت����ه ي�م�ك����ن �أن ي�ع����ود �إىل �ل�ق����رن �ل�ّت�ا�س����ع �أو �ل�ق�رن 
�ل�ّث�ام����ن ق�ب����ل �ل�م�ي�الد، رّب�م����ا �إىل ف�ت�رة �زده����ار �ل�ّدول�ة 
�ل�ح�ي�ث�ي����ة. ج�ل�ب�ه ن�ب�وخ�ذ ن��س�ر �ل�ّث�اين �أو �أح�د �ل�م�ل�وك 
�ّل�ذي�ن ح�ك�م�و� ب�ع�ده ك�غ�ن�ي�م�ة ح�رب ع�اد ب�ه�ا م�ن م�ن�ط�ق�ة 

�لأن�ا�س�ول �إىل ب�اب�ل.

عن مدونة الدكتور �صباح النا�صري ) بني دجلة والفرات(

�لهند�س���ة  كولدف���اي  روب���رت  در����س 
�ملعماري���ة، وعل���م �لآث���ار، وتاريخ �لفن 
وكان  وفيين���ا،  وميوني���خ  برل���ن  يف 
�أح���د �أهم بناة تقالي���د �لعمل �لأملانية يف 
�لآثار، وه���ي �أوىل �لتقالي���د �لعلمية يف 
تاري���خ �لعمل �لأث���ري، �إذ �ت�سمت بطابع 
و�ل�ستك�س���اف  �لتح���ري  يف  تنظيم���ي 
و�لتوثي���ق و�لت�سجي���ل وت�سوي���ر م���ا مّت 
�لك�س���ف عن���ه م���ن �آث���ار بغ����سّ �لنظر عن 
حجمه���ا وماهيته���ا، بحي���ث غ���دت طر�ئقه 
و�أ�ساليب���ه �أجرومّي���ة �لتنقي���ب �لأثري ملن 

بعده من �ملنّقبن و�ملكت�سفن.

�أ�ّس�س مع فيلهلم دوربفيلد خليفة هايرني�س 
�لفن���ي  �لبن���اء  تاري���خ  بح���وث  �سليم���ان 
و�ملعماري للمب���اين �لأثرية، وبد�أت رحالته 
�لبحثية �لأوىل �سنة 1882، فنّقب يف جزيرة 
لي�سبو����س �ليوناني���ة مع �مل�ست�س���رق برنارد 
مورتي���ز، و�ساف���ر �إىل ب���الد م���ا ب���ن �لنهرين 
�أول م���رة ع���ام 1887، و�أجرى حتقيق���ًا �أّوليًا 
عن �مل���دن �ل�سومرية يف جن���وب �سرق تركيا، 
و�أج���رى حفريات يف مدينة �سام���ال �لآر�مية، 
ثم در�س مع �أوتو بوت�س�ستاين ما بن  1892و 
1894 �ملعاب���د يف مدن �مل�ستعم���ر�ت �ليونانية 
يف جن���وب �إيطالي���ا و�سقلي���ة، ويف عام 1894 
ح�س���ل عل���ى �لدكت���ور�ه �لفخري���ة لتحقيقات���ه 

�لأثرية من جامعة فر�يبورغ.

باب���ل،  حفري���ات   1899 �سن���ة  كولدف���اي  ب���د�أ 

و��ستم���رت �إىل �سنة 1917 �سنة �لغزو �لربيطاين 
لبغ���د�د، وخ���الل ه���ذه �مل���دة �نهم���ك يف �لعمل بال 
�نقطاع ول ملل، ومتّكن من �إحر�ز �أهم �لك�سوفات 
�لأثري���ة، وعل���ى ر�أ�سه���ا �كت�ساف���ه بو�ب���ة ع�ست���ار 
�س���ة يف �لأ�س���ل لالإله���ة �لبابلية  �ل�سه���رة �ملخ�سَّ
ع�ست���ار، و�لت���ي ُنقل���ت �إىل متح���ف برغامون يف 

برلن.
�ستق���ّر كولدفاي بعد عودت���ه من �لعر�ق يف برلن، 
وعم���ل م�سوؤوًل ع���ن �ل�س���وؤون �خلارجية ملتاحف 
برل���ن �سنة 1921، وتويف بع���د معاناة مريرة مع 

�ملر�س �سنة 1925.
�ملنقب���ن  م���ن  قو�ف���ل  قب���ل كولدف���اي  م���ّرت  لق���د 
ككلوديو����س  �لغربي���ن،  �لأثري���ن  و�ملكت�سف���ن 
ريت����س، و�أو�سنت ه���رني ليار، وج���ورج �سميث، 
وكانت ب�سمتهم مهم���ة، و�كت�سافاتهم مذهلة، غر 
�أّنه���م جميعًا مل يرتق���و� �إىل �ل�سو�بط �لتي قّعدها 
كولدف���اي، فق���د �أ�س���ّرت �أعمالهم باملو�ق���ع �لأثرية 
�س���ررً� بالغ���ًا، لأّن �هتمامهم �ن�س���ّب �أوًل و�أخرً� 
على جمرد �لك�سف وحي���ازة �للقى �لأثرية، ولي�س 
على �سيان���ة �ملوقع نف�س���ه، وحمايته م���ن عو�دي 

�أيدي �ملنّقبن.
ول���د كولدف���اي يف مدين���ة بالنكنب���ورغ يف �أملانيا 
وم���ات يف برل���ن يف عم���ر 70 �سن���ة، متك���ن ه���ذ� 
�لباحث من �إكت�ساف بو�بة ع�ستار، �لتي قام بنقلها 
�إىل �أملاني���ا، كما متك���ن من حتديد موق���ع �جلنائن 
�ملعلق���ة يف بابل و �لتي بني���ت يف �سنة 580 ق م، 
كما متكن م���ن حتديد موقع زق���ورة �إيتيمينانكي، 
و�أكت�سف عدة �ألو�ح �أثرية تتكلم عن بابل. ولد يف 

10 �سبتمرب 1855 وتويف 4 فرب�ير1925 . 

أس���د ب��اب���ل

روبرت كولدفاي .. 
مكتشف بابل
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ح���ام���د خ���ي���ري ال��ح��ي��در 

س��م��ي��ر خ��ل��ي��ل ْش��ُم��ط��و

باملقابل �ستدور حتمًا يف �لذهن ت�ساوؤلت 
ع���دة.... كي���ف �سي���دت؟ مب���اذ� ترم���ز؟ كيف �سم���دت تلك 
�لك�س���وة �خلزفية �مللونة �لتي تغلفها بوجه �لزمن، وكيف 
حافظت تلك �ل�سور �لر�ئعة �يل تزينها على �سكلها ولونها 
وبريقه���ا طيلة تلك �ل�سن���ن؟ ولكن من �ملوؤك���د �أن �ل�سوؤ�ل 
�لأه���م هو كيف متكن �لأمل���ان من �سرقة ونقل هذه �لك�سوة 
مب���ا �أحتوته م���ن تل���ك �لكمي���ة �لهائلة من �لآج���ر �خلزيف 
�ملزجج، ومن ث���م �أعادة تركيبها بنف����س �سكلها وقيا�ساتها 

�لأ�سلية يف ذلك �ملتحف؟ 
م���ع نهاية �لق���رن �لتا�س���ع ع�سر ومطل���ع �لق���رن �لع�سرين 
كان���ت �أر����س �لر�فدين عل���ى موعد مع �سفح���ة جديدة من 
�لأ�ستك�ساف���ات �لأثري���ة �لعظيمة، ذلك مع ق���دوم �لبد�يات 
�لأوىل لط���ور �لتنقيب���ات �لأثري���ة �لعلمية يف ه���ذه �لبالد 
�لت���ي �أبتد�أته���ا �لبعث���ات �لأملانية يف كاًل م���ن �حلا�سرتن 
برئا�س���ة   1914_1899 للف���رة  )باب���ل(  �لر�فديت���ن 
)روب���رت كول���دوي(، و)�آ�س���ور( للف���رة 1904_1914 
برئا�س���ة )ولر �أندرية(، مبعوثت���ان من �جلمعية �ل�سرقية 

�لأملانية.
فيم���ا يخ����س تنقيب���ات )باب���ل( فق���د حقق���ت نتائ���ج �أثرية 
غاي���ة يف �لأهمي���ة، حي���ث ك�سف���ت عن �آث���ار بنائي���ة ر�ئعة 
تع���ود للف���رة �لبابلي���ة �حلديث���ة )�لكلدي���ة( 626_539 
ق.م و�لف���ر�ت �لتي حلقته���ا، عك�ست م���دى �لعظمة �لتي 
و�سل���ت �ليه���ا �ملدينة �لت���ي كانت قمة وخامت���ة �حل�سارة 
�لر�فدية �لقدمية، خ�سو�س���ًا يف زمن �مللك )نبوخذن�سر( 
604_562 ق.م، �ل���ذي كان و�حدً� م���ن �أعظم �مللوك يف 
جم���ال �لأعمار و�لبناء، بع���د �أن قام بحملة كبرة لتو�سيع 
�ملدين���ة وبن���اء �لعديد من مر�فقه���ا �لعظيمة، كذل���ك �أعادة 
�أعم���ار �لأج���ز�ء �ملُخرب���ة منها نتيج���ة �حل���روب �ل�سابقة 
مع )�آ�س���ور(، وهذ� ما ُي�ستدل عليه م���ن �لطابوق �ملختوم 

با�سمه و�ملُنت�سر يف �لق�سم �لأكرب من �أبنية �ملدينة.
م���ن ب���ن �أه���م �ملع���امل �ملعماري���ة �لت���ي مت �لك�س���ف عنه���ا 
خ���الل تل���ك �لتنقيبات ه���ي �أح���دى بو�بات �ملدين���ة ُعرفت 
با�س���م )بو�بة ع�ست���ار(، كانت قد جمعت ب���ن روعة �لبناء 
وجمالي���ة �لت�سميم.. �ي�سًا م���ا �أعطاها جماليتها ورونقها 
�لأخ���اذ تلك �ل�سور �لر�ئعة �لت���ي زينتها، �ملعمولة بالآجر 
�خلزيف �مللون بالأزرق �أ�سافة �ىل بع�س �لألو�ن �لأخرى 
كالأ�سف���ر و�لأبي����س و�لأخ�س���ر و�لبني و�لأ�س���ود. كذلك 
جانب���ي �ل�س���ارع �ل���ذي يتقدمه���ا ومير من خالله���ا ليجعل 
منهم���ا مع���ًا حتف���ة بهي���ة للنظ���ر. بطريق���ة تعت���رب قمة يف 
�ملهارة �حلرفية و�جلودة يف �ل�سنع، تعد تتويجًا للخربة 
�لطويل���ة لأبن���اء �لر�فدين يف هذ� �لنوع م���ن �لفنون �لتي 

كان���ت ق���د �أبت���د�أت من���ذ ف���رة 
3500ق.م،  �ل���وركاء  ع�س���ر 
لتجع���ل ه���ذه �ل�س���ور �لر�ئعة 
ت�سم���د بوج���ه عو�م���ل �لزم���ن 
و�لتقلبات �ملناخية لت�سل �لينا 
بنف����س حلته���ا �لر�ئع���ة �لأوىل 
�لت���ي مّيزه���ا �أي�س���ًا �لأ�سل���وب 
�لفن���ي �لر�ق���ي و�ل���ذوق �لرفيع 
�لذي يجمع ب���ن تنا�سق �لألو�ن 
ودق���ة ورمزي���ة �لأ�س���كال �ملنفذة 

ومغز�ها.
بعد �لأط���الع على �حلج���م �لهائل 
للبو�بت���ن )�لأمامي���ة و�خللفي���ة( 
م���ع ك�سوتيهما م���ن �لآجر �خلزيف 
�لع�س���ر  م���ن  ي�سب���ح  �ملزج���ج، 
�لت�س���ور كي���ف مت���ت �سرق���ة ونقل 
كل هذه �لكمي���ة �لهائلة من �لك�سوة 
�خلزفي���ة بتل���ك �ل�سري���ة �لتامة �ىل 
�لعا�سمة �لأملانية، ثم �أعادة تركيبها 
�لعملي���ة  تل���ك  كان���ت  لق���د  هن���اك... 
بح���ق ل تق���ل �سخام���ة ودق���ة وجهد 
وتخطيط ع���ن عملية ت�سيي���د �لبو�بة 
نف�سه���ا...... �أن �ل�سيء �ل���ذي لبد من تو�سيحه �أن مدينة 
)بابل( بالرغم من فخام���ة وعظمة �لأبنية �لتي مت �لك�سف 
عنه���ا هناك، �أل �أنها من وجه���ة �لنظر �لآثارية كانت فقرة 
ن�سبي���ًا باللقى �لأثري���ة ب�سكل ل يتنا�س���ب وحجم و�أهمية 
تل���ك �ملدين���ة �لعظيمة. وهذ� طبعًا لي����س مُب�ستغرب ملدينة 
تعر�س���ت لالأحت���الل عدة مر�ت، مت على �أث���ر ذلك وعلى مر 
�سن���ن طويل���ة نهب ونق���ل معظ���م ممتلكاته���ا، تز�من ذلك 
م���ع ح���الت �لهجر �ملنظ���م ل�سكانه���ا بعد �أن فق���دت �ملدينة 
�أهميته���ا وبريقها �حل�ساري، حي���ث مت خاللها نقل �لبقية 
�لباقية م���ن تلك �ملمتلكات )�لآث���ار( �ىل �أماكن ��ستيطانهم 
�جلديدة.... لذلك كانت �لبعثة �لأملانية برئا�سة )كولدوي( 
وبعد ب�سع �سنو�ت م���ن �لعمل �مل�سني يف هذه �ملدينة قد 
�أدرك���ت هذه �حلقيقة، فب���د�أت ت�سعر باحل���رج �أمام �جلهة 
�ملمول���ة وهي كم���ا �أ�سلف )�جلمعي���ة �ل�سرقي���ة �لأملانية(، 
لع���دم تزويد ه���ذه �ملوؤ�س�س���ة بكميات من �لآث���ار �ملكت�سفة 
تتنا�سب وكمية �لأمو�ل �لطائلة �لتي �سرفتها لأجر�ء تلك 
�لتنقيب���ات..... من �ملهم ذك���ره �أي�سًا بهذ� �خل�سو�س، �أن 
�ملوؤ�س�س���ات �لعلمي���ة �لد�عمة و�ملمولة للبعث���ات �لتنقيبية 
مل يك���ن لديها �أ�ستع���د�د خالل تلك �حلقب���ة �لزمنية بالرغم 
من دعو�تها لأج���ر�ء تنقيبات علمية �سحيحة، لتّحمل تلك 
�لتكالي���ف �ملادية �لكبرة دون �أن حت�س���ل باملقابل �أ�سافة 
�ىل �ملعلوم���ات �لعلمي���ة �لتي يتم �لأفادة مادي���ًا من عملية 
ن�سره���ا، على كمية من �لآثار �ملنقولة ذ�ت �لقيمتن �ملادية 
و�لعلمي���ة لتمل���يء بها وتزّين قاع���ات �ملتاحف �لتي تكون 
ع���ادة �لو�جه���ة �لدعائية لتل���ك �ملوؤ�س�س���ات.... لذلك تقرر 
�سرق���ة ك�سوة تل���ك �لبو�بة ونقله���ا �ىل �ملاني���ا للتعوي�س 
ع���ن قلة �لآثار �ملر�سلة �ىل هناك... لقد متت هذه �جلرمية 
�لب�سع���ة يف عام 1910 بعد �كم���ال �لتنقيب يف �لبو�بة8، 
باق���ر�ح من عامل �لآثار )ول���ر �أندرية(، �لذي كان بالرغم 
م���ن عمله يف مدين���ة )�آ�سور( كان ي���ردد �أي�سًا على مدينة 
)باب���ل( ويتاب���ع �لعمل فيه���ا هن���اك.. ليتبن���ى بنف�سه هذ� 
�مل�سروع برمت���ه، من تفكيك �لك�س���وة �خلزفية وت�سجيلها 
وتوثيقها، ثم عملية نقله���ا �ىل بلده و�عادة تركيبها هناك 
بنف����س �سكله���ا �ل�ساب���ق..... كان )�أرن�ست ول���ر �أندرية( 
1875_1956 �أ�ساف���ة �ىل كون���ه عامل �آث���ار ممتاز، فاأنه 
�أي�س���ًا كان مهند�س���ًا معماري���ًا م���ن �لط���ر�ز �لأول وعل���ى 
م�ست���وى عايل جدً� م���ن �لدهاء و�خلب���ث، و�لأهم �أنه كان 
قريبًا ج���دً� من �ملخابر�ت �لأملانية مم���ا جعله يتمتع بنوع 
من �ل�سطوة على جميع �لبعث���ات �لعلمية �لأملانية �لعاملة 

يف �لع���ر�ق �آنذ�ك وبكافة �ملجالت. كان ذ� �سخ�سية قوية 
جدً�، غام�س���ة وغر ُمبة للظهور، ويف�س���ل د�ئمًا �لعمل 
يف �لظ���ل، وقد متكن خالل فرة قيا�سية من ت�سكيل �سبكة 
عالقات و��سعة م���ع �سيوخ �لع�سائ���ر �لعر�قية و�ملتنفذين 
يف �ملجتم���ع �لعر�قي، �ساعده يف ه���ذ� �أجادته �لتامة للغة 
�لعربي���ة، ويتبن كل ذلك يف �لكيفية و�لأ�سلوب �لذي �أد�ر 
به���ا عملية �ل�سرق���ة، ثم عملية �لنق���ل و�لتهريب. حيث بد�أ 
مبقدرت���ه �ملعماري���ة �لعالي���ة برفع قطع �لك�س���وة �خلزفية 
بعد ترقيمها وفق خمططات هند�سية وفنية خا�سة... وقد 
تطلب ذلك وقت���ًا وجهدً� وتنظيمًا غر عادي، �أ�ستمر لأكرث 
م���ن عامن، مت خاللها رفع �لك�س���وة بكاملها من �لبو�بتن 
�أ�ساف���ة �ىل �لأز�رة عل���ى جانبي )�سارع �ملوك���ب(... وقد 
مت كل ذل���ك دون لفت �نتب���اه �ل�سلط���ات �لعثمانية، ب�سبب 
�ن�سغاله���ا بو�قعه���ا �ملُنهار خ���الل تلك �لف���رة، ل�سيما �أن 
�حل���رب �لعاملية كانت على �لأبو�ب... وقد �أ�ستغلها �لأملان 
)�أف�س���ل( ��ستغ���الل... لقد كانت �لقط���ع �خلزفية �لتي يتم 
رفعها يتم تخزينها مبا�سرة مع �لق�س حلمايتها يف بر�ميل 
خم�س�سة حلف���ظ �لفحم �حلج���ري �مل�ستخ���دم يف ت�سير 
�ل�سفن و�لقطار�ت للتمويه.. كما كان يتم نقل تلك �لرب�ميل 

تدريجي���ًا �ىل منطقة �ليو�سفية لتاأمينه���ا لدى �أحد �سيوخ 
ع�سائرها �ل���ذي كان �أحد �أ�سدقاء )�أندرية( �ملقربن، �لذي 
لالأ�س���ف مل يتم حتدي���د �سخ�سيته �لتي ظلت جمهولة حتى 
�ليوم.. كما مل تعرف �حلقيقة فيما لو كان ذلك �ل�سيخ على 
علم مبحتوى تل���ك �لرب�ميل ومتو�طئًا م���ع �لأملان، �أم �أنه 
كان خمدوعًا بطيب نية باأحتو�ء تلك �لرب�ميل على �لفحم 
�حلجري.... ث���م على مد�ر عامن �آخرين 1912_1914 
كان يت���م نق���ل تل���ك �لرب�مي���ل بو��سط���ة �لأكالك ع���رب نهر 
�لف���ر�ت �ىل �سط �لعرب حيث تتلقفه���ا �ل�سفن �لأملانية.... 
هكذ� وبهذه �لطريقة �خلبيثة مت �سرقة ونقل كامل �لك�سوة 
�خلزفية �لتي تغلف �لبو�بتن �ىل متحف )برًكامون( عام 
1914 م���ع �لبقاء و�ملحافظة على �سري���ة وجودها هناك. 
ثم بعد نهاي���ة �حلرب �لعاملية �لأوىل عام 1918، مت �أعادة 
تركيب ك�سوة �لبو�بة �لأمامية )�ل�سغرى( باأ�سر�ف كامل 
من )ولر �أندرية( و��ستنادً� �ىل �لرقيم و�ملخططات �لتي 
ق���ام بو�سعها... ليتم �لعالن عن وجودها يف ذلك �ملتحف 

ر�سميًا �أمام و�سائل �لأعالم �لعاملية �آنذ�ك.

 م�صتل من بحث ن�صر يف موقع ) احلوار املتمدن (

بوابة عش��تار .. كيف نقل��ت الى المانيا ؟!

الش��ك أن كل من ش��اهد بواب��ة عش��تار البابلية وهي 

تزهو ش��امخة داخل متحف )بريًكام��ون( يف العاصمة 

األملانية برلني، س��واًء لدى زيارة ذلك املتحف أو من 

خالل التلفاز أو حتى رؤي��ة صورها الكثرية املنترشة 

بني صفح��ات الكتب واملجالت وش��بكة املعلومات 

االلكرتونية، البد أن يتولد لديه ُجملة انطباعات، لعل 

أولها ضخامة الُبنيان وروعة ودقة التفاصيل الهندسية 

والفنية امُلنفذة فيه��ا، توضح األهمية الرمزية لتلك 

التحف��ة املعامرية التي يطغي عليه��ا رهبة وعظمة 

تليق بشعٍب كشعب الرافدين الذي شّيدها. 

     تف���وق �سه���رة باب���ل لأي مدين���ة 
�أثري���ة �آخرى يف �لع���ر�ق، وقد قال 
)�أبو�لتاري���خ(  هرودت����س  عنه���ا 
عندم���ا ز�ره���ا يف �لق���رن �خلام�س 
قب���ل �مليالد: لي�س هن���اك مدينة يف 
�لعامل ت�ساهي بابل بجمال بنائها 
وروعت���ه. وهناك �إ�س���ارة تّبن �أن 
��سم باب���ل كان ي�سمى ) باب �يليم 
Babilim ( مدّون���ا بالأ�سلوب 
�لعلم���ي، �ل�سومري، و�لذي رمبا 
�أطل���ق عل���ى �ملدين���ة �لت���ي �أعيد 
بناوؤها على يد �سرجون �لأكدي،  
وعلى موقع �مل�ستوطنة �لقدم ) 
بارب���ار (،  وج���اء ��سمه���ا خالل 
حك���م �سولكي  2094 – 2047 

ق. م.
ع���دة  له���ا  باب���ل       ومدين���ة 
ت�سمي���ات منه���ا )ت���ن ت���ر كي( 
�أي   )  Tin – Tir – Ki  (

موط���ن �حلي���اة �لت���ي يقابله���ا 
بالبابلية  shubat – Bolati(( �أي )�سوبات 
تعني  و�لتي   ) ��سنونكي   ( وت�سمى  – بالطي( 

)يد �ل�سماء(.
      وكان �أح���د �أحياء مدين���ة بابل ي�سمى نونكي 
) Nun – Ki (، وه���و ��سم م���ن �أ�سماء مدينة 
 E(  ) أري���دو ، وعرف���ت كذلك با�س���م ) �أي �ي�سار�
�أي مدين���ة �جلمي���ع ، ولها   ،) – Ai – shar
��س���م �آخر دعي���ت فيه ) دميكور – ك���ور� – كي( 
عق���د  يعن���ي    Demcur – Cura – Ki
 ) �إي���ر�   ( �أ�سط���ورة  وق���د وردت يف   . �لبل���د�ن 
يف �لل���وح �لر�بع ��س���م مدينة )دمي���و – ر�كي(
Demo- Raki   ، �أي مدينة ملك �لآلهة �لتي 
�رتبط���ت يف �أذه���ان �لعر�قي���ن �لقد�م���ى كونها 

مبثابة )عقد �لكون �أو مور �لعامل(.
ن�سب���ة  باب���ل(  )ب���الد  م�سطل���ح  ��ستخ���دم        
�إىل مدين���ة باب���ل، وق���د �نت�س���ر ��ستخد�م���ه منذ 
�لع�س���ر �لبابلي �لقدمي، وكت���ب ��سم مدينة بابل 
بالعالمات �مل�سمارية كم���ا ذكرناه �سابقا، و�ّلتي 
تعن���ي بال�سومري���ة ) ب���اب �لإله(، حي���ث “تعود 
�أق���دم �إ�س���ارة ل�س���م باب���ل �إىل عه���د �سالل���ة �أور 
�لأوىل يف ح���دود �سنة 2650 ق.م، ��ستناد� �إىل 
ك�سرة م���ن حجر �لكل����س، تع���ود لالألي�سيا كوم،  
وه���و �ب���ن �أخ �إيلوم حي���ث كتبه���ا ) باركي بارو 
رمبا (، ويقر�أ ) بار باركي (، وي�سف نف�سه باأنه 
ب���اين معبد �لإله مردوخ ، وي���رى �سولبركر �أنَّ 
ه���ذه �لإ�س���ارة �أقدم ذكر لإله باب���ل من �لعهود ما 

قبل �لبابلية �لقدمية.
    وق���د “�أطلقت �لتور�ة عل���ى �ملدينة ��سم بابل، 
وم���ن جانب �آخ���ر �طلق �لإغريق عل���ى بابل  يف 
�لعه���ود �لقدمية ��سم���ي) �أ�سوريا ( و) بابلونيا( 
هن���اك  ظه���ر  �لزم���ن  ومب���رور  تفري���ق،  دون  
تفري���ق ب���ن �ل�سم���ن، فاأطلقو� ��س���م )بابلونيا 
فيها  �لت���ي ي�سب  �ملنطقة  عل���ى   )Babyloni

نهر دجلة و�لفر�ت.

    وورد ذك���ر باب���ل يف �لق���ر�آن �لك���رمي، 
ِزَل َعَل���ى �ملََلَك���ننِْ ِبَباِبَل  �إذ ق���ال تع���اىل: ) َوَم���ا �أُننْ
َه���اُروَت َوَماُروَت( �سورة �لبق���رة / �لآية 102. 
ية تكم���ن يف وجود �مللك من  �إذ �أن �لقيم���ة �لّن�سّ
خالل �لقرينة �للغوية فامللكان هاروت وماروت 

قد تركا �أثر� جليا يف ح�سارة بالد �لر�فدين.
       وق���ال �لأخف����س : باب���ل ��س���م ل ين�س���رف  
لتاأنيث���ه وتعريفه لأنه يتك���ون من �أكرث من ثالثة 
�أح���رف. وذلك �أن �أ�س���م كل �سيء : موؤنث �إذ� كان 
�أكرث من ثالثة �أحرف فاإّنه ل ين�سرف يف �ملعرفة  
ِ ِبَباِبَل َهاُروَت  ِزَل َعَلى �ملََلَكننْ قال تعاىل: ) َوَما �أُننْ

َوَماُروَت(.
       وم���ن خالل �لطالع على �لكثر من �مل�سادر 
�لتاريخية وجدنا �أن �أكرثها توؤكد �أن معنى كلمة 
بابل هو )باب �لإله(، ولكننا مل جند متى ظهرت 
ه���ذه �لت�سمي���ة لأول م���رة ؛ �إّل �أن �لأكي���د هو �أن 
��س���م باب���ل ظهر لأول م���رة يف �لع�س���ر �لأكدي، 
حيث �أ�س�س �مللك �لأك���دي )�سركلي( معبدين يف 
مدينة بابل، وقد ��ستمر ��سم بابل ��سمًا للمدينة 
حت���ى دخول �لأ�سكندر لب���الد �لر�فدين، و�نتقال 
�حلك���م من بع���ده ع���ام 313 ق م �إىل �ل�سلوقين 
حي���ث �سمي���ت �لع���ر�ق جنوب���ًا ب���الد باب���ل �أم���ا 
�ل�سم���ال و�أع���ايل �لف���ر�ت حتى حلب فق���د �أطلق 
عليها �أ�سم بالد �أ�سور، بخالف لبنان وفل�سطن، 

حيث �أ�سميت فينيقيا وفل�سطن.
 

     �إن ك���رثة �لأ�سم���اء �لت���ي �أطلق���ت عل���ى �أ�س���ل 
ت�سمي���ة بابل بهذ� �ل�سم يدل دون �سك على كرثة 
�ل�سع���وب �ّلتي �سكن���ت فيها، وتع���دد معتقد�تهم 
�لدينية وط���رق تدوينهم لالحد�ث �لتاريخية �أو 
�لعم���ق �لتاريخي لوجوده���ا، �إّل �أن ذلك ل يقلل 
م���ن �أهمية �لعثور على �لكثر من �ملدّونات �ّلتي 
تثبت �أ�سالته���ا و�أ�سماءها �لتي عرفت بها خالل 

�حلقب �لّتاريخية �ّلتي مّرت بها. 

أصل التسمية لمدينة 
بابل األثرية
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س������ال������م االل������وس������ي 

كيطان ش��ع��ان  س��م��ي��رة 

و�أخذت على عاتقها �لقي���ام بجولت ميد�نية لزيارة عدد 
م���ن �ملو�ق���ع �لآثاري���ة �لتي �أ�سبح���ت بحاج���ة ما�سة �إىل 
�ل�سيان���ة لرميم �لأ�س���ر�ر لغر�س �ملبا�س����رة ب�سيانتها، 
وكان يف مقدم���ة �ملو�ق���ع �لت���ي ز�رته���ا ط���اق ك�سرى يف 
منطقة �ملد�ئ���ن، و��سطحبت معها �أحد �ملهند�سن لإيجاد 
�حلل���ول �ملنا�سبة ملنع �سقوط �أحد ج���در�ن �لطاق ب�سبب 

ت�سدعه.
�إنَّ �هتم���ام �مل����س بيل بالآث���ار �لعر�قية و�سب���ل �ملحافظة 
عليها دفعت �مللك في�سل �لأول 1921-1933 بعد تتويجه 
مل���كًا عل���ى �لعر�ق يف �لثال���ث و�لع�سرين م���ن �آب 1921 
بن���اًء على طلبه���ا تعيينها مدي���رة فخرية لالآث���ار �لقدمية 
ب�س���ورة موؤقتة، ريثما يتم تعي���ن موظف منا�سب، نظرً� 
لإملامه���ا و�س�اب���ق تتبعاته���ا ل�سيما مبا يتعل���ق ب�عادي�ات 
�لع����ر�ق، وكانت ت���درك منذ وقت مبك���ر، �أهمية �أن يكون 
للع���ر�ق متحف ي�س�م �آثاره، �إلَّ �أنها كانت تعلل ذلك بعدم 

تو�فر �لتخ�سي�سات �ملالية �لالزمة لإن�سائه.
�آ�ستقبلت �مل�س بيل بعد توليها �مل�سوؤولية �لفخرية لد�ئرة 
�لآث���ار �لقدمي���ة عددً� م���ن �لبعث���ات �لآثارية �لت���ي كانت 
تتطل���ع �إىل �حل�س���ول عل���ى �متياز �لتنقي���ب يف عدد من 
�ملو�قع �لأثرية، ومن �أ�سهر تلك �لبعثات �لبعثة �مل�سركة 
�لأمركي���ة  بن�سلفاني���ا  وجامع���ة  �لربيط���اين  للمتح���ف 
برئا�سة ليونارد وويل، �لتي ح�سلت على �متياز �لتنقيب 
يف مدينة كي�س، وجنح���ت �لبعثة �مل�سركة خالل مو�سم 
و�ح���د يف �لعث���ور على قط���ع �آثارية كثرة، ن���ال �لعر�ق 
منه���ا ن�س���ف �لكمي���ة، ت�سلمته���ا �مل����س بي���ل م���ن �لبعث���ة 
بنف�سه���ا، وق���د حاولت خ���الل عملية �لقت�س���ام �حل�سول 
عل���ى �أف�س���ل �للق���ى �لآثاري���ة �ملكت�سفة، م���ن بينها خوذة 
ذهبية وقيثارة ودبو�س ذهبي ومتثال لأحد ملوك مملكة 
كي�س �ل�سومرية يبلغ طوله ثالثة �أقد�م، مقطوع �لر�أ�س، 
ومل يتمك���ن �لآثاريون من قر�ءة �لكتابات �ملوجودة على 

كتفه، با�ستثناء حتديد �إ�سم �مللك.
وق���ررت �مل�س بيل �إر�ساله �إىل لندن لفك رموزه من علماء 
�لآث���ار �لربيطانين ومن ثم �إعادته �إىل �لعر�ق، ومتكنت 
�أي�سًا من �سر�ء عدد من �لآثار من �لأهايل فكانت ح�سيلة 
م���ا جمعته كمي���ة ل ي�ستهان بها من �لآث���ار �لتي �كت�سفت 
حديث���ًا �آنذ�ك، مم���ا �سجعها عل���ى �إقامة معر����س لعر�س 
�للقى �لآثارية �ملكت�سفة �أمام �جلمهور للتعريف بها، وقد 
�فتت���ح �ملعر����س بتاأريخ �حل���ادي ع�سر م���ن �آذ�ر 1923، 
و�سع���ت في���ه �للق���ى �لآثارية عل���ى منا�س���د وبالقرب من 

كل قطعة بطاقة تعريفية باللغت���ن �لعربية و�لإنكليزية، 
ونال �ملعر�س �آ�ستح�س���ان �حلا�سرين و�لز�ئرين، وكان 
يف مقدمتهم �مللك في�س���ل �لأول و�لوزر�ء و�ل�سخ�سيات 

�لعامة.
وعقدت �مل�����س بيل �لعزم بعد جناح �ملعر�����س على �إن�ساء 
متح����ف عر�قي بعد �أن �أ�سبحت �لظروف مو�تية لإقامته، 
ل�سيم����ا تو�ف����ر كمي����ات كب����رة من �لآث����ار �لعر�قي����ة �لتي 
ح�سل����ت عليها ع����ن طري����ق �لتنقيبات �لآثاري����ة على وفق 
نظ����ام �ملنا�سف����ة �أو �ل�س����ر�ء، ف����كان لب����د م����ن جمعها يف 
متح����ف للحفاظ عليها م����ن �ل�سرقة و�ل�سي����اع و�لندثار، 
�إلَّ �أنَّ عقب����ات ع����دة �عر�س����ت �سب����ل تنفي����ذه �أول م����رة،  
منه����ا عدم توفر م����كان مالئ����م لإقامته، فل����م تتمكن وز�رة 
�لأ�سغ����ال و�ملو��س����الت كون د�ئرة �لآث����ار �لقدمية �إحدى 
�لدو�ئ����ر �لعائ����دة لها من �إيج����اد بناية منا�سب����ة للمتحف، 
وبعد �لبحث و�لتق�سي وقع �ختيار �مل�س بيل على �إحدى 
غ����رف بناية �لكلي����ة �لديني����ة يف جامعة �آل �لبي����ت، �إلَّ �أن 
جهوده����ا قد باءت بالف�سل ب�سبب تاأخر �أعمال �لبناء فيها، 
فلم يكن من منا�س �س����وى �للجوء �إىل بناية �لق�سلة �لتي 
ت�س����م دو�وين �حلكوم����ة ورئا�ستها، لتك����ون مكانًا لإقامة 
�ملتح����ف، فاختارت م�سطرة �إحدى �لغ����رف �ل�سغرة يف 
�لطابق �لأ�سفل من مبنى �لق�سلة، عرفت هذه �لغرفة لحقًا 

با�سم غرفة �لأحجار �لبابلية.
ومم����ا يالحظ عن غ����رف مبنى �لق�سلة، �أنه����ا مت�سابهة يف 
�س�كلها و�أبعادها وعمارته����ا، وتتكون جميعها من مد�خل 
مقّبب����ة وباب و�سطي يدخل �إىل �لغرف �لتي تبلغ �أبعادها 
بحدود 6،3 مX5،7 م تقريبًا، �أي مب�ساحة تبلغ 27 مرً� 
مربع����ًا، علمًا �أَنَّ ه����ذه �لغرفة يتم �لدخ����ول �إليها بو��سطة 
مدخ����ل غرفة قبلها، كم����ا �أَنَّ �ل�سق����وف يف �لغرف جميعها 
من �لنوع �ملقو�س وعل����ى �سكل قو�س ن�سف د�ئري، ويف 
كل �لأحو�ل تعد هذه �مل�ساحة �سغرة جدً� ل تتنا�سب مع 
�إقام����ة متحف بحجم ح�سارة �لع����ر�ق �لتي ميتد تاأريخها 
�إىل �آلف �ل�سن����ن، و�أر�دت م����ن بناي����ة �لق�سل����ة �أن تك����ون 
موقع����ًا موؤقت����ًا للمتحف ريثم����ا يتم �حل�سول عل����ى بناية 
منا�سبة، وقد �عتن����ت مبتحف �لق�سلة عناية فائقة، فكانت 
تق�سي جل وقتها فيه لالإ�سر�ف على �أدق �لتفا�سيل متهيدً� 
لفتتاحه، ل�سيما ما يتعلق برتيب �لآثار وتوزيعها د�خل 
�لغرفة وتوزيعها على وف����ق �أدو�رها �لتاأريخية، وو�سع 
�لتعاري����ف �خلا�س����ة بها باللغت����ن �لعربي����ة و�لإنكليزية، 
م�ستعينة يف عملها بعدد من علماء �لآثار ممن يعملون يف 
بعثات �لتنقيب �لآثارية، ل �سيما علماء �لآثار �لأمركين، 
وب�سبب �سيق �مل����كان مل يكن �ملتحف عند �فتتاحه �أو�خر 
ع����ام 1924 ي�سم �سوى جمموعة �سغرة من �لآثار.  كان 

�أمرً� طبيعيًا �أن يوؤدي �زدياد بعثات �لتنقيب �لآثارية �إىل 
�زدياد ح�سة �ملتحف من �لآثار، ول �سيما تلك �لو�ردة من 
مدين����ة �أور �لأثري����ة، و�أ�سبحت �حلاج����ة �إىل نقل �ملتحف 
مطلب����ًا ملّح����ًا لي�سع �لآث����ار �لأخرى �لت����ي جتمعت مبرور 
�لوق����ت يف �سنادي����ق خ�سبي����ة مل يك����ن بالإم����كان عر�سها 

ب�سبب �سيق م�ساحة �ملتحف.
تز�منت رغبة �مل�س بيل يف �لبحث عن موقع جديد مع نية 
�حلكوم���ة �لعر�قية بيع مطبعة �حلكومة وت�سليم بنايتها 
�إىل وز�رة �لأ�سغال و�ملو��سالت، فكتبت ر�سالة �إىل وزير 
�لأ�سغال و�ملو��سالت �سبيح ن�ساأت  يف حكوم���ة يا�س���ن 
�لها�سم���ي �لأول���ى )�لثاين ع�سر م���ن �آب1924- �حلادي 
و�لع�سري���ن م���ن حزي���ر�ن 1925(، �آ�ستك���ت فيها مبر�رة 
من �سيق متحف �لق�سل���ة وتكد�س �لآثار فيه، ويف �سوء 
بيانها حلال���ة �ملتحف وما �آل �إليه من ترٍد، كانت تاأمل من 
وزير �لأ�سغال و�ملو��سالت يف �أن حت�سل منه على بناية 
مطبعة �حلكومة، ولإمتام �لفائدة وجدنا من �ملنا�سب �أن 
ن�ست�سه���د ببع�س �لأ�سطر مم���ا ورد يف ر�س�التها، �إذ قالت 
م���ا ن�سه:"ل يخف���ى على معاليكم �أن �ملح���ل �لر�هن �لذي 
��سغله �ملتحف �أ�سبح منذ مدة طويلة غر كاٍف له باملرة،  
وبذ� ��ستح���ال �لحتفاظ بالآثار �لقدمي���ة و��ستعر��سها 
للجمه���ور، و�إنَّ كث���رً� م���ن �لآثار �ملوج���ودة يف �ملتحف 
له���ا قيمة ثمين�ة ج�دً� وبو�سعها �حلا�سر لبد �أن ي�سيبها 
���ه عم���ا قري���ب �س�تب���اع مطبع�����ة  �أ�س���ر�ر، وق���د فهمن���ا �إنَّ
�حلكوم���ة ويف���رغ مكانه���ا �حل���ايل، و�إنَّ وز�رة �لأ�سغال 

�ست�ستلم هذه �لبناي�ة".
وعل���ى �أي ح���ال، �فتت���ح �ملتح���ف يف موقع���ه �جلديد يف 
�سارع �ملاأم���ون يف بناية مطبعة �لولي���ة �سابقًا، �ملتحف 
�لبغ���د�دي حالي���ًا �سب���اح ي���وم 14حزي���ر�ن 1926، يف 
مت���ام �ل�ساع���ة �لثامن���ة �سباح���ًا، وح�سر حف���ل �لفتتاح 
�مللك في�سل �لأول وعدد م���ن �سخ�سيات �ملجتمع �لبارزة 
و�ل�سخ�سي���ات �لربيطاني���ة، و�سّبهت �مل����س بيل �ملتحف 
ع�سي���ة �فتتاح���ه م���ن حي���ث �لرتي���ب و�لأناق���ة باملتحف 
���ه �أ�سغر منه حجمًا، فعل���ى حد قولها،  �لربيط���اين، �إلَّ �أنَّ
�أن �لز�ئ���ر كان ي���رى دو�لي���ب �لعر�س وه���ي مرتبة على 
وف���ق �لع�س���ور �لتاأريخي���ة، وكل قطع���ة عليه���ا بطاق���ة 
ت�س���م معلومات و�في���ة عنه���ا مكتوبة باللغت���ن �لعربية 

و�لإنكليزية، كما �أ�سلفنا �لقول.

 عن ر�صالة: املتحف العراقي ن�صاأته وتطوره حتى عام 1963

�ت�سمت �لغاية من �لتنقيبات يف �لبدء  بطابع ديني وحينما 
�س����رع رئي�����س �جلمعي����ة �ل�سيوي����ة �لفرن�سي����ة للتنقيبات 
�ملفك����ر و�لفيل�سوف يوزو �سمول وهو م����ن �أ�سول �أملانية 
لإر�سال �لبعث����ات �لأوروبية لتح����ري �ملعلومات وجمعها 
ع����ن �حل�س����ارة �ل�سرقية كان����ت بدو�فع ديني����ة )تور�تيه( 
وق����د ج����اءت �ىل �ل�سرق بقي����ادة �لرحالة)نيب����ور( �و�خر 

�لقرن �لثامن ع�سر .
 وج����اءت �لبعث����ة بعدم����ا بع����ث �ملفكر�سم����ول ر�سال����ة �ىل 
�لربمل����ان �لفرن�س����ي مفاده����ا �س����رورة ذهاب ف����رق �ثارية 
��ستك�سافي����ة �ىل �ل�سرق للقيام بعمليات تنقيب ��سوة مبا 
يقوم به �لنكلي����ز يف �لعر�ق فو�فقت �حلكومة �لفرن�سية 
و�ر�سل����ت �لقن�س����ل �لفرن�س����ي �ىل �ملو�س����ل ويدعى �ميل 
بوت����ا �لذي ينتمي �ىل ��سول �يطالية وكان و�لده موؤرخًا 
كبر� وقد رغب باجلن�سية �لفرن�سية ومنحت له و�نيطت 
به وظيفة نائب �لقن�سل �لفرن�سي على ولية �ملو�سل وقد 
حتم�����س لعمله ليحاول �لو�س����ول �ىل نتائج عن بع�س ما 
ورد يف �لت����ور�ة من ��سماء م����دن �حل�سارة �لعر�قية مثل 

نينوى وبابل و�ور وغرها .
يج����ب �ن ل نكتفي بكل ماورد يف �لتور�ة من ��سماء مدن 
ومل����وك مثل نبوخذ ن�سر وبابل وغره����ا بقدر ما نكتفي 
به����ا بعد �ن تاأخذ حيز� �أو مكانا لها يف �لو�قع وليتم ذلك 
�ل باج����ر�ء تنقيبات ، فقام �لث����اري بوتا يف �لعام 1842 
بتنقيب����ات يف مو�س����ع تل قويوجنق ويق����ع يف �ل�ساحية 
�ل�سرقي����ة من �ملو�سل وبقي لع����دة ��سابيع يو��سل �حلفر 
ومل يح�س����ل عل����ى نتائ����ج م�سجع����ة وب����ادر عم����ال �حلف����ر 
م����ن �ه����ايل نين����وى و�لق����رى �ملج����اورة با�س����د�ء �لن�سح 
ل����ه و�لذه����اب �ىل م����كان على مقرب����ة من �ملو�ق����ع فيه �ثار 
ومنحوت����ات ومتاثيل وعندما حترى ع����ن �ملوقع �جلديد 

نق����ل �لثاري بوتا. معد�ت �حلفر �ليه و�تخذه مقر� لعمله 
وي�سم����ى خور �سابات يف �لع����ام 1843 وقام باحلفريات 
وع����رث على مناذج ومنحوتات هائلة متثل �لوجبة �لوىل 
م����ن �ملعرو�سات �لثاري����ة �ل�سورية �لعر�قي����ة �ملوجودة 
حاليا يف متحف �للوفر و��ستمر �لتنقيبات وجنح جناحا 

باهر�. 
جمم����ل �لتنقيب����ات و�لثار كان����ت من نفائ�����س �ملنحوتات 
�لت����ي غط����ت �عد�دها مبا يعادل 4 متاح����ف يف �لعامل مثل 
�ملتح����ف �لربيطاين ومتح����ف �للوف����ر �لفرن�سي ومتحف 
�مل����رو بول����نت �لمريكي و�ملتح����ف �لقي�س����ري يف برلن 
و�سمت تلك �ملتاحف �عد�د� كبر� من �لثار �لعر�قية كان 
غالبيتها م����ن �لثار �ل�سورية ولك����ن مايوؤ�سف له �حد�ث 
�لفاجع����ة �لت����ي حلت بالث����ار ل�سيم����ا �نها مل تنق����ل دفعة 
و�ح����دة �ىل �ورب����ا وخا�س����ة �ىل باري�س،و�أتخذت عملية 
نقله����ا على �سكل وجبات،وكانت �لوجب����ة �لكربى �لتابعة 
�ىل ف����رق �لتنقي����ب �لملانية �لتي قام����ت بالتنقيب و�حلفر 
وجم����ع �لقطع �لث����ارة يف خز�ن����ات و�سناديق،تعود �إىل 
مناط����ق عديدة،مث����ل �أ�س����ور وباب����ل وخ����ور �سابات،وملا 
و�سعت مئات �ل�سنادي����ق على ظهر �لكالك ومفردها كلك 
وق����د حترك����ت �لعديد م����ن )�لكالك( �لنهرية م����ن �ملو�سل 
ع����رب نه����ر دجل����ة و�لق�س����م �لخ����ر م����ن �لث����ار حتركت من 
باب����ل وحملت على ظهور �لكالك �ي�س����ا ،عرب نهر �لفر�ت 
و�نطلق����ت قو�فل �لثار و�س����ارت بتوقيت متقارب وكانت 
حتت����وي على مئ����ات �ل�سنادي����ق عرب دجلة و�لف����ر�ت وملا 
بلغ����ت منطقة �لتق����اء جمرى �لنهري����ن يف)�لقرنة(�لقريبة 
من ولي����ة �لب�سرة غرقت قو�ف����ل �لكالك �لنهرية �ملحملة 
بنفائ�����س �لثار و�حدة تل����و �لخرى ومل يبق منها �ي �ثر 

يذكر!

كان هن����اك �سر�عا على �لدو�م ب����ن �لنكليز و�لفرن�سين 
كان����و�  �لنكلي����ز  و�ن  �لب�س����رة  �ه����ايل  رو�ي����ة  بح�س����ب 
يت�سايقون م����ن �لوجود �لفرن�سي يف �لعر�ق وقد حر�س 
�لنكلي����ز عدد من �لقبائ����ل �لعربية �لعر�قي����ة ب�سان �لثار 
�ملحمولة على قو�فل �لكالك �لتي تعادل كميتها 4 متاحف 
عاملية ح�سب ما دون يف مذكر�ت �مل�سر �سيكل لويد وعلم 
�لع����ر�ب بانه����ا مليئة بالذه����ب و�ملجوه����ر�ت و�لنفائ�س 
ل�سيم����ا �ن �لفرن�سين مل يبادرو� بدف����ع �أمو�ل للعر�قين 
�أو م����ا ي�سمون����ه �لبغادل����ه )بخ�سي�����س( ما دفعه����م �إىل �سن 
هج����وم نه����ري وحم����الت تعبوي����ة عل����ى قو�ف����ل �لأكالك 
�لنهري����ة �لتابعة للرق �لفرن�سي����ة حال و�سولها يف عر�س 
�ألتقاء �لنهرين مبنطق����ة �لقرنة �سمال �لب�سرة ومل يتمكن 
�لعر�قيون م����ن �نت�سال �ي قطعة من �عد�د �لثار �لكبرة 
م����ا ت�سببت يف غرقها مبنطقة �لقرنة يف يوم 15 ما�س يف 

�لعام 1855.
يذكر �مل�سر �سيكل لويد يف مذكر�ته �لتي دونها يف كتابه 
�ملو�س����وم ��س�����س يف �ل����ر�ب ع����ن حادثة غ����رق �لثار يف 

�لقرنة يقول لويد :
�ن ه����ذه �ل�سحن����ة �لكب����رة من �لث����ار �لغارق����ة كانت من 
ح�سة فرق �لبعثة �لفرن�سي����ة وير�أ�سها بوتا وكانت تعمل 
يف موقع بابل و�ما عدد �ل�سناديق �خل�سبية �ملحمولة عل 
ظه����ور �لكالك �لغارقة فتعود �ىل عدة مدن �ثارية عر�قية 
ومنه����ا ما يحتوي عل����ى �لقطع �لثرة �لعائ����دة �ىل مدينة 
خ����ور �ساب����ات وق����د بلغ����ت 120 �سن����دوق وهن����اك �أي�سا 
كمي����ة تع����ود �إىل �أثار بابل تق����در ب� 80 �سن����دوق وخز�نة 
تع����ود ح�سته����ا �ىل �ملتح����ف �لقي�سري �لربو�س����ي �لكائن 
يف برو�سي����ا �سابق����ا و�ي�سا هن����اك 68 �سن����دوق وخز�نة 
تت�سم����ن منحوتات ق�سر ��سور بانيب����ال وجميعها غرقت 

يف �لقرنة.
لتوجد وقتذ�ك كامر� لت�سوي����ر �ملنحوتات �مل�ستخرجة 
و�من����ا ي�ستخ����دم �لر�س����م ولذلك ير�ف����ق �لفري����ق �لثاري 
فنانن م����ن �لطبقة �لوىل و�لظري����ف �ن �لفنان �لفرن�سي 
�لكب����ر فلك�����س توما�����س ق����ام بت�سوي����ر ر�سوم����ات �لثار 
�ملكت�سف����ة ومنها �لو�ح باخلط �لي����دوي وطبعت ون�سرت 
جملد�ت منه����ا يف باري�س على يد عامل �لثار �لفرن�سي د. 
بال�����س حتت عنو�ن نينوى و��س����ور ولذلك فان ق�سم منها 
�ملر�سومة لتعترب خ�سارة لكن مابقي منها غر �ملر�سومة 
تع����د خ�سارة فادحة كونها مل تَر �لنور ومل يطلع علها �حد 

!
مر�س����وم  �س����در  �ملا�س����ي  �لق����رن  �سبعيني����ات  مطل����ع  يف 
جمه����وري بتعين����ي مدي����ر ع����ام للثقافة يف حينه����ا �ثرت 
ق�سي����ة �لث����ار �لغارق����ة و�بدت �لبعث����ة �لثري����ة �ليابانية 
��ستعد�ده����ا وو�سع����ت كل م����ا متتل����ك م����ن �مكان����ات فنية 
عالي����ة ودقيقة لنقاذ �لغو�رق م����ن �لقطع �لتحتيه و�ر�سل 
�لياباني����ون فري����ق علم����ي متخ�س�����س لج����ر�ء عملي����ات 
��ستك�سافية بطريقة �لذبذبات �ملغناطي�سية يتم بو��سطتها 
�لعثور على �لماكن و�لعماق �لتي غرقت فها �ملنحوتات 
وم����ن ثم يت�سنى �سحب �ل�سنادي����ق و�خلز�نات �ملطمورة 
من �سم����ال �لقرنة وحتى جنوبها بعدة كيلومر�ت ومتت 
�ملو�فق����ة بتوقيعي �لتفاقية نيابة عن وزير �لثقافة ووقع 
�ي�سا مدر �لثار �لعامة د.عي�سى �سلمان وجاء فريق كبر 
م����ن د�ئرة �لث����ار يف جامعة طوكيو وبا�س����رت �لبعثة يف 
�لعمل على مدى �سه����ور �ل �ن �ليابانيون ��سيبو� بخيبة 
�م����ل ومل يع����رثو� عل����ى �ي �س����يء يذكر ولذل����ك ف�سرت �ن 
�لث����ار �لغارق����ة رمبا جرفها تدف����ق �ملي����اه �لغزيرة ورمبا 

تاآكلت جميع �ملنحوتات �مل�سنوعة من حجر �لرخام.  

آثار بابل في قاعة المتحف العراقي 
منذ سنة 1923

التحق��ت  املس غريترود بي��ل بالحملة الربيطاني��ة الحتالل العراق 

يف  ع��ام 1916 وعّين��ت يف املكتب العريب ف��رع البرصة يف حزيران 

من العام نفس��ه،  وحينام احتل الربيطانيون بغداد يف الحادي عرش 

من آذار 1917، انتقلت املس  بيل إىل بغداد وعّينت س��كرترية رشقية 

للمندوب الس��امي الربيطاين السري برييس  كوكس، ومنذ وقت مبكر 

لوصوله��ا وبحكم اختصاصها الدرايس وولعها بعامل اآلثار، أدركت 

مدى الحاج��ة إىل اإلهتامم باآلث��ار العراقية واملحافظ��ة عليها من 

أن تطالها أيدي العبث والرسقة، ويف ذلك الس���ياق وجهت تحذيرًا 

ش����ديد اللهجة للمس��ؤول الربيطاين عن ش��ؤون اآلث��ار العراقية، 

وحملته املس��ؤولية عن أي رضر يلحق به��ا وأخذت منه تعهدًا خطيًا 

بعدم هدم أي موقع آثاري يف بغداد ألي سبب كان.

 120 صندوقا من اندر االثار البابلية 
تبتلعها المياه في القرنة
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م������������������������وؤرخ واآث������������������������اري



 كما كان �بو �لب �ن�ستا�س ماري �لكرملي ويدعى 
) ميخائي����ل ( م����ن �لذي����ن عمل����و� ببيع �لث����ار وقد 
حتدث عن����ه �لرحالة �لهولن����دي نيجهلت �لذي ز�ر 
�لعر�ق �سنة 1866 و��سار �ىل ذلك ، لكنه مل يعرف 
�نه �با لالب �لكرملي ، غر �ن مرجم �لرحلة وهو 
�ل�ست����اذ م����ر ب�س����ري قد �عل����ن ذلك �عتم����اد� على 
رو�ي����ة �سديق����ه �مل����وؤرخ �لقدير يعق����وب �سركي�س 
. ن�س����رت �لرحل����ة عل����ى حلق����ات يف جري����دة �لبل����د 

�لبغد�دية يف �ل�ستينيات . 
يقول �لرحالة �لهولندي : �ن �غرب �سخ�س عرفته 
ببغد�د ه����و �لب ميخائيل وه����و ترجمان وتاجر� 
بالعادي����ات ) �لث����ار( و�لتح����ف مم����ا وث����ق �سلت����ه 
بالوربي����ن ، ولد لب �يطايل و�م �رمنية ، وهيئة 
ج�سم����ه كهيئ����ة ) كازمي����ودو( بط����ل رو�ي����ة �حدب 
نوت����رد�م ، وتزوج ميخائيل بفت����اة �رمنية جميلة 
�جنبت له �ربعة �ولد وكان يتبجح بربيتهم على 

�ح�سن �ملباديء ، وكانت مب����ادوؤه تتناول �ل�سرب 
من �ل�سب����اح �ىل �مل�ساء . كان �لب ميخائيل وكيل 
�لدي����ر �لكرمل����ي ويقوم بكل �عمال����ه ، وكان يبحث 
ع����ن �لجان����ب ويتعه����د بخدمته����م ) ويق�س����د بيع 

�لثار( ..

حكاية االنتيكجي
�حل����اج عل����ي �لنتيكج����ي رج����ل 
�م����ي يح�س����ن �لتكل����م بالعربي����ة 
و�لفار�سية  و�لركية  و�لكردية 
، وكان����ت مهنت����ه جت����ارة �لثار 
عم����ال  ل����ه  وكان����ت  �لقدمي����ة 
ي�سلفهم نق����ود� ليحف����رو� ليال 
يف �لطل����ول �لدو�ر�����س . وقد 
ع����رثو� م����رة يف منطق����ة �ثار 
ومدقت����ه  ه����اون  عل����ى  باب����ل 
وكتاب����ات  نقو�����س  وعليهم����ا 

بابلية  قدمية جد� فنقلوهما �ىل �ساحبهم �لذي مل 
يكرث جلهله ماعليهما من بديع �ل�سنعة و�لتقان 
. ويف ذ�ت ي����وم ق�س����دت حانوته �سائحة �نكليزية 
فلم����ا وق����ع نظره����ا عل����ى �له����اون عرف����ت �هميت����ه 
و�بتاعته منه بثمن زهيد . ثم عادت �ليه يف �ليوم 
�ن  و�ساألت����ه  �لت����ايل 

يخربه����ا ع����ن ��سمه وعنو�ن����ه لنها تري����د مكاتبته 
عندم����ا تذهب �ىل وطنها فاأطماأن و�عطاها ما تريد 
، ث����م �ساألت����ه : هل لك �بن����ة وما ��سمه����ا . فاجابها ، 
فوعدت����ه �نها �سر�سل لها هدية نفي�سة من لندن ثم 

�ن�سرفت .
 وذ�ت ي����وم كان �حل����اج عل����ي جال�س����ا يف حانوته 
و�ذ� بتذك����رة م����ن �لربي����د �لنكلي����زي تنبئ����ه �ن له 
ر�سالة م�سجلة ووديعة م�سمونة وعليه �ن يح�سر 
�ىل د�ئ����رة �لربيد ل�ستالمهم����ا . فهرول �ىل �لربيد 

وت�سلم �لر�سالة ووجد فيها : 
�سيدي �لعزيز �حلاج علي �لنتيكجي

�ر�سل����ت �ىل �بنتك �لكرمية ق����رط �ملا�س ثمن جد� 
مبثاب����ة عربون عل����ى �ل�سد�قة و�ل����ولء �ملتبادلن 
بينن����ا . و�ن �له����اون �ل����ذي �بتعته من����ك  م�سنوع 
م����ن �لذهب �خلال�س وعليه نقو�����س وكتابة قدمية 
يرتق����ي عهده����ا �ىل ب�س����ع مئات م����ن �ل�سنن . بيد 
�ن �ل����ر�ب كان ق����د عالها وتلبد فوقه����ا وقد قدرها 
�لعارف����ون بالثار بع�سرة �آلف لرة �نكليزية . كن 

معافى و�ل�سالم .
  فل����م ي����اأت �حل����اج عل����ي على �آخ����ر �لر�سال����ة حتى 
حتول �ل�سي����اء يف عينيه �ىل ظالم لنه مل يالحظ 
م����دة �سنن عديدة ما لحظته تلك �ل�سيدة يف ب�سع 
دقائ����ق وتويف بعدها . وكانت وفاته �سنة 1912 . 
هذ� ما ن�سرته جملة ) �لزنبقة ( �لبغد�دية ل�ساحبها 

ومررها عبد �لحد حبو�س .
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طبعت مبطابع موؤ�س�سة �ملدى لالإعالم و�لثقافة و�لفنون
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سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عندما كان بيع اآلثار تجارة شائعة

www.almadasupplements.com

رفعة عبد الرزاق محمد 

حكاية الحاج علي االنتيكجي

  ك��ر الذين تعاط��وا تجارة االث��ار والعاديات يف الع��راق يف النصف الثاين 

من القرن التاس��ع ع��رش ، وتوافرت اخبارهم واحوالهم يف كتابات الس��واح 

والرحال��ة واالثاريني الغربيني ، وقد عرفنا منهم عبد الغني قنرب اغا واس��حق 

الي��اس جج��و وكالهام تويف س��نة 1930 ) الب��الد 15 اب 1930 ( ، وتوما االرمني 

وداود فتو وانطون سمحريي وججو الياس روشه وفتوحي الخوري الذي خرس 

ثروته حينام القى االتراك القبض عىل العاديات وهي محملة عىل الحمري .


