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بهنام أبو الصوف 
كان علمًا عراقيا عاليا

خوشابا سوالقا 

 لق���د كان رحم���ه الله علم���ًا عمالقًا من 
اأعالم الع���راق العالية ق�ضى عمره يف 
البح���ث العلم���ي والتنقي���ب الأث���اري 
يف كل اأرج���اء الع���راق والتق�ضي عن 
جماهل احل�ض���ارة النهرينية العريقة 
ح�ض���ارة اأبائن���ا واأجدادن���ا القدام���ى 
ون�ضره���ا لتعريف الع���امل بها وليقول 
م���ن خالله���ا من نك���ون نح���ن الكلدان 
العراقي���ن  الآ�ضوري���ن  ال�ضري���ان 
لن���ا يف  الأ�ض���الء وكان خ���ر �ضف���ر 
الع���امل ، لقد بذل جه���ود كبرة ووقت 
طوي���ل على ح�ض���اب �ضحت���ه وراحته 
من اأجل حتقيق هذا الهدف النبيل من 
خ���الل ما كتب���ه من بح���وث ودرا�ضات 
يف  كث���رة  وم�ض���اركات  وموؤلف���ات 
الندوات واملوؤمترات العلمية العاملية 
يف جم���ال الأثار وتوف���ق يف ذلك اىل 
حٍد كبر وي�ضهد ل���ه ما خلفه منها بعد 
رحيله املفاجئ والذي فاجئنا به ولكن 
م���ا العم���ل اإنه���ا كان���ت اإرادة اخلال���ق 
فلرحم���ك الله ي���ا اأبا نعم���ت واأ�ضكنك 

ف�ضيح جناته .. 
وكان املرح���وم رمز بارز م���ن الرموز 
الت���ي ل ي�ضتطي���ع الزم���ن مهم���ا ط���ال 
العمالق���ة  اث���ار خطوات���ه  اأن ميح���ي 
من عل���ى �ضفح���ات التاري���خ العراقي 
، ول ي�ضتطي���ع اأن مين���ع بري���ق تراثه 
العلم���ي الأث���اري من اأن ي�ض���ع ويطل 
عل���ى الأجي���ال القادم���ة م���ن الباحثن 
على هذا ال�ضبيل لأنه مكتوب باحرف 
م���ن الذهب ، اإن �ضرت���ه الذاتية كعامل 
اأث���ار �ض���رة حافلة بالبح���ث واملعرفة 
يف علم الأث���ار ل ت�ضتطيع الأجيال اأن 
تن�ضاه���ا له على مر التاريخ ، وهو يف 
ذات الوقت رمز بارز من رموز �ضعبنا 
يف  الآ�ض���وري  ال�ضري���اين  الكل���داين 
�ضف���ر الع���راق اخلالد ، وه���و جنم من 
جنوم���ه الت���ي تر�ضع �ضمائ���ه باأكاليل 

الغ���ار والفخر والأعت���زاز ، ن�ضتذكره 
باإكب���ار واإجالل عظيمن مل���ا قدمه من 
اإجن���ازات اأثارية بحثي���ة علمية طيلة 

حيات���ه احلافلة بالإجنازات يف اإظهار 
وح�ضارتن���ا  �ضعبن���ا  تاري���خ  عظم���ة 
الب�ضري���ة  عل���ى  وف�ضله���ا  النهريني���ة 

جمعاء ، وتعري���ف العامل بها ودورها 
يف �ضناع���ة احل�ض���ارة الأن�ضاني���ة .. 
وكان املرح���وم علمًا خفاق���ًا بن اأعالم 

كثرة �ضبقت���ه اأو عا�ضرت���ه يف جمال 
العلم واملعرفة والأدب والفن والثقافة 
بكل فروعها من اأبناء �ضعبنا الكلداين 
ال�ضري���اين الآ�ض���وري م���ن الذين كان 
لهم م�ضاهمات جليلة وكبرة وعظيمة 
يف �ضناع���ة التاريخ الثقايف والعلمي 
للعراق احلدي���ث اأمثال الأب اأن�ضتا�س 
الكرمل���ي واأوج���ن من���ا واأدي �ض���ر 
واملوؤرخن اأمث���ال الأخوين كوركي�س 
وميخائيل عواد وفوؤاد �ضفر والعالمة 
الدكت���ور دوين جورج واملو�ضيقارين 
ومن���ر  جمي���ل  الأخوي���ن  الكبري���ن 
ب�ض���ر وع���امل الأث���ار اخلال���د الذك���ر 
الع���امل  �ض���ارك  ال���ذي  ر�ض���ام  هرم���ز 
الأث���اري الأنكلي���زي امل�ضه���ور هرني 
لي���ارد مكت�ضف اأث���ار نينوى العظيمة 
وال�ضحفي���ان فائ���ق وروفائي���ل بطي 
بول����س  �ضرك���ون  اأمث���ال  وال�ضع���راء 
ويو�ض���ف ال�ضائ���غ والفري���د �ضمع���ان 
الدكت���ور  ال�ضه���ر  القل���ب  وج���راح 
يو�ض���ف النعم���ان وامل���وؤرخ املرتج���م 
جرجي����س فتح الله مرتجم كتاب )مهد 
الب�ضرية ( ال�ضه���ر واخلا�س بتاريخ 
�ضعبن���ا ، ورمز الريا�ض���ة وكرة القدم 
العراقي���ة العمالق اخلال���د الذكر عمو 
باب���ا والنا�ض���ط القوم���ي نع���وم فائق 
احلرك���ة  رواد  م���ن  الكث���ر  وغ���ره 
الوطني���ة التحرري���ة احلديث���ة اأمث���ال 
ال�ضهي���د اخلالد يو�ضف �ضلم���ان ) فهد 
( موؤ�ض�س احل���زب ال�ضيوعي العراقي 
وغرهم الكثر ممن تركوا ب�ضماتهم 
على �ضفحات تاريخ العراق ل ي�ضعني 
ذكر اأ�ضمائهم لكرثة عددهم واأف�ضالهم 
الت���ي ل تنك���ر ول تن�ض���ى مهم���ا ط���ال 
الزم���ن كل هوؤلء رموز لن���ا ونحملهم 
ورود حم���راء عل���ى �ضدورن���ا نفتخر 
ونعت���ز بهم م���دى الدهر ومهم���ا فعلنا 

لهم �ضوف ل نرد لهم جميلهم علينا .

 برحيل بهنام أبو الصوف عن هذه الدنيا يكون قد غابت شمس من شموس العراق وقد أفل نجم من ألمع نجومها ويكون قد ترك ظالم دامس 
لجانب من جوانب العلم والمعرفة اآلثارية للحضارة النهرينية حضارة سومر وأكد وبابل وآشور العظيمة التي أعطت للبشرية ما لم تعطه أية 

حضارة أخرى في العالم . وإن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في مجال البحث والتقصي والتنقيب اآلثاري وخصوصًا أن رحيله جاء بعد رحيل علم آخر 
من أعالم أمتنا والعراق وهو العالم اآلثاري الدكتور دوني جورج قبل أكثر من سنة ..

حارس إرث الرافدين

كاتب �ضرياين
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علي عبد األمير

اأبو ال�ضوف  العراقي  الآثار  ولد عامل 
حا�ضرة  )نينوى(  املو�ضل  مدينة  يف 
عام  ال��ع��راق،  �ضمال  يف  الآ���ض��وري��ن 
بكالوريو�س  على  وح�ضل   ،1931
يف الآثار واحل�ضارة يف كلية الآداب 
اأكمل  - جامعة بغداد، عام 1955، ثم 
كمربيدج  جامعة  يف  العليا  درا�ضته 
الربيطانية حيث ح�ضل على دكتوراه 
ون����واة احل�����ض��ارة وعلم  الآث�����ار  يف 

الإن�ضان خريف 1966.
للراحل  العلمي  ال����دور  ينح�ضر  مل 
انفتح  ب��ل  الأك���ادمي���ي���ة،  احل����دود  يف 
بالده  ط��ول  الآث����ار، يف  م��واق��ع  على 
وع��ر���ض��ه��ا، وع��م��ل ���ض��ن��وات ع���دة يف 
على  علميًا  م�ضرفًا  ك��ان  اإذ  التنقيب، 
حو�ضي  يف  وا�ضعة  اإنقاذية  تنقيبات 
����ض���دي ح��م��ري��ن )حم���اف���ظ���ة دي����اىل( 
من  دجلة،  نهر  على  املو�ضل  واأ�ضكي 
منت�ضف  وحتى  ال�ضبعينات  اأواخ���ر 
ك�ضف  املا�ضي.  القرن  من  الثمانينات 
»الع�ضر  مطلع  م��ن  ج��دي��دة،  ح�ضارة 
احلجري احلديث« و�ضط العراق، يف 
وم�ضيفًا  معززًا  ال�ضتينات،  اأوا���ض��ط 
متوافرة  كانت  التي  املعلومات  اإىل 
الِقدم.  يف  امل��وغ��ل��ة  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  ع��ن 
مادة  �ضنوات عديدة، يف  كما حا�ضر، 
والتاريخ«  والآث��ار  احل�ضارة  »جذور 
ومعهد  ال��ع��راق  جامعات  من  ع��دد  يف 

التاريخ العربي للدرا�ضات العليا.
كان اأبو ال�ضوف، الذي ارتبطت حياته 
بالآثار العراقية، وع�ضقها خالل عقود 
عن  م��رارًا  عربرّ  والتنقيب،  العمل  من 
اأمله اإزاء التخريب الذي حلق باملتحف 
اأفرحه،  ما  لكن   .2003 عام  العراقي 
قيام جمموعة من  كما كان يقول، هو 
ال�ضباب العراقين الغيورين على اآثار 
مهمة  قطع  باإعادة  وتاريخه،  العراق 

ونفي�ضة اإىل 
املتحف بعدما 

تعر�ضت للنهب. 
»ه��ن��اك  اإن  وق�����ال 

فرحت  رمب���ا  ب��ل��دان��ًا 
مب����ا اأ������ض�����اب امل��ت��ح��ف 

اأنه  على  م�ضددًا  العراقي«، 
جمموعة  العراق  لفقد  »حزين 

اأحزنه  م��ا  اأ���ض��د  لكن  اآث����اره«،  م��ن 
هو »قتل الإن�ضان العراقي، والت�ضتت 

والنق�ضام الذي يعانيه املجتمع«.
الأجيال  من  يبق  مل  اأن��ه  اإىل  ه  نبرّ واإذ 
والباحثن  الآث��ار  علماء  من  ال�ضابقة 
ا�ضتبعد  ج��دًا،  القليل  اإل  العراقين، 
اإمكان القيام باأعمال تنقيب عن الآثار 
والأمنية  ال�ضيا�ضية  الظروف  ظل  يف 
ال�ضباب  عمل  اأن  اإىل  ولفت  الراهنة، 
حماية  على  يقت�ضر  الآث��ار  دائ��رة  يف 
اأمل  لكنه  الأث���ري���ة،  وامل��واق��ع  الآث����ار 
الأمن  وا�ضتتباب  الأو�ضاع  با�ضتقرار 
لكي تعود الدولة اإىل الهتمام بالآثار 

والثقافة والفنون.
باآثار  غنية  بيئة  يف  ال���راح���ل  ن�����ض��اأ 

امل�����ا������ض�����ي 
وق�������������ض�������������س 
الأبطال، ورمبا كان لذلك الأثر الكبر 
العامل،  ه��ذا  اإىل  العلمي  توجهه  يف 
وهو الذي كان يقول اإنه، يف مرحلَتي 
الطفولة واملراهقة، اهتمرّ كثرًا بقراءة 
مار�س  كما  التاريخ،  وكتب  الأ�ضاطر 
وال�ضباحة،  الأج�����ض��ام  كمال  ريا�ضة 
وح���ل���م ب��وظ��ي��ف��ة م��ل��ي��ئ��ة ب���الأخ���ط���ار 
اإىل  تطلرّع  بل  والبطولت،  والأ�ضرار 
اأن ي�ضبح طيارًا اأو بحارًا، لكن اأ�ضرته 

رف�������ض���ت 
ذلك ب�ضدة.

الدكتور  تبواأ 
ال�ضوف  اأب����و 
املنا�ضب  م��ن  ع����ددًا 
ال��ع��ل��م��ي��ة والإداري���������ة يف 
و�ضارك  وال���رتاث،  الآث���ار  هيئة 
واحللقات  امل��وؤمت��رات  من  العديد  يف 
كما  وخارجه،  العراق  يف  الدرا�ضية، 
ُدعي اإىل اإلقاء حما�ضرات يف جامعات 
اآثار  واأوروبية يف مو�ضوع  اأمركية 

العراق وح�ضارته ونتائج تنقيباته.
ن�ضر بحوثًا ودرا�ضات وتقارير علمية 
ودرا�ضاته  امليدانية  اأعماله  نتائج  عن 
عراقية  علمية  جم���الت  يف  امل��ق��ارن��ة 
واأج��ن��ب��ي��ة، ول��ه م��وؤل��ف��ات ع��دة منها: 
اأ�ضوله  ال��ورك��اء...  ع�ضر  »فخاريات 
و«ظالل  )بالإنكليزية(،  وانت�ضاره« 
وحدة  و«ال��ع��راق:  العريق«،  ال���وادي 
الأر������س واحل�������ض���ارة والإن�������ض���ان«، 
واحل�ضارة«،  الآث����ار  يف  و«ق�����راءات 
و«تاريخ من باطن الأر�س« الذي ي�ضم 

خرباته وجتاربه خالل 30 �ضنة.
اأبو  ب��ن  العميق  الرت��ب��اط  وم��ق��اب��ل 
ل  �ضكرّ ال��راف��دي��ن��ي،  والإرث  ال�ضوف 
رح��ي��ل��ه يف اأر�����س غ��ر اأر�����س بالده 
بو�ضفه  املعا�ضر  العراق  عن  �ضورة 
العلماء  م���ن  اأب��ن��ائ��ه  خل���رة  ط�����اردًا 

والنابهن.
رح����ل ب��ه��ن��ام اأب�����و ال�������ض���وف، ويف 
الكنوز  مل�����راأى  ع��م��ي��ق  ح���زن  روح����ه 
التحولت  نهب  ت�ضر  لبالده  الأثرية 
ال�ضالة  واحل���ك���وم���ات  وال����غ����زوات 

والوح�ضية.

حارس إرث الرافدين

رحيل

قبل ثالثة أيام من رحيل أستاذ اآلثار والمؤرخ بهنام أبو 
الصوف، أعلن في مدينة بابل األثرية فقدان أكثر من 30 قطعة 
من متحف المدينة التاريخي، في مشهد يتصل بمشاهد النهب 

المتواصل إلرث بالد الرافدين، فكان رحيله أول من أمس في 
العاصمة األردنية داللة معنوية على تزامن النهب المتواصل 

آلثار السومريين واألكديين واآلشوريين، مع غياب حراس تلك 
اآلثار ومنهم أبو الصوف الذي كابر على حزنه العميق إثر رحيل 

زميله في مهمة الدفاع عن إرث بالد حمورابي، دوني جورج، 
الذي توفي العام الماضي.
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وكان اب���و ال�ضوف قد غ���ادر العراق بعد 
2003 �ضاأن���ه يف ذل���ك العديد م���ن علماء 
الع���راق ومبدعيه، اإلرّ ان���ه بقي متوا�ضال 
مع اثار ب���الده وح�ضارتها عرب البحوث 
وا�ض���ل  الت���ي  العلمي���ة،  واملحا�ض���رات 
اداءها حتى وافته املنية.جدير بالذكر ان 
الدكتور بهنام ابو ال�ضوف اغنى املكتبة 
العربي���ة والعاملية بالكثر م���ن املوؤلفات 
العري���ق،  ال���وادي  ظ���الل  ابرزه���ا:  م���ن 
...اأ�ضوله���ا  ال���وركاء  ع�ض���ر  فخاري���ات 
وانت�ضاره���ا، الع���راق.. وح���دة الأر����س 
واحل�ضارة والإن�ضان، قراءات يف الآثار 

واحل�ضارة، وغرها.
ول���د الدكت���ور بهن���ام نا�ض���ر نعم���ان اأبو 
ال�ض���وف يف مدين���ة املو�ض���ل بالع���راق 
يف ع���ام 1931 ) ول���ه ثالث���ة اولد وبنت 
ه���م �ضرمد نعمت ومع���ن وحنان ( ، اأكمل 
درا�ضته الإبتدائية والإعدادية يف مدينته 
املو�ض���ل وح�ض���ل عل���ى بكالوريو�س يف 
الآثار واحل�ضارة من كلية الآداب جامعة 
بغ���داد يف ع���ام 1955 ثم اأكم���ل درا�ضته 
باإنكل���رتا  كم���ربدج  جامع���ة  يف  العلي���ا 
وح�ضل على درج���ة الدكتوراة يف الآثار 
يف  الإن�ض���ان  وعل���م  احل�ض���ارة  ون���واة 
خريف 1966 ،عم���ل ل�ضنوات عديدة يف 

التنقي���ب ع���ن الآث���ار يف عدد م���ن مواقع 
العراق الأثرية يف و�ضط و�ضمال العراق، 
وكان م�ضرفا علميا على تنقيبات اإنقاذية 
وا�ضع���ة يف حو�ضي �ض���دي حمرين )يف 
منطق���ة دي���اىل(، واأ�ضك���ي املو�ض���ل على 
نه���ر دجلة يف اأواخ���ر ال�ضبعينات وحتى 
منت�ضف الثمانينات م���ن القرن املا�ضي. 
ك�ض���ف ع���ن ح�ض���ارة جدي���دة م���ن مطلع 
الع�ض���ر احلج���ري احلدي���ث يف و�ض���ط 
األق���ت  ال�ضتين���ات  اأوا�ض���ط  يف  الع���راق 
الكثر م���ن ال�ض���وء عل���ى معلوماتنا من 

تلك الفرتة املوغلة يف القدم.
حا�ض���ر ل�ضنوات عدي���دة يف مادة جذور 
احل�ض���ارة والآث���ار والتاري���خ يف ع���دد 
م���ن جامع���ات الع���راق ومعه���د التاري���خ 
العربي للدرا�ضات العلي���ا. واأ�ضرف على 
عدد م���ن الر�ضائل اجلامعي���ة للماج�ضتر 
وع���رب.  عراقي���ن  لطلب���ة  والدكت���وراة 
وناق����س العدي���د م���ن ر�ضائ���ل املاج�ضتر 
والدكت���وراة لطلب���ة ع���رب وعراقين يف 
موا�ضي���ع الآث���ار واحل�ض���ارة والتاريخ 
واملالح���م القدمي���ة. واأ�ضه���م يف العدي���د 
واحللق���ات  الآث���ار  موؤمت���رات  م���ن 
وخارج���ه.  الع���راق  داخ���ل  الدرا�ضي���ة 
ودع���ي لإلق���اء اأحادي���ث وحما�ضرات يف 

جامع���ات اأمريكي���ة واأوربي���ة ع���ن اآث���ار 
وح�ضارة العراق وع���ن نتائج تنقيباته. 
ن�ض���ر العدي���د م���ن البح���وث والدرا�ضات 
والتقاري���ر العلمي���ة ع���ن نتائ���ج اأعمال���ه 
امليداني���ة ودرا�ضات���ه املقارنة يف جمالت 
علمي���ة عراقي���ة واأجنبية. ل���ه ثالثة كتب 
مطبوعة: )1(: فخاري���ات ع�ضر الوركاء 
بالإنكليزية، )2(:  – اأ�ضوله وانت�ضاره، 
ظالل ال���وادي العريق – بالعربية ، )3(: 
واحل�ض���ارة  الأر����س  وح���دة  الع���راق: 
والإن�ضان، بالعربية اأي�ضا�ضغل عددا من 
املواقع العلمية والإدارية يف هيئة الآثار 
وال���رتاث: منه���ا باح���ث علم���ي، مدي���را 
للتحري���ات وحماي���ة املواق���ع الآثاري���ة، 
ومدي���را عام���ا لالآث���ار ومتاح���ف املنطقة 
العم���ل  م���ن  تقاع���ده  ورغ���م  ال�ضمالي���ة. 
الوظيف���ي يف اأواخر الثمانين���ات اإل اأنه 
ا�ضتمر يف ن�ضاطاته الأكادميية والعلمية 

يف داخل العراق وخارجه.
يق���ول بهن���ام اأبو ال�ض���وف : ل���و تعمقنا 
بدرا�ضة الفن ب�ضكل ع���ام والفن العراقي 
ب�ض���كل خا����س لتبن لن���ا ب�ض���كل وا�ضح 
اأن للف���ن �ضاأنه �ض���ان الم���ور احل�ضارية 
الأخرى جذور واأ�ضول تاريخية �ضاربة 
يف الق���دم. وه���ذه اجل���ذور قد تف���وق ما 

يت�ضوره الفنان���ون املخت�ضون اأنف�ضهم، 
ولعله���م ينده�ض���ون باأن���واع الف���ن وتعد 
د جمالت���ه واأمناط���ه الت���ي ق���د تتطاب���ق 
م���ع جم���الت الفن احلديث ب�ض���كل كبر.
وتوؤك���د الدرا�ض���ات اأن اجل���ذور الفني���ة 
احلج���ري  الع�ض���ر  من���د  متت���د  الأوىل 
احلدي���ث اأي بح���دود الأل���ف التا�ضع قبل 
امليالد.وم���ن خالل التتب���ع وال�ضتق�ضاء 
يظه���ر اأن تل���ك الفن���ون الأوىل كانت يف 
تط���ور م�ضتمر م���الزم لتط���ور احل�ضارة 
القدمي���ة حت���ى اأ�ضبح لدينا م���ا ميكن اأن 
ي�ض���كل بداي���ة الفن���ون اجلميل���ة. حي���ث 
ك�ضف���ت اآثار الأجي���ال القدمية لنا بدايات 
النح���ت والر�ض���م والزخ���ارف والتلوين 
واأمورعدي���دة تدخ���ل يف م�ضمار الفنون 
الت�ضكيلي���ة الت���ي �ضكلت اجل���ذورالأوىل 
للفن ب�ض���كل عام، والف���ن العراقي ب�ضكل 
خا����س. وه���ذا م���ا يوؤك���ده الباحث���ون و 
الدار�ضون املخت�ض���ون يف الفنون وعلم 
الآث���ار. حي���ث توؤك���د تلك القط���ع الأثرية 
الت���ي ميكن الرج���وع األيها بع���د الإطالع 
عليه���ا يف مواقع تواجده���ا لدى اجلهات 
املعني���ة يف الع���راق كم���ا ه���و مع���روف 
اأن الهي���اأة العام���ة لالآث���ار و ال���رتاث هي 
اجله���ة الر�ضمية الوحيدة التي متلك حق 

التح���ري والتنقي���ب يف املواق���ع الأثرية 
وحق الحتفاظ بالآثار املنقولة و�ضيانة 

الأبنية الأثرية والرتاثية.
 2010 ع���ام  نهاي���ة  ل���ه  زيارت���ي  خ���الل 
يف داره الت���ي ي�ضكنه���ا م���ع �ضقيقت���ه يف 
العا�ضم���ة الأردني���ة عمان اأه���داين كتابه 
الأخ���ر املعنون )العراق وح���دة الأر�س 
واحل�ض���ارة والإن�ض���ان(، يومها اأجريت 
معه رحم���ه الله ح���وارا �ضحفيا مقت�ضبا 
قل���ت في���ه : اب���و ال�ض���وف الذي م���ا زال 
يتمتع بحيوية ال�ضباب رغم ال� ) 80( هو 
وتد م���ن اأوتاد احل�ض���ارة العراقية ومن 
اأ�ضح���اب القلوب العامرة بح���ب العراق 
وواح���دا م���ن اأع���الم الع���راق البارزي���ن 
يف جم���ال درا�ضة تاريخ ح�ض���ارة وادي 
وفطح���ل  جلي���ل  وهوع���امل  الرافدي���ن 
بتخ�ض�ض���ه، واأح���د رموز العل���م والأدب 

والفن والثقافة والإبداع.
وخ���الل الزيارة كان العراق حا�ضر بيننا 
، ب���كل اإرث���ه وتراثه ، حي���ث حتاورنا يف 
موا�ضي���ع �ضت���ى ،كان���ت وح���دة الع���راق 
والعراقي���ن ه���ي الغالبة عل���ى حديثنا ، 
حيث اأك���د الدكت���ور اأبو ال�ض���وف ، على 
انه لو عدن���ا اإىل ن�ضو�س العراق القدمي 
 ، اأكدي���ة  اأم  كان���ت  �ضومري���ة  وكتابات���ه 

رحل )بهنام أبو الصوف( في منفاه االختياري قبل عام في أيلول 
2012، تاركا خلفه فراغا كبيرًا ليس في حقل تخصصه العلمي 

فقط، وانما في مجمل المشهد الثقافي العراقي ايضا، والفراغ 
الذي تركه رحيل ابو الصوف ال يمكن سده مع وجود هذه الشحة 

الكبيرة في علماء االثار حاليا.

عالم جليل.. عشق تراب 
العراق وحضارته.. ودفن 

بعيدا عنهما

بهنام أبو الصوف:

ماجد عزيزة
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بالبلي���ة اأم اآ�ضوري���ة ، لوجدن���ا ال�ضع���ور 
بوحدة اأر�س العراق وتكاملها احل�ضاري 
واجلغرايف والإقت�ضادي وال�ضيا�ضي ، ل 
ب���ل ال�ضعور بوح���دة املنطق���ة وتناظرها 
احل�ض���اري من البحر ال�ضفل���ي ) اخلليج 
العربي ( يف ال�ضرق اإىل �ضواطيء البحر 
العل���وي ) البحر املتو�ض���ط( يف الغرب ، 
كان هاج�ضا ب���ارزا ل�ضعب العراق القدمي 
وقادته عل���ى مر التاري���خ ، تعززه وحدة 
الأر�س والتاري���خ وامل�ضر امل�ضرتك يف 
مواجهة الأخطار والتحديات القادمة من 
وراء احلدود ال�ضمالية وال�ضرقية بالذات 
. وقال : لقد �ضعى اإىل هذا الهدف وحققه 
با�ضرار واحيان���ا بت�ضحيات كبرة قادة 
عراقي���ون ب���ارزون من���ذ اأوا�ض���ط الألف 
الثالث قبل امليالد منهم ) لوكال زاكري – 
2371/2400 ق م( واأ�ضهره���م واأبعدهم 
اأث���را ) �ضرجون الأك���دي -2316/2371 
ق م ( واأكرثه���م �ضه���رة امل�ض���رع البابل���ي 
ق   1750/1792- )حموراب���ي  الكب���ر 
م( ف�ض���ال عن عدد من الق���ادة الآ�ضورين 
العظ���ام اأمث���ال ) �ضرجون الث���اين وابنه 
�ضنحاريب واأ�ضرحدون واآ�ضور بانيبال( 
ال���ذي اجت���ث م���ن اأر����س فل�ضط���ن بقايا 
الكي���ان الع���ربي وجع���ل من مدين���ة بابل 

عرو�س العامل القدمي .
وحت���دث الدكت���ور اب���و ال�ض���وف عن ان 
ار����س الع���راق �ضه���دت اوىل الق���رى يف 
الع���امل حي���ث ظهرت يف و�ض���ط وجنوب 
بالد الرافدين ويف �ضماله ، وذلك يف قرى 
نينوى وتبة كورة وك���ري ر�س وقالينج 
خمم���ور  �ضه���ول  ويف  اربي���ل  يف  اأغ���ا 
دوكان  �ض���دود  واحوا����س  واملو�ض���ل 
و�ضه���رزور وحمري���ن وا�ضك���ي مو�ض���ل 
وال�ضوان جنوب �ضامراء ورا�س العمية 
وجم���دة ن�ضر وكي�س يف منطقة م�ضروع 
امل�ضيب ونفر والوركاء واور واريدو يف 
النا�ضرية . واأكد باأن اهل العراق عرفوا 
ا�ضتخ���دام الذه���ب والف�ض���ة يف 3500-
3000 ق م ، وتوجوه���ا مبعرف���ة الكتابة 

خالل فرتة احل�ضارة ال�ضومرية .
عل���ى  العراقي���ن  وف�ض���ل  تاأث���ر  وع���ن 
املظاهر الثقافية والرتبوية وال�ضيا�ضية 
والق�ضائي���ة املعم���ول به���ا حالي���ا ، اأك���د 
الدكت���ور اأبو ال�ض���وف ، ب���اأن لهم ف�ضال 

كب���را يف ذل���ك ، فهيئ���ة �ض���ورى دول���ة 
املل���ك  جلجام����س  اي���ام  عل���ى  املدين���ة 
اخلام����س ل�ضاللة ال���وركاء الوىل وهي 
النم���وذج الأول لالأنظم���ة الربملاني���ة يف 
الع���امل املعا�ض���ر ، واملدر�ض���ة التي كانت 
تعرف عن���د ال�ضومرين با�ضم بيت الرقم 
) اإ – دوب���ا ( ه���ي اي�ضا النم���وذج الأول 
لأقدم ا�ض���كال املعاهد الرتبوية والعلمية 
الالحق���ة ، وم���ن مدينة نف���ر و�ضلنا اأول 
تق���ومي زراع���ي يف باب���ه ي�ضم ع���ددا من 
الو�ضاي���ا والتعليمات الزراعية اخلا�ضة 
بتهيئ���ة احلق���ل ومبو�ضم الب���ذار والري 
واحل�ض���اد و�ضعه���ا ف���الح عراق���ي قدمي 
لإبن���ه عل���ى رقي���م من ط���ن يح���وي 35 
فقرة . وهناك العديد من الأمور الأخرى 
كان الف�ضل فيه���ا للعراقين القدماء على 

احل�ضارة الإن�ضانية .
وك�ض���ف الدكت���ور بهن���ام اب���و ال�ض���وف 
ع���ن معلوم���ة طريف���ة يف تاري���خ العراق 
، وه���ي ان مدينت���ي الب�ض���رة والكوف���ة 
الع���رب  �ضيدهم���ا  مدينت���ن  اول  وهم���ا 
امل�ضلم���ون يف العراق يف زم���ن اخلليفة 
عم���ر بن اخلط���اب كانتا م���ن ) الق�ضب ( 
ب���كل مبانيهم���ا مبا فيه���ا امل�ضجد اجلامع 
ودار الم���ارة وال�ضواق ، وهناك ا�ضارة 
وا�ضح���ة على ان بي���وت مدينة �ضروباك 
يف اجلن���وب م���ن عفك كان���ت م�ضيدة من 

الق�ضب اأي�ضا .
جدي���ر بالذك���ر ب���اأن الدكت���ور بهن���ان اأبو 
�ض���وق   ( حمل���ة  موالي���د  م���ن  ال�ض���وف 
ال�ضعارين ( القدمية باملو�ضل قرب جامع 
النب���ي جرجي����س ي���وم 15 مت���وز 1931 

)دق���وا عاخل�ضب( ! واأ�ض���رة ابو ال�ضوف 
من الأ�ضر املو�ضلية العراقية التي �ضكنت 
حمل���ة القلع���ة وه���ي م���ن اق���دم حم���الت 
اأج���زاء وا�ضع���ة  ت�ضغ���ل  الت���ي  املو�ض���ل 
م���ن ت���ل املو�ض���ل الأث���ري الق���دمي داخل 
اأ�ضوار املو�ض���ل وكان والده تاجرا ياأتي 
بالأخ�ضاب من اإطراف ديار بكر وجزيرة 
اب���ن عمر حيث كان �ضكن العائلة الأ�ضلي 
كما كان يتاجر بالأ�ضواف . اأكمل درا�ضته 
البتدائية،واملتو�ضط���ة والثانوي���ة فيه���ا 
،و�ضافر اإىل بغداد كعادة قرنائه –حيث مل 
تكن اآن���ذاك جامعة يف املو�ضل ، للدخول 
يف ق�ض���م التاريخ -كلي���ة الآداب وتخرج 
متخ�ض�ض���ا بالتاريخ والآثار �ضنة 1955 
. وكان م���ن اأ�ضاتذت���ه الذي���ن تعل���م عل���ى 
اأيديهما الأ�ضتاذ طه باق���ر والأ�ضتاذ فوؤاد 
�ضفر وهما من ع�ضق من خاللهما التنقيب 
ع���ن الثار ، والدكتور �ضالح احمد العلي 
الذي وج���د يف حما�ضرات���ه منطا جديدا 
م���ن املعرف���ة التاريخية. وق���د تي�ضرت له 
الفر�ض���ة للح�ضول على بعث���ة علمية يف 
اململكة املتحدة .وح�ض���ل علىالدكتوراه 
يف جامع���ة كمربدج خري���ف �ضنة 1966 
.وكان���ت اأطروحته املو�ضوم���ة : "اأ�ضالة 
ع�ض���ور م���ا قب���ل التاريخ يف الع���راق " ، 
تتن���اول نواة احل�ضارات و)علم الإن�ضان 
:ان�ضان العراق القدمي (. وكانت ح�ضارة 
الوركاء ه���ي العمود الفق���ري يف منهجه 
يع���د  ال���وركاء  ع�ض���ر  ،لن  واطروحت���ه 
ع�ضرا متمي���زا يف ما�ضي العراق القدمي 

وازدهار احل�ضارة الن�ضانية عموما .
�ضاألت���ه : هل �ضاهمت اب���ان عملك الطويل 

يف ك�ضف مواقع معينة؟ 
� نعم، لق���د ادى عملي يف تل ال�ضوان يف 
�ضام���راء اىل الك�ض���ف عن بقاي���ا قرية من 
الع�ض���ر احلج���ري احلدي���ث، تع���ود اىل 
مطل���ع الأل���ف ال�ضاد����س قبل املي���الد، كما 
ادى عمل���ي يف موقع قاينج اآغا قرب قلعة 
اربي���ل اىل الك�ضف ع���ن م�ضتوطن وا�ضع 
م���ن ع�ضر ال���وركاء، مع معبدي���ن قائمن 
و�ض���ط حي �ضكني مق���ام على م�ضطبة من 
الل���ن ت�ضكل بدايات الزق���ورات )البراج 
وانت���م  الرافدي���ن.  وادي  يف  املدرج���ة( 
تعلم���ون ان التنقي���ب ل يجري للح�ضول 
عل���ى م���ادة تاريخية غ���ر معروف���ة فقط 

او ادل���ة وبراه���ن جديدة ع���ن مرحلة او 
مراحل من التاريخ القدمي لأي بلدة. ويف 
اعمايل امليدانية، خا�ضة يف تل ال�ضوان 
وقاين���ج اآغ���ا يف اربي���ل، اذ ح�ضلن���ا يف 
املوقع الول على نتائ���ج مذهلة وجديدة 
عن حلقات كانت جمهولة من مطلع الألف 
ال�ضاد����س قبل امليالد يف و�ض���ط العراق، 
وح�ضلن���ا يف املوقع الث���اين على اجوبة 
مهمة لكثر من امل�ضائل املعمارية والفنية 
والجتماعي���ة ع���ن مرحلة بداي���ات ع�ضر 
ال���وركاء يف منت�ضف الأل���ف الرابع قبل 

امليالد. 
قل���ت : واأي املواقع الآثاري���ة التي عملت 

فيها اقرب اىل نف�ضك؟ 
� كل الماك���ن الت���ي عملت فيه���ا احمل لها 
يف قلب���ي ذك���رىات جميل���ة وانطباعات 
رائعة، ابتداء م���ن حو�س �ضد دوكان يف 
منطق���ة راني���ة بقراه���ا اجلميل���ة ونا�ضها 
الطيبن الب�ضطاء، ونه���ر الزاب ال�ضغر 
ال���ذي ي�ضق طريقه يف و�ض���ط ذلك ال�ضهل 
الف�ضي���ح ال���ذي حتول اىل بح���رة، حتى 
���ب الكب���ر التي  ارا�ض���ي م�ض���روع امل�ضيَّ
كان���ت مغط���اة بكثب���ان الرم���ل املتحركة، 
والت���ي كنت التق���ي فيها بقطع���ان كثرة 
م���ن الغ���زلن كلما دخل���ت ربوعها. ولدي 
ذكريات جميلة اي�ضا عن �ضنوات التنقيب 
الآله���ة  منطق���ة  خر�ضاب���اد،  منطق���ة  يف 
ال�ضوري���ة ال�ضبعة، وحو�س �ضد حمرين 
الت���ي انقذنا خم�ضن موقع���ا فيها قبل ان 
تغمرها مياه ال�ضد، كما انقذنا يف حو�س 
ا�ضك���ي مو�ض���ل مائ���ة وخم�ض���ن موقع���ا 
اثري���ا. ويف ذاكرتي موق���ع خا�س للعمل 
يف ت���ل ال�ض���وان جنوب �ضام���راء، حيث 
وفق���ت للك�ض���ف عن امل���كان ال���ذي انتقلت 
منه معارف فالحي �ضمال العراق الوائل 
اىل مواط���ن و�ضط وجن���وب العراق، يف 
مطل���ع الألف ال�ضاد�س قب���ل امليالد. وكان 
لكت�ضافات���ي غر امل�ضبوقة يف هذا املكان 
�ض���دى وا�ضع يف او�ض���اط الآثار العربية 
والدولية، حيث اخذت مكانها يف خمتلف 
الن�ضريات العاملية الآثارية، كما اخذتني 
لعدد من اجلامع���ات يف الكثر من انحاء 

العامل للقاء املحا�ضرات عنها. 

عن موقع الحوار المتمدن
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لعل م����ا يعترب موا�ضاة ل�ضحبه وحمبيه 
وطالب����ه، اأنه ترك ثروة م����ن موؤلفاته ملرّا 
رنا به وبجلي����ل م�ضاهماته يف  ت����زل تذكرّ
حفظ تاريخ وتراث وطنه الأم-العراق، 
ذل����ك ه����و ع����امل الآث����ار العراق����ي الكبر 

بهنام اأبو ال�ضوف.
ول����د الفقي����د يف حمل����ة "ب����اب النب����ي" 
املو�ضلي����ة الأثري����ة العريق����ة يف مت����وز 
ن�ضاأت����ه  كان����ت  وق����د   .1931 ع����ام  م����ن 
الت����ي عا�����س  الأوىل وظ����روف املدين����ة 
فيها طفولت����ه و�ضباه، العام����ل احلا�ضم 
تاأث����را يف نهجه للدرا�ض����ات التاريخية 
الأثري����ة. ول نن�ض����ى اأن جمال�����س والده 
كانت تف����وح فيها عط����ور ق�ضائد ال�ضعر 
العرب����ي وروايات وق�ض�����س واأ�ضاطر 
الأدب العرب����ي املعروف����ة. حت����ى لأذك����ر 
املرح����وم اأب����و ال�ضوف يف لق����اء اأذاعي 
الع����ام املا�ض����ي وه����و ي�ض����ر اىل ه����ذه 
احلقيق����ة قائال " اأن����ه بعم����ر ال12 عاما 
اد  كان ي�ضم����ع ق�ض�����س عن����رتة ب����ن �ض����درّ
����ر، ويعي�س  وقبائل الع����رب وقبائل �ضمرّ
ح����الت اأبطال التاريخ العربي، وي�ضمع 

الألياذة والأودي�ضة".

����ر يف ال�ضب����ي الذي  وكل ذل����ك مم����ا يوؤثرّ
راح وب�ضب����ب ق����وة اجل�ض����د الفيزيائية 
ميار�س الريا�ضة وال�ضباحة متطلعا لأن 
����ارا اأو ريا�ضي����ا. ولكن لالأهل  يك����ون طيرّ
موق����ف وخا�ضة والدته الت����ي اأرادت له 
اأن يك����ون جامعيا مت�ضلرّحا ب�ضالح العلم 
وهو املقت����در عليه واملوؤهل ل����ه. وهكذا 
كان ف����اأذا بجامع����ة املو�ض����ل ومن ح�ضن 
ال�ض����دف تقرر فتح فرع لدرا�ضات الآثار 
والتاري����خ يف كلية الآداب وذلك يف عام 
1951 حي����ث يق����رر ال�ض����اب بهن����ام اأبو 
ال�ض����وف فرحان����ا الأنتم����اء له����ذا الفرع 
والتفرغ للدرا�ضة فيه ملدة اأربع �ضنوات 
ق�ضاها ليتخرج ب�ضه����ادة جامعية اأولية 

لته لأن يطلب املزيد. اأهرّ
ويف بداية ال�ضتينيات من قرننا املا�ضي 
�ضافر بهنام اأب����و ال�ضوف اىل بريطانيا 
طالب����ا لعلم الآثار حي����ث وا�ضل درا�ضته 
العلي����ا وح�ض����ل باأمتي����از عل����ى �ضه����ادة 
الدكت����وراه على اطروحت����ه التي جاءت 
وعل����م  احل�ض����ارة  ج����ذور   " بعن����وان 

الأجنا�س الب�ضرية" وذلك عام 1966.
ومن����ذ ذلك احلن مل ياأل����وا اأبو ال�ضوف 

جهدا يف التعريف بح�ضارة بالده وذلك 
من خالل:

1 انغما�ض����ه بعملي����ة البح����ث والتنقيب 
اأر�����س  يف  اأثري����ة  كن����وز  ع����ن  الأث����ري 

الوطن.
التاألي����ف  يف  املتمي����ز  اجله����د  بذل����ه   2

والبحث العلمي.
ففي جمال التنقيب الأث����ري اأ�ضرف اأبو 
ال�ضوف على تنقيبات اأثرية وا�ضعة يف 
حو�س �ضدي حمرين )مبحافظة دياىل( 
واأ�ضكي املو�ضل على نهر دجلة وكل ذلك 
ن من  ب����ن الأعوام 78-1985. وقد متكرّ
الك�ض����ف ع����ن ح�ضارة جدي����دة مل يعرف 
اأح����د عنه����ا �ضيئا قب����ل ذلك يع����ود تاريخ 
احلج����ري  الع�ض����ر  مطل����ع  اىل  اأقدمه����ا 
احلدي����ث )مطل����ع الأل����ف ال�ضاد�����س قبل 
املي����الد( وذل����ك يف و�ض����ط الع����راق )تل 

ال�ضوان يف �ضامراء(.
كم����ا عمل املرح����وم بهنام اأب����و ال�ضوف 
يف موق����ع قاينج اأغ����ا قرب قلع����ة اأربيل 
التاريخية، حي����ث اأدرّت تنقيباته الأثرية 
اىل اأكت�ضاف م�ضتوطن وا�ضع من ع�ضر 
ال����وركاء م����ع معبدي����ن قائم����ن و�ض����ط 

ح����ي �ضكني ق����دمي �ضكلرّت طبيع����ة بنائه 
اأر�����س  يف  للزق����ورة  الأوىل  البداي����ات 

وادي الرافدين.
ويف جم����ال التاأليف العلم����ي التاريخي 
الأث����ري ن�ض����ر املرح����وم اأب����و ال�ض����وف 
بحوث����ا عدي����دة ه����ي نتائ����ج اكت�ضافاته 
وتنقيبات����ه وذل����ك يف جمل����ة )�ضوم����ر( 
بالعربي����ة والأنكليزية. كم����ا األرّف الكتب 

التالية:
* فخاري����ات ع�ض����ر ال����وركاء ، ا�ضول����ه 

واأنت�ضاره )باللغة الأنكليزية(
* ظالل الوادي العريق

* الع����راق: وح����دة الأر�����س واحل�ضارة 
والأن�ض����ان. وه����و الكت����اب ال�ض����ادر عن 
دار اأف����اق عربي����ة واملو�ضوعة ال�ضغرة 

يف بغداد.
* تاري����خ من باطن الأر�����س عام 2000 
)وه����و الكتاب الزاخ����ر بتفا�ضيل عملية 
يف علم الآث����ار هي خال�ضة جتربته ملدة 

30 عاما(
* ق����راءات يف الآث����ار واحل�ض����ارة ع����ام 

ان. 2005 يف عمرّ
ومل يقت�ض����ر اأم����ر امل�ضاهم����ات العلمي����ة 

يف  البحث����ي  والن�ض����ر  ال�تاألي����ف  عل����ى 
املج����الت املعروفة بل اأخ����ذ العامل بهنام 
اأب����و ال�ض����وف بالأ�ض����راف عل����ى طلب����ة 
يف  اجله����د  وب����ذل  العلي����ا  الدرا�ض����ات 
نق����ل جتاربه لأبنائ����ه الطلب����ة من خالل 
حما�ضرات����ه وح�ضوره ملوؤمت����رات علم 

الآثار يف خمتلف اأنحاء العامل.
كتاب����ه  وفات����ه  قب����ل  و�ض����ع  ق����د  وكان 
����ا بالتفا�ضيل، اأعماله  بالأنكليزي����ة موثقرّ
الأث����ار  جم����ال  يف  العلمي����ة  امليداني����ة 
والرتاث ومنذ عام 1955 وحتى اأواخر 

الثمانينيات.
لقد كان العامل اجلليل بهنام ابو ال�ضوف 
����زة يف  �ضخ�ضي����ة عراقي����ة علمي����ة متميرّ
ن�ضاطها وحر�ضها على اأن يكون لتاريخ 
الع����راق اأبناءه ال����ربرة الذي����ن ينقبرّون 
ف����ون الب�ضري����ة عليها  ع����ن كن����وزه فيعررّ
مب����ا يثب����ت يف الأن�ض����ان هويت����ه ويزيد 
م����ن �ضالبة اأميان����ه باأ�ضالت����ه وجذوره 
الطيبة. وهكذا �ضمعته يوما عرب الأثر 
اأن ي�ضاه����م  اأمنيت����ه كان����ت  ب����اأن  يق����ول 
يوما يف العثور عل����ى مقربة حمورابي 

ومدينة اأكد.

د. عامر هشام الصفار

بهنام أبو الصوف
والجهد االثاري في العراق

باحث واكادميي
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وكاأن���ه يغ���ادر اىل حمط���ة اأخ���رى من 
اأب���و ال�ض���وف  ، ذه���ب بهن���ام  عامل���ه  
عمالق تاأريخ ح�ضارة  وادي الرافدين 
والتاأري���خ الن�ض���اين  اىل ع���امل اآخر . 
كان ق���د وافق عل���ى الن�ضخ���ة النهائية 
م���ن كتابه املو�ض���وم ) ذكريات ال�ضنن 
( ودف���ع اىل النا�ضر قبل رحيله باأربعة 
اأيام كامل م���ا عليه من ا�ضتحقاق مايل 
وكرر عليه ب�ض���كل عجيب اأن ي�ضاحمه 
ان كان ق���د اأخط���اأ بحق���ه )ح�ض���ب م���ا 
ق���ال النا�ضرنف�ض���ه ( ، وه���ذا توا�ض���ع 
الكب���ار ، فهنيئ���ا لك  فقد كن���ت �ضاخما 
يف حيات���ك وهنيئ���ا ل���ك واأن���ت �ضامخ 
يف  رحيل���ك  .كان  عل���ى الوط���ن اأن ل 
يفرط بكنز مثل���ك ، فاأنت ل تتكرر وان 
مكان���ك ال�ضحي���ح هو مراك���ز للبحوث 
وم�ضتودع���ات للفكر الن�ض���اين ، وتبا 
التقاعدي���ة  وال�ض���ن  التقاع���د  ملفه���وم 
عندن���ا، كان من الأج���در اأن تتظافر مع 
اجنازات   العامل اجلليل علوم التاأريخ 
والجتماع والوراث���ة الب�ضرية ، اذ اأن 
علم الآثار هو درا�ضة الثقافة الإن�ضانية 
املادية، مبا يف ذلك  التحف )اأقدم قطع 
من ثقافة الإن�ضان(، وقطع من املتاحف 
والقمام���ة احلديث���ة  واأن يعمل علماء 
الآثار بق���رب علم���اء الأنرثوبولوجيا 
الف���ن،  وموؤرخ���ي  البيولوجي���ة، 
واملتاحف. الفيزيائي���ة،  واملخت���ربات 
والآثاري���ون متهم���ون باحلف���اظ على 
نتائ���ج حفرياته���م، الت���ي ت�ضتق���ر يف 
النهاية داخل  املتاح���ف ، لكن ال�ضوؤال 
هو كيف يكون احلفاظ عليها اذن؟ وقد 
�ضاهدن���ا ما ح�ض���ل للمتح���ف العراقي 
بعد احتالل عام 2003  ، فعادة  يرتبط 
علماء الآثار باحلفريات، اأو احلفر يف 

طبقات  املواقع القدمية.
اللغوي���ة  الأنرثوبولوجي���ا  ت�ضع���ى 
الل�ضاني���ات  اأي�ض���ا  )وت�ضم���ى 
الأنرثوبولوجي���ة( اإىل فه���م عملي���ات 
الت�ض���الت الب�ضري���ة، اللفظي���ة وغر 
اللفظية، والتنوع يف اللغة عرب الزمان 
الجتماع���ي  وال�ضتخ���دام  وامل���كان، 

لللغة، والعالقة بن اللغة والثقافة.
لكن الراحل الكبر بهنام اأبو ال�ضوف 
خا����س املجاهي���ل وف�ض���ر العدي���د من 
طال�ضمه���ا ، وغا�س يف اأعماق التاأريخ 
الب�ضري وخرج يحف���ر ال�ضخور بيده 
ونف����س الرتاب ع���ن احل�ض���ى واأزاح 
بفر�ضات���ه العبقري���ه ت���راب ال�ضن���ن ، 
ووقف مثل القائد  اأمام من�ضدة الرمل 
فبدل من و�ضف �ضاحة الأحداث خالل 
مرحلة ق�ضرة من الزمن ، �ضار يعطي 
اي�ضاح���ا مف�ض���ال ع���ن حرك���ة التاأريخ 
وتنا�ض���ل الأق���وام م���ن جي���ل اىل جيل 
ب���ل من ع�ضر اىل ع�ض���ر، ويربطها مع 
ال�ضاللت التي �ضكنت وادي الرافدين 
ويثب���ت   ، ، حت���ى ع�ضرن���ا احلا�ض���ر 
مبه���ارة فائق���ة وبرهان علم���ي ما غاب 
عن الكثرين عن اأ�ضباب الختالف يف 
اللون واجل�ض���م و�ضكل الراأ�س وغره 
م���ن التفا�ضي���ل وكذل���ك لغ���ات الأقوام 

، ب���ل وحت���ى الأ�ضب���اب الت���ي اأدت اىل 
ظواهر جمتمعية تتكامل  مع نظريات 
وعل���ى  اخلالدي���ن  الجتم���اع  علم���اء 
راأ�ضه���م الع���امل الراح���ل عل���ي الوردي 
. وعل���ى الرغم م���ن كون عل���م الوراثة 
يتميز مب�ضاح���ة زمنية ق�ضرة مقارنة 
بعل���م الآث���ار ال اأن بع����س الظواه���ر 
الوراثية ميك���ن اأن ت�ضتنبط من خالل 
ه���ذا العلم  ، حي���ث يهتم عل���م الوراثة 
الب�ضرية بدرا�ضة اآليات انتقال ال�ضفات 
الوراثية عن���د الإن�ضان)خ�ضو�ضا تلك 
املرتبط���ة باأمرا����س وراثي���ة( اإل اأن���ه 

يواجه عدة �ضعوبات من بينها:
- ع���دم اإخ�ض���اع الإن�ض���ان لتزاوجات 

م�ضيطر عليها.
- �ضعوبة تطبيق القوانن الح�ضائية 

على جيل ب�ضري .
- �ضعوب���ة التاأكد من بع����س ال�ضفات 
اأمرا����س  لوج���ود  نظ���را  الوراثي���ة 
مرتبطة بت�ضوهات خلقية اأثناء احلمل 

اأو الولدة.
� اخف���اء بع����س العائ���الت  لالأمرا����س 

الوراثية .
وداع���ا اأيه���ا الكب���ر ال���ذي تلخ�ض���ت 
في���ه اأ�ضاط���ر نين���وى واآ�ض���ور واأك���د 

وكلكام�س واأور وكل العراق .
لكن ل فرق عند املوت

ب���كامت  اأم  الغرب���ة  يف  كان  �ض���واء 
لل�ضوت.

وي�ض���رخ ال�ضوؤال الأه���م . ملاذا  ينزف 
الوط���ن نخب���ه  الواح���د تل���و الآخ���ر، 
فيخطفه���ه امل���وت يف حلظات يف حن  
يط���ول بناوؤها ده���را من الزم���ن ؟ انه 
ق���در الأمة ب���ال �ض���ك وق�ض���اء الله جل 
وع���ال ، ويط���رق عل���ى الروؤو����س ك���ي 

ت�ضتفيق .
تتطلب قيم الوفاء لهذا الكبر تخليده 
باطالق  ا�ضمه على واحدة من �ضاحات 

بغداد اأو املو�ضل على الأقل .

عن جريدة الرياض السعودية

محطات في حياة أبو الصوف

د. هيثم الشيباني
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واأهديتها  )الث��اري(  ق�ضتي  كتبت  عندما 
اإىل املوؤرخ بهنام اأبو ال�ضوف، قال يل: يا 
عادل، اأنت حتفر يف املناطق التي اأهملت 
متاما ً، فاإذا كنا ننب�س الأر�س ل�ضتخراج 
لغز  تعيد احلفر يف  فاأنت  اأ�ضالفنا،  كنوز 
معك  ���ض��داق��ت��ي  يجعل  وه���ذا  الإن�����ض��ان، 

دائمة.
�ضومر  �ضاللت  من  املنحدر  الإن�ضان  هذا 
واجلوال  واأ�ضور،  وبابل  ونينوى  واأكد 
يف ال�����رباري، وامل��رت��ف��ع��ات، واجل��ب��ال، 
اأو  كمهنة،  امل��ا���ض��ي،  ع��ن  يبحث  يكن  مل 
كمعرفة خال�ضة. وعندما  بل  حتى كولع، 
)هيدويوؤو  ال��ي��اب��اين  ب��الث��اري  عرفني 
خاله  هو  اليابان  واإمرباطور   � فوجيئي( 
ا�ضطحبه يف  الفرات، وكنت  اأع��ايل  � يف 
هذا  اإىل  انظر  يل:  قال  التنقيب،  رح��الت 
واليابان،  طوكيو،  ترك  انه  الإن�ضان...، 
تاريخ  ب��ك��ت��اب��ة  ل��ي�����ض��ه��م  ك��ل��ه،  وال���ع���امل 

ح�ضارتنا العظيمة.  
�ضياغتها  على  عمل  التي  املعرفة  ه��ذه     
ان  لها  اأراد  ال�����ض��وف،  اأب���و  الربف�ضيور 
تكمل م�ضرة الرعيل الأول من الثارين 
وباقي  باقر  وط��ه  �ضفر  ف��وؤاد  العراقين، 
لل�ضخ�ضية  يعيد  وان  ال��ك��ب��ار،  العلماء 
املعا�ضر، موقعها يف  العراقية، يف عاملنا 
عرب  متتد  ج�ضور  عرب  وال�ضرب،  البحث، 

دورات الزمن..
اأبو ال�ضوف، فجاأة)2012/9/19(  رحل 
وهو  ع�ضقه،  ال���ذي  ال��وط��ن  ع��ن  ب��ع��ي��دا ً 
يتمتع بذاكرة �ضتتحول � عرب �ضل�ضلة من 
الرافدين  ف�ضائية  معه  اأجرتها  احللقات 
التاريخ:  �ضناعة  يف  �ضتدخل  م��ادة  اإىل   �
حياة  �ضناعة  ب��ل  الأث����ر،  �ضناعة  لي�س 
عنها  يغيب  ول  ال�ضم�س،  عنها  تغيب  ل 

الإن�ضان[ 9/20/ 2012
اأوائ��ل اخلم�ضينيات، جاء �ضاب  ]2[   يف 
بغداد  اإىل  امل��و���ض��ل  م��دي��ن��ة  م��ن  ط��م��وح 
زميله  مظلوم  ط��ارق  للدكتور  )وال��ك��الم 
منذ ذلك الوقت( حامال ً معه طبائع اإن�ضان 
ب��اأ���ض��اط��ر عراقية  م�����ض��اع��ره  ام��ت��زج��ت  
يتغر  مل  الآن،  ال��رج��ل،  وذل���ك  اأ���ض��ي��ل��ة. 
اغلب  يف  م��رح��ة  �ضخ�ضية  فهو   . ك��ث��را ً
الأحيان..اإل انه ينطوي على حب للعزلة 
التاأثر  �ضريع  ان��ه  واأ���ض��اف:  وال��وح��دة.. 

ب��الأف��راح والأح����زان، واأن���ا طاملا 
انتقده على هذا قائال ً ان اأجدادنا 

ل  كانوا  الرافدين  وادي  ح�ضارة  يف 
والأح���زان،  ب��الأف��راح  �ضريعا ً  ي��ت��اأث��رون 
لأن���ه���ا ت��ظ��ه��ر ع��ن��ده��م ب�����ض��ك��ل م���ت���وازن! 
يكمن  اأع��م��اق��ه  يف  ان  اأق�����ول:  ول��ك��ن��ن��ي 
ب�ضيط، طبيعي، عفوي..، ولكنه  خملوق 
اأع��م��ال كبرة  ب��ه  ت��ق��رن  ان  م���ازال يحب 
اأحب  امل��دي��ن��ة كما  اأح���ب  ان��ه   : ..اإج��م��ال ً
ال�ضوف  اأب��و  وال��دك��ت��ور  الطلق.  ال��ه��واء 
متخ�ض�س بالع�ضور القدمية، التي تعود 
اإىل الع�ضر احلجري احلديث ا�ضتمرارا ً 
اإىل بداية الع�ضور التي ن�ضاأت فيها القرى 
جامعة  يف  درا�ضته  اأك��م��ل  كما  الأوىل.. 
باكت�ضاف  وا�ضهم  بانكلرتا..  )ك��م��ربدج( 
لأثار  اكت�ضافه  اأب��رزه��ا  لعل  عديدة،  اآث��ار 
اإىل  تعود  التي  ال�ضوان"  "تل  ح�ضارة 
اآثاري  اكت�ضاف  وه��و  ال�ضاد�س..  الآل��ف 
جملة  يف  كثرة  درا�ضات  ن�ضر  كما  مهم. 
اأبحاث وكتب يف  "�ضومر" وغرها. وله 
العربية  باللغتن  الث���اري  اخت�ضا�ضه 
مدير  من�ضب  ي�ضغل  والآن  والنكليزية. 
اآثار ومتاحف املنطقة ال�ضمالية، وله  عام 
ح�ضور، مع رفاقه الثارين، يف الأبحاث 
ال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى درا���ض��ة اآث���ارن���ا، بعقل 
عراقي، وتعميق الوعي ب�ضموخ ح�ضارة 
ما  لبالد  اجل��دي��دة  احللقات  يف  املا�ضي 
د.  النهرين. يف هذا احلوار، يك�ضف  بن 
بهنام اأبو ال�ضوف، عن جوانب �ضخ�ضية 
الطويلة  حياته  مبجمل  عميقا ً  ارتبطت 

بعلم الآثار..
ل��ك مع  ذك���رى  �أق����دم  �إىل  ب��ن��ا  ت��ع��ود  �ن  �أود   *

�لآثار...؟
� بيت متهدم )خرابة( قرب بيتنا يف حملة 
)باب النبي( يف املو�ضل حيث كنا نلعب.

ك ..؟
*وبعد ذلك ..؟

كانتا  اللتان  قوينجق..  وت��ل  نينوى..   �
مغامرة لنا نحن �ضبيان املو�ضل ان ن�ضل 

اإليهما، بل كان الذهاب اإليهما خماطرة.
* وذهبت ..؟

� نعم، ذهبت اإليها وكانت تدور يف ذهني 
ح��ك��اي��ات واأ���ض��اط��ر ع��ن��ه��ا، ح��ن كانوا 
يقولون لنا: ان الب�ضر الت�ضقوا باجلدران 

باعتبارهم 
خطاة الرب، فكنت اأتلم�س خطواتي 

التنقيبات  خنادق  اإىل  انحدر  واأنا  بحذر 
معظم  �ضرق  التي  املنحوتات  بقايا  حيث 
اأجانب  م��ن  الآث�����ار،  ل�ضو�س  اأج��زائ��ه��ا 

وحملن يف القرن املا�ضي.
* وما �لذي كان يده�شك يف تلك �لآثار...؟

والن�ضاء،  ال��رج��ال  ل�ضور  اأده�����س  كنت   �
اأتاأمل ملراأى فتاة جميلة قد حتولت  وكنت 
وجنتيها  اأت��ل��م�����س  ف��ك��ن��ت  ح���ج���ر!  اإىل 
اإىل  اق��رب  وكنت  و�ضفتيها،  اجلميلتن 
اأنهم ب�ضر مثلنا،  البكاء لأنني كنت اعتقد 

وكم كنت اأمتنى ان يكلموين.
* وهل حدث حو�ر بينك وبينهم، و�أنت م�شغول 

قر�بة ن�شف �لقرن يف �لآثار ...؟
بقربهم  اأح�س  اأين   ، كثرا ً يحدث  نعم.   �
اأت���ب���ادل معهم  م��ا  وك��ث��را ً  اإىل روح����ي، 

الأحاديث ال�ضامتة!
�شنحاريب  ���ش��اه��دت  ل��و  ل��ك  �شيحدث  م���اذ�   *

يجل�س معنا ...؟
� �ضوف ل يكون غريبا ً علي رّ، لأنني عندما 

اأتفر�س يف �ضحنته اأجده قريبا ً مني.
* ما �لذي ي�شغلك با�شتمر�ر ...؟

� اأفكر بالعملية الثارية دائما، هذه حياتي 
منذ ربع قرن، لي�س كوظيفة اإمنا كحياة.

* لي�س لها رو�فد �أخرى ...؟
�  طبعا ً، فانا عندما اأجتول يف املدن التي 
عميقا  اأتاأمل  تراين   ، مثال ً فيها حفريات، 
بقايا  فيها  ان  اعتقد  التي  املناطق  ه��ذه   ً
ل��دي رّ ه��واي��ة تاأمل  اأك��ت��م��ك:  اث��اري��ة، ول 

وجوه النا�س..!
* هذ� له عالقة بدر��شتك �لأوىل ..؟

بع�ضها،  يف  اعتمدت،  الأوىل  درا�ضتي   �
ب�ضكل  املنقر�ضة  الب�ضرية  الأجنا�س  على 

خا�س، والتي ل تزال تعي�س بيننا.
* و�ىل ماذ� تو�شلت ..؟

� يف احلياة اليومية ترى ب�ضرا ً ينحدرون 
مناطق  تغطي  كانت  ب�ضرية  �ضاللت  من 
الإن�ضان  ان  الأر�ضية،  الكرة  من  وا�ضعة 

امل������ن������ق������ر�������س 
عا�س  ال��ذي  )النياندرتال( 

يف العراق حوايل 40 األف �ضنة قبل الآن، 
وو�ضط  الهند،  مثل  اأخ���رى  اأم��اك��ن  ويف 
ان  �ضنة( وغرها،  األف  )منذ 150  اأورب��ا 
بقاع  م��ن  كغره  ال��ع��راق،  ان  يعني  ه��ذا 
منذ  الإن�����ض��ان  ه��ذا  ا�ضتوطنه  ق��د  ال��ع��امل، 
الع�ضور احلجرية ال�ضحيقة. وهذا يعني 
يف  )ط��ف��رة(  وج��ود  على  دليال ً  هناك  ان 
يعرف  ان  املفيد  وم��ن  ال���وراث���ة،  ق��ان��ون 
قاريء "األف باء" بان انتقال الإن�ضان من 
عاقل ح�ضلت  اإن�ضان  اإىل  البدائية  احلالة 
يف املنطقة العربية، دون غرها من العامل 

القدمي.
* كيف ..؟

عظمية  بقايا  يف  تتمثل  اأدل��ة  لدينا  لأن   �
من جمجمة وفكوك هذا الإن�ضان، وجدت 
ال��دق��ة يف كهف  ال��ع��راق، وعلى وج��ه  يف 
جبل  يف  )ال�ضخول(  ومغارة  )�ضايندار( 

الكرمل يف فل�ضطن.
هذ�  ل��وج��ود  �لأ�شا�شية  �ل��ع��و�م��ل  �ق�شد  �أن���ا   *

�لإن�شان يف هذه �لبقعة بالذ�ت..؟
عدة  فيها  ت�����ض��اف��رت  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة   �
اإىل  ف��ق��ط  ل��ي�����س  اأدت  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ع���وام���ل 
البيولوجي،  ب�ضكله  الإن�ضان،  هذا  تطور 
وجوهرية  خطرة  تغيرات  اإىل  واإمن��ا 
هذه  يف  ح�ضلت  القت�ضادية  حياته  يف 
هو  كما  غ��ره��ا،  دون  ال��ع��امل  م��ن  البقعة 
معروف لدي علماء الأجنا�س. ان الإن�ضان 
م�ضاحة  يف  يعي�س  ك��ان  )النياندرتايل( 
اآ�ضيا  جنوب  من  متتد  العامل  من  وا�ضعة 
وحتى غرب اأوربا، يف الفرتات اجلليدية، 
الع�ضر  قبل  اجليولوجية،  الأزم���ان  يف 
احلديث، اإل ان التغير حدث يف منطقتنا 
فيه  البيئي مبا  العامل  بالذات ولي�ضبن: 

والعمل  امل���ن���اخ 
ال���ب���ي���ول���وج���ي 
اخل������������ا�������������س 
ب�����الإن�����������ض�����ان 

نف�ضه.
* �أرجو �ن نتوقف 

عند �لعامل �لثاين..
النياندرتال  نوع  ان   �
ال������ذي ك�����ان ي���ط���وف يف 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  م��رت��ف��ع��ات 
مغاراتها  اإىل  ويلتجيء  جبالها  و�ضفوح 
عند ا�ضتداد الربد القار�س وتراكم الثلوج 
)بن 70 وحتى ما بعد 40 األف �ضنة قبل 
الآن( كان يختلف قليال ً عن اأنواع اإن�ضان 
النياندرتال الأخرى يف اأجزاء من العامل. 
النوع  من  كان  العربية  منطقتنا  فاإن�ضان 
النرثوبولوجيون  عليه  اأط��ل��ق  ال���ذي 
الذي  الكال�ضيكي  )النياندرتال(  اإن�ضان 
ت��ط��ورا ً  اأك��رث  بيولوجية  �ضفات  يحمل 
ومهياأ للتحول اأو التطور، فحدثت الطفرة 
النوعية الأوىل لهذا اجلن�س يف منطقتنا 

بن 40 � 30 األف �ضنة قبل الآن..
ف��وق جدر�ن  �ل��ذي��ن ر�شمو�  ع��ن  م��اذ�  ولكن   *
ك��ه��وف ف��رن�����ش��ا و����ش��ب��ان��ي��ا، �ل����ذي ي��رج��ح �ن 
هم  وم��ن  �شنة...  �أل��ف   20 �إىل  تاريخهم  يرقى 

هوؤلء...؟
الذي  العاقل  الإن�ضان  ن��وع  تق�ضد  اأن��ت   �
احلجري  الع�ضر  ر�ضوم  روائ��ع  لنا  خلف 
الأعلى على جدران كهوف فرن�ضا  القدمي 
التامرا،  ك��ه��ف  واأب���رزه���ا  وا���ض��ب��ان��ي��ا، 
وحالت  الوح�ضية  ال�ضخمة  بحيواناته 
)الكرومانيون( وهو  اإن�ضان  هذا  ال�ضيد، 

من اأوائل اجلن�س العاقل.
* وماذ� عن �إن�شان منطقتنا �لعربية ...؟

ب�ضكله  تطور  ان  بعد  منطقتنا  اإن�ضان   �
القت�ضادية  حياته  من  يغر  ب��دا  وعقله 
اآلف �ضنة  ع�����ض��رة  م��ن  اأك���رث  ق��ب��ل  ف��اخ��ذ 
اإىل  والقن�س  ال�ضيد  حياة  م��ن  يتحول 
بتدجن  فبداأ  والزراعة.  ال�ضتقرار  حياة 
اكرب  ب��ذل��ك  حمققا ً  وال��ن��ب��ات  احل���ي���وان 
يف  الب�ضرية  عا�ضته  اق��ت�����ض��ادي  حت���ول 
علماء  ي��دع��وه  وال���ذي  ال��ط��وي��ل،  عمرها 
احل�ضارات القدمية بثورة اإنتاج القوت، 
ال�ضتقرار  اخلطر  التحول  ه��ذا  اأع��ق��ب 

عادل كامل

اآلثاري د. بهنام أبو الصوف:
ح���ض���ارت���ن���ا ع����راق����ي����ة ول���ي���س���ت س���وم���ري���ة!

ناقد فني
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البكر  القرى  ن��واة  الأوىل،  الأك���واخ  يف 
تبلورت  ال��ق��رى  ه��ذه  ويف  منطقتنا،  يف 

مهارات الإن�ضان العربي.
* يف �أي جمال..؟   

ال�ضرورية  وال�ضناعات  ال��ع��م��ارة،  يف   �
والأدوات  الفخار  كعمل  اليومية  للحياة 
املختلفة، وحياكة املالب�س وخياطتها من 
جلود احليوانات اأو الأن�ضجة ال�ضوفية.. 
اأول معرفته  الأوىل هذه حقق  قراه  ويف 

بالدين واملعتقدات واحلياة الجتماعية.
* وماذ� �أعقبها ..؟

 ، تقريبا ً ع��ام  اآلف  ثالثة  بعد  اأعقبها،   �
تعلمه نظام الري، اأي يف الألف ال�ضاد�س 
اجتماعية  ح��ي��اة  اإىل  وان��ت��ق��ال��ه  ق.م،  
اإىل  احتاجت  تعقيدا ً  اأك��رث  واقت�ضادية 
تو�ضله لو�ضائل متميزة عن �ضكان العامل 
والفن  والكتابة  ال��ت��دوي��ن  وه��ي  ال��ق��دمي 
مقومات  هي  وهذه  والعدالة،  والقوانن 

احل�ضارة .
ماز�ل  �إ�شكال  �إىل  �ل�شابق  �ملو�شوع  يقودنا   *
�أق������دم، �حل�شارة  �أي��ه��م��ا  ت���رى  ي��ث��ر �جل�����دل: 

�ل�شومرية �أم �مل�شرية ...؟
ال�ضومرية، ول  اأقول احل�ضارة  ل  اإنني   �
اأف�ضل ا�ضتعمال هذا امل�ضطلح الذي كثرا 
باحل�ضارات  امل�ضتغلن  بع�س  ق��اد  م��ا   ً
من  اجل��ان��ب  ه��ذا  ا�ضتغالل  اإىل  القدمية 
يف  العظيمة  ح�ضارتنا  م�ضار  ج��وان��ب 
وعنا�ضرها  م��ك��ون��ات��ه��ا  ح��ج��ب  حم��اول��ة 
اإنني  العراقي.  اإن�ضاننا  وعن  وادينا  عن 
الأوىل  الأ�ضيلة  العربية  احل�ضارة  اأقول 
اإىل  ت�ضر  لكونها  الب�ضرية  ت��اري��خ  يف 
مبهارتهم  ال�����وادي  ه���ذا  اأب���ن���اء  ن�����ض��وج 
خالل  املتنامية  وب��خ��ربات��ه��م  امل��رتاك��م��ة 
احلقب ال�ضابقة التي وجدنا جذورها يف 
وجنوب  وو�ضط  �ضمال  يف  الأوىل  قرانا 
العراق  بناة ح�ضارة  ال��وادي. هوؤلء هم 
من  وه��ي  ق.م،  الرابع  الأل��ف  يف  الأوىل 
ابرز واأقدم احل�ضارات الإن�ضانية الأوىل 

يف العامل.
غر  �لأوىل،  ب���احل�������ش���ار�ت  ت��ع��ن��ي  م������اذ�   *

�لعر�قية..؟
العظيمة  امل�ضرية  احل�ضارة  بها  اعني   �
العراقية  ل��ل��ح�����ض��ارة  الأ���ض��غ��ر  الأخ�����ت 
العظيمة وح�ضارة وادي ال�ضند )خرابة/ 
ح�ضارتي  اأعقبت  والتي  وموهنجادارو( 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ب��اأك��رث م��ن األ���ف �ضنة، 
هناك  واأخ���را ً  ال�ضينية،  احل�ضارة  ث��م 
وفيها  كثرا ً  واح���دث  ا�ضغر  ح�ضارات 
التي عرفناها،  املحلية  ال�ضالة  �ضيء من 
املك�ضيك،  يف  ال����ق����رون؛  م���ن  ع����دد  ب��ع��د 

واأمريكا الو�ضطى )املايا/ ال�ضتيك(.
�مل�شرين  عند  �لتحنيط  �أ�شلوب  �ن  ت��رى  �أل   *
�ل���ق���دم���اء ي����دل ع��ل��ى ت���ق���دم ك��ب��ر ي���ف���وق خربة 

�ل�شومريني �أو �لعر�قيني �لقدماء ...؟
ب��الإط��ال��ة يف  ي�ضمح  ل  امل��ج��ال  ان  م��ع    �
باخت�ضار:  اأق���ول  اأن��ن��ي  اإل  ال��ل��ق��اء،  ه��ذا 
بحا�ضر  العراقين  قدماء  اهتم  ما  بقدر 
الإن�ضان اهتم الأجداد امل�ضريون بحياته 
الثانية. ف�ضيدوا له الأهرامات وال�ضروح 
وزودوها بكل متطلبات احلياة اليومية، 
الفاين  الإن�������ض���ان  ب��ج�����ض��د  اه��ت��م��وا  ك��م��ا 
اجلازم  لعتقادهم  �ضكله  على  واإب��ق��ائ��ه 
مرة  و�ضت�ضكنه،  اإليه  �ضتعود  ال��روح  بان 

معرفة  التحنيط  فن  ان  بالتاأكيد  اأخ��رى. 
اإل ان قدامى العراقين يف  طبية متقدمة 
هذا الزمن نف�ضه ورمبا قبله عرفوا الكثر 
اأنهم،  الإن�ضان وت�ضريحه، غر  عن ج�ضم 
واحلياة  امل��وت  ح��ول  عقيدتهم  وب�ضبب 
الأخرى، مل يحتاجوا للحفاظ على ج�ضده 

كما هو ..
* �إل �أنهم حققو� �خللود عرب �لأ�شاطر و�ملالحم 
وت�شييد �ملدن �لعظيمة و�لفن )كما جند ذلك على 

ل�شان جلجام�س( يف �آخر ملحمته...؟
� األ يكفي هذا ..

�مل����ا�����ش����ي،  �إىل  ت���ن���ظ���ر  ك����ي����ف  �ل�������ي�������وم،   *
و�حلا�شر...؟

� ح�ضارة الأم�س قاعدة، وخلفية حل�ضارة 
اليوم، فنحن ا�ضتمرار لهوؤلء الأجداد يف 
كل نواحي حياتهم ومهاراتهم وتقنياتهم؛ 
ف��ي��ن��ا، ولي�س  اخل����ربة وال��ف��ط��ن��ة ك��ام��ن��ة 
ونعود  ال�ضداأ،  عنها  جنلي  ان  اإل  علينا 
فعال ً  بداأنا  وقد  اأخ��رى،  مرة  ل�ضتعمالها 
من  كثرة  جوانب  يف  اأنف�ضنا  با�ضتعادة 

احلياة..
* مثالً ..؟

الفنون،  ال��ط��ب،  الآداب،  ال��ع��ل��وم،  يف   �
اأو  مبالغة  ودون  والعمارة،  ال�ضناعات، 
جماملة اأقول اإننا ا�ضتعدنا اأنف�ضنا ولي�ضت 
اأقول  زم��ن..ودع��ن��ي  م�ضاألة  اإل  امل�ضالة 
)واأنا ل اأحب ان اأحتدث يف ال�ضيا�ضة يف 
ينه�س....،  الآن  العراق  ان  املجال(  هذا 
اإذ  امل��ا���ض��ي:  نتذكر  ان  اإل  علينا  ولي�س 
يجب ان تكون هناك قيادة حكيمة ودولية 
قوية. واأنت تتذكر �ضرجون الكدي، الذي 
ثم  التاريخ،  يف  اإمرباطورية  اأول  اأ�ض�س 

حمورابي، والقادة الأ�ضورين الكبار.
* لو مل تكن �ثرياً ، ماذ� كنت 

�شتختار ..؟
� )يبت�ضم( كنت �ضاأمتنى 

ان اأكون اثاريًا..! 
ه���ي وظيفة  ه���ل  �لآث������ار،   *

فقط ..؟
حياة  اإن���ه���ا   ، م��ط��ل��ق��ا ً  �

ومهنة وهواية.
�إىل  �لآن،  ع�����دت،  ل���و   *
قدمية،  ���ش��وم��ري��ة  م��دي��ن��ة 

فماذ� تقول ..؟
� اأن����ا ا���ض��ت��ه��ي ك��ث��را ً 
مدينة  يف  اأع��ي�����س  ان 
�����ض����وم����ري����ة لأم����ت����ع 

ح�����وا������ض�����ي ون����ظ����ري 
الجتماعية  ب��ح��ي��ات��ه��ا 

ال���ع���ظ���ي���م���ة وع���م���ارت���ه���ا 
الأدبية  واحل��ي��اة  الفخمة 

دكات  على  �ضاأجدها  ال��ت��ي 
معابدها، والعربات العري�ضة 

حيث  املدينة  قلب  اإىل  متجهة 
املعبد والزقورة وق�ضر الأمر، ثم 

�ضاأ�ضتمع اإىل تراتيل اجلوقات..
* هل جلجام�س حقيقة..؟

� نعم.
�شوؤ�ل  ف��اأي  هناك،  �أو  هنا،  �لتقيته،  لو   *

�شت�شاأله ..؟
العظيمة  ���ض��داق��ت��ه  ع��ن  )اب��ت�����ض��م(:   �

لنكيدو..
* و�نكيدو .. ماذ� �شت�شاأله؟

اجل  من  بنف�ضه  �ضحى  مل��اذا  )ي�ضمت(:   �
جلجام�س؟

* هل حتب ع�شتار..؟
� كثرا ً.

�لتقيتها  لو  بينكما من حو�ر،  * وماذ� �شيدور 
..؟

� ماذا وجدت يف العامل ال�ضفلي ..؟
* وماذ� وجدت �أنت يف عاملنا ..؟

� احلب وال�ضداقة.
* �برز ذكرى حتتفظ بها ومل تبح بها لأحد عن 

�شرجون �لكدي ..؟
تدور  ك��ث��رة  اأ���ض��ي��اء   :) ط��وي��ال ً )�ضمت   �
عظيما  عاهال ً  �ضرجون  ك��ان  ذه��ن��ي،  يف 
موؤ�ض�س  اأول  ان��ه  الب�ضرية.  ت��اري��خ  يف   ً
يذكرنا  وهو  قدمية،  عربية  لإمرباطورية 

باأمنيتنا يف وحدة الأمة العربية اليوم..
* ماذ� تقول عن: طه باقر..

� من اأف�ضل موؤرخي احل�ضارات القدمية
* فوؤاد �ضفر..

� من �أدق منقبي �لقرن �حلايل..
* طارق مظلوم..

� اا ه ه ه ، دجلة يف ايام في�ضانه!
* فوزي ر�شيد ..؟

� هدوء املعبد!
* وليد �جلادر
� فالح بابلي!

ال��ق��ا���س مو�ضى  اأث���ن���اء ح����واري ج���اء   [
كريدي، فطلبت منه، ان ي�ضاأل د. بهنام .. 

ف�ضاأله حال ً:
فبماذ�   ، قدمياً  �ث��اري��اً   كهفاً   تدخل  عندما   *

حت�س ..؟
كانت  كيف  مبا�ضرة  ذهني  اإىل  يتبادر   �

تعي�س العوائل املحدودة يف هذا الكهف.

عن  بعيد�ً   كهف  يف  تعي�س  �ن  تتمنى  ه��ل   *
�شخب �ملدينة...؟

� نعم. الثاري يحتاج اإىل هذا ..
* هل حت�س باأنك مثل �ل�شويف ...؟

� الثاري، يف الواقع، �ضويف يف وحدته، 
وعزلته ..

* وت�شيبه �لرع�شة، و�لإح�شا�س بالتاريخ..؟
� انه يعي�س املا�ضي.

* هناك من يعتقد �ن هذ� �ملا�شي �أ�شبح جامد� 
ً مثل �حلجر ..؟

يتكلم،  فاملا�ضي  املا�ضن  ن�ضتنطق  نحن   �
وعلينا ان ننقل املا�ضي اىل احلا�ضر.

* �شيء م�شى �أو �شاع منك �إىل �لأبد ..؟
انك تك�ضف  )يهز يديه، ي�ضحك( �ضعب،   �
خفايا ال�ضخ�س، اأنا اعتقد ان هناك �ضيئا ً 

�ضاع مني، حياتي مملوءة جدا ً!
* �أمنية..؟

اأن��ا عليه،  اأف�ضل مما  اث��اري��ا ً  اأك��ون  ان    �
اثاريا  اأكون  ان  احلم  كنت  ال�ضينيات  يف 

ً، الآن، اأود ان اأكون اأكرث ...
* �شوؤ�ل يتكرر يف ذهنك ..؟

)اأ�ضبحا  احلياة  اأو  املوت  لي�س  كثرة،   �
كنت  طفال ً  كنت  عندما  اعتيادية(  م�ضكلة 
املوت؟  بعد  الإن�ضان  يذهب  اأين  اأت�ضاءل: 
ت�ضبح  الإن�ضان يف جتاربه  يتقدم  عندما 

هذه امل�ضكلة اعتيادية، اأو م�ضلم بها.
* �شوؤ�ل ل ت�شتطيع �لجابه عنه ..؟

� نادرا ً ما يح�ضل هذا ..
* ماذ� ت�شعر و�لعمر يتقدم بك ..؟

باإعطاء  وال��رغ��ب��ة  ال��ت��ج��ارب،  يف  ن�ضج   �
اخلر لالآخرين من اجليل الذي يلي.

فماذ�  ن  ���ش��اب��اً  �ل����وع����ي،  ب���ه���ذ�  ب������د�أت  ل���و   *
�شتعمل..؟

ميكن  ل  م�ضتحيل،  ميكن،  ل   �
ان ابداأ بهذا الوعي!

هل   *

تر�ودك �أحالم ل منطقية ..؟
� اأحيانا ً..

* �برز ريا�شاتك ..؟
ال�����ض��ب��اح��ي��ة، مثل  ال��ف��ردي��ة  ال��ري��ا���ض��ة   �

التمارين ال�ضويدية..
* لعب كرة قدم حتبه..؟

� ل اأحب ان اأتطلع اإىل كرة القدم.
*  و�ل�شطرجن؟

� كنت العب يف �ضباي.
* هل حتب �ملالكمة؟

� كال، لكنني مار�ضتها.
* تر�شم؟

ملي  يف  وخا�ضة  ب�ضرية،  وج��وه  نعم،   �
الثاري.

* و�ل�شعر..؟
اأجروؤ  ول  حاولت،  الق�ضة  ويف  اأمتنى،   �

ان ان�ضرها..
* هل تكتب �ليوميات؟

� اآ ...ه، كنت اأمتنى ان افعل ذلك، اإل اأنها 
خمزونة يف ذاكرتي. يف هذه الأيام اأفكر 

بتدوينها ك�ضرة ذاتية.
* ولد�ك، �لأول طبيب، و�لثاين ي�شتعد لجناز 

�ملاج�شتر.. مباذ� حت�س...؟
عاطفة  فهناك  ���ض��يء،  ت��رك  اجن���از،  مثل   �

الأبوة التي متنح لالآخرين.
�أ����ش���ت���اذ�ً  يف  ت����ود �ن ت�����ش��ب��ح  * �ع��ت��ق��د �ن����ك 

�جلامعة..؟
وله  الث���اري،  التعليم  هي  مهنة  اأق��د���س   �
�ضبب: اأح�س ان لدي رّ ثروة من املعلومات 
اأحب ان انقلها لل�ضباب، ثم ان التعليم يف 

الآثار جزء من مهنة الثاري.
* وماذ� تود �ن تقول لالثاريني �ل�شباب..؟

ح�ضارتنا  بعمق  ي���ق���راأوا  ان  اأري���ده���م   �
ويعي�ضوا  وحم��ب��ة،  ب��وع��ي،  ال��ع��رب��ي��ة، 
ومواطن  املتاحف  يف  الث��اري��ة  التجربة 
الآثار واحل�ضارة اأثناء الدر�س اأو العمل 
لهذا احلقل  تامة، وباعتزاز كبر  بجدية 
احل�ضاري الذي يخ�س الأزمنة كلها: 
امل��ا���ض��ي، احل��ا���ض��ر، وال���روؤي���ة 

امل�ضتقبلية.
، ت���ود �ن  * م��ا �ل����ذي، �أخ����ر�ً 
�لتاريخية  مل��دن��ن��ا  حت��ق��ق  ت���ر�ه 

�لقدمية..؟
مدننا  اأج������د  ان  اأح������ب   �
بابل،  م��ث��ل  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
اآ�ضور،  نينوى،  ���ض��ام��راء، 
العا�ضق،  ق�ضر  الخي�ضر، 
ا�ضتعادت  ق��د  كثر  وغ��ره��ا 
القدمية،  واأجم��اده��ا  �ضلتها 
ب�ضكل عقالين علمي مدرو�س، 
 .. احل���ي���اة  ل��ه��ا  ت���ع���اد  واأن 
باخت�ضار اأود ان اأرى مدننا 
فانا  بحكمة،  ا�ضتعيدت  قد 
م���ن الث����اري����ن ال���ذي���ن ل 
مواطن  تبقى  ان  يحبون 
خ����رائ����ب!، وان  اآث����ارن����ا 
ا�ضتعادت  ق���د  اأج����ده����ا 
ورونقها  القدمية  �ضلتها 
ال�������ذي ي���ل���ي���ق ب���ه���ا بن 
ح���������ض����ارات الإن�������ض���ان 

الأ�ضيلة.

مجلة ألف باء � 1984
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 م���ن يوقف كارث���ة نفي الإب���داع العراقي 
ع���ن مه���ده وحا�ضرته ومناب���ت ن�ضاأته .. 

من للمبدعن العراقين
وعلماء العراق الأجالء وفنانيه ومثقفيه 
م���ن ا�ضتمرار النفي والغ���رتاب والغربة 

والت�ضرد واملالحقة وعذاب احلنن ..
جام���ع  م���ن  العراقي���ن  للعلم���اء  األي����س 
وم���وؤازر  جلروحه���م  واآ����سٍ   ل�ضمله���م، 

لغربتهم ..
طالب���ا م�ضغن كن���ا، نلت���ف بوعي وحب 

واإجالل حول هيبته .
وه���و الأ�ضت���اذ واملعل���م والفن���ان يعاملنا 
ب���روح اإبداعي���ة زاخ���رة ب���روح ال�ضباب 
اخلب���رة بال�ضب���اب، اإن���ه اخلب���ر بعل���م 
الآث���ار وبخطوط اللغ���ات القدمية املبدع 

الدكتور بهنام اأبو ال�ضوف.
واللط���ف  بال���ذكاء  متق���دا  عامل���ا  كان 
والإ�ض���رار  واملحب���ة  اجل���م  والتوا�ض���ع 

عل���ى التوا�ض���ل، فف���ي نهاي���ة كل جل�ض���ة 
كان حري�ض���ا عل���ى تاأكي���د موع���د ق���ادم، 
فعلم���ه يتج���دد ول ينف���د، اأجم���د حمم���د 
�ضعيد وجنمان يا�ض���ن واأنا، ومن ين�ضم 
اإلينا بن اآونة واأخ���رى من املبدعن معد 
اجلبوري، عبد الوهاب ا�ضماعيل، حممد 

عطاء الله وغرهم ..
مل نكن نعرف َمن امل�ضل���م وامل�ضيحي فينا، 
فقد كانت املو�ضل العراقية كما العراق كله 
ب���وؤرة م�ضيئة ومكثف���ة بان�ضه���ار الديان 
والقومي���ات والطوائ���ف، نتج���اور �ضكن���ا 
ونت���زاور �ضداقة ونتهي���اأ لالحتفال باأعياد 
بع�ضن���ا يف دع���وات املحب���ة عل���ى الطعام 
وال�ضراب، كما نتقا�ض���م اأفراحنا واأحزاننا 
ال�ضخ�ضي���ة، فكيف جرى ما جرى ..؟ ومن 
امل�ضتفي���د غ���ر ذوي امل�ضال���ح والأه���داف 

العدوانية املوغلة بالتخريب ..
كان���ت املكتب���ة اجلامعية اأو قاع���ة املتحف 

الذي يع�ضق���ه اأو املركز الثق���ايف اجلامعي 
مواعيد لقائنا، وهو يلقي العلم بان�ضيابية 
تتخلله���ا اجم���ل الطرائ���ف واملفارقات عن 
درا�ضت���ه يف كام���ربج الربيطاني���ة، وع���ن 
الإعج���اب الكب���ر ال���ذي يبدي���ه الجان���ب 
اأمام عظمة احل�ض���ارة الرافدينية العريقة 
فج���ر  من���ذ  العراق���ي  الإن�ض���ان  ومثاب���رة 
جدي���دة  بلقي���ة  الف���رح  وع���ن  التاري���خ، 
واأل���واح ح�ضارية ثرة خالل عمله الدوؤوب 

بالتنقيب ..
كان يوؤك���د دوم���ا اأن ه���ذه احل�ض���ارة ل���ن 
تنقط���ع مهما حاول املحاول���ون لأنها غدت 
عرب التاري���خ جينا يجري يف دم العراقي، 
جي���ال  الأجي���ال  يرثه���ا  اأن  املوؤك���د  وم���ن 
ع���ن جي���ل، وم���ا ه���ذه املراح���ل التاريخية 
املنقطع���ة اإل حم���اولت اإعاق���ة م���ا تلب���ث 
اأن تخ�ض���ر وترتاج���ع اأم���ام وع���ي �ضع���ب 
ح�ض���اري، فكيف هان عل���ى العراق رحيلك 

بعيدا ي���ا حار�س ت���راث الرافدين اجلليل، 
يا معل���م املثابرة واحلر�س وال�ضهامة على 

هوية الوطن وجذوره ..!
ق���راأت عل���ى املواق���ع اأن الأو�ض���اط الأدبية 
والثقافي���ة العراقي���ة تودع عامله���ا اجلليل 
اأب���و  امل���وؤرخ والآث���اري والأدي���ب بهن���ام 
ال�ض���وف، فت�ضاءلت بج���زع : كيف اأودعك 

على بعد اآلف الأميال يا �ضيدي !
وحت���ام ن�ضم���ت عل���ى ان�ض���الل اأ�ضاتذتن���ا 
وعلمائنا ومبدعينا ومفكرينا باملوت �ضوقا 

وكمدا على ن�ضمة من ن�ضائم العراق..!
اإن ا�ضتم���رار الإبداع العراق���ي يف املنايف 
يوؤك���د قول���ة القائل���ن اأن الع���راق املعا�ضر 
ميث���ل الي���وم بيئة ط���اردة لالإب���داع، نافية 
للثقاف���ة، كائ���دة للمع���ارف، ولذل���ك فعل���ى 
امل�ضوؤولن اإيقاف هذا النزف املعريف بكل 
الو�ضائ���ل املتاحة، مادية ومعنوية، وليكن 
ذلك من اأولويات مهم���ات من يهمهم الأمر، 

وزارة الثقافة، اللجنة الثقافية يف الربملان 
العراق���ي، الربمل���ان برمته، الحت���اد العام 
لالدباء والكتاب العراقين، نقابة الفنانن، 
دائرة الآثار، والدولة مبوؤ�ض�ضاتها جميعا. 

واأين املجمع العلمي العراقي؟؟!
د. بهن���ام اأب���و ال�ضوف عاملا جلي���ال واأديبا 
مبدع���ا، واآثاري���ا بارع���ا، واإن�ضان���ا رائعا، 

و�ضديقا حمبا للجميع ..
حتي���ة اإجالل لروحك املُفعم���ة بعبر الألفة 

وال�ضدق والإخال�س ..
ول���ن مي���وت – حت���ى يف زم���ن املكي���دة - 
اأمثالك من روائع الإن�ضانية الغراء، ليبقى 
العط���ر م�ضيئتنا يف عامل خ�ض���ر البهاء من 

اأجل وم�ضة كذابة يف اخلرائب ..
ي���ا باحث���ا ع���ن اللق���ى الأ�ضيل���ة يف الرتب 
النق���ي، وع���ن الع���راق اجلمي���ل يف عراق 

�ضائع بن الظلمة والأزمات واخل�ضائر .
حتيات من دجلة التي اأحببت ..

ليس رثاءًا وانما استذكارًا
ا. د. بشرى البستاني
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وحن���ن من حمري���ن وهي تخف���ي اأطيافك 
بن ظالل مرتفعاتها، بينما ُتغ�ضي اأدغالها 

خجال من جهدك وعرق جبينك ..
م���ن ه�ض���اب نين���وى ومنحنياته���ا، تل���ك 
التي �ضمتك طفول���ة و�ضبا ورجولة نبيلة 

امل�ضعى وعلما مورق الأغ�ضان .
ويوؤملني، يوؤمل اجلميع اأن قلبك اجلميل 
الآث���ار  عل���ى  النبيل���ة  بغ�ضت���ه  �ضم���ت 
العراقية النفي�ضة التي �ُضرقت وما تزال 
ُت�ض���رق من متاحف وكنوز اآثار العراق، 
وعل���ى الإن�ض���ان العراق���ي ال���ذي ُيذبح 

جمانا، وعلى �ضعب برئ يتمزق ..
يوؤملنا اأن روح���ك ال�ضامية ظلت ت�ضتعل 

�ضوقا اإىل العراق .
 

إضاءة:
م���ن  ال�ض���وف  اأب���و  بهن���ام  الدكت���ور 
مواليد املو�ض���ل 1931.، اكمل درا�ضته 

البتدائية والثانوية فيها.
تخرج من ق�ض���م الآثار يف جامعة بغداد 

عام 1959.
جامع���ة  م���ن  الدكت���وراه  عل���ى  ح�ض���ل 
كم���ربج يف انكل���رتا، يف عل���م الإن�ض���ان 

ونواة احل�ضارة عام 1966.
يف  وا�ضتغ���ل  الق���دمي  الع���راق  ع�ض���ق 
التنقيب عن اآثاره احل�ضارية يف مواقع 
كثرة، وا�ضتهر عاملي���ا عندما ك�ضف عن 
ح�ضارة جديدة ازده���رت مطلع الع�ضر 
احلجري يف و�ضط العراق، ك�ضف عنها 

اوا�ضط ال�ضتينات من القرن املا�ضي ..
والدرا�ض���ات  البح���وث  ع�ض���رات  ل���ه 
والتقاري���ر العلمي���ة الثاري���ة وا�ض���در 

ثالثة كتب عن العراق.
وعم���ل اأبو ال�ضوف ل�ضنوات عديدة يف 
التنقي���ب وال�ضراف على الآثار يف عدد 
م���ن مواق���ع الع���راق الأثري���ة يف و�ضط 
و�ضمال العراق، وكان م�ضرفا علميا على 
تنقيب���ات اإنقاذي���ة وا�ضع���ة يف حو�ضي 
�ض���دي حمري���ن )يف حمافظ���ة دي���اىل(، 
و" اأ�ضك���ي مو�ضل على نه���ر دجلة " يف 
اأواخ���ر ال�ضبعين���ات وحت���ى منت�ض���ف 

الثمانينات من القرن املا�ضي.
وك�ض���ف ع���ن ح�ض���ارة عراقي���ة قدمي���ة 
مل تك���ن معروف���ة تاريخي���ا زمنها مطلع 
الع�ض���ر احلج���ري يف و�ض���ط الع���راق، 
األق���ت الكثر من ال�ضوء على معلوماتنا 

يف تلك الفرتة املوغلة يف القدم.
حا�ضر ل�ضن���وات عديدة يف مادة جذور 
احل�ضارة والآثار والتاريخ وعن اأهمية 
احل�ض���ارات العراقية القدمي���ة يف عدد 
م���ن جامعات الع���راق واأمري���كا واأوربا 
للدرا�ض���ات  العرب���ي  التاري���خ  ومعه���د 

العليا .
ن�ض���ر بحوثًا ودرا�ض���ات وتقارير علمية 
ع���ن نتائج اأعمال���ه امليداني���ة ودرا�ضاته 
عراقي���ة  علمي���ة  جم���الت  يف  املقارن���ة 
منه���ا:  ع���دة  موؤلف���ات  ول���ه  واأجنبي���ة، 
»فخاري���ات ع�ض���ر ال���وركاء... اأ�ضول���ه 
و«ظ���الل  )بالإنكليزي���ة(،  وانت�ض���اره« 
ال���وادي العري���ق«، و«الع���راق: وح���دة 
والإن�ض���ان«،  واحل�ض���ارة  الأر����س 
واحل�ض���ارة،  الآث���ار  يف  و«ق���راءات 
وتاري���خ من باطن الأر����س« الذي ي�ضم 

خرباته وجتاربه خالل 30 �ضنة
علمي���ة  منا�ض���ب  ع���دة  يف  ع���ن  وق���د 
واإدارية بهيئة الآث���ار والرتاث و�ضارك 

يف العديد من موؤمترات الآثار
 غادر اأبو ال�ضوف العراق بعد الحتالل 
عام 2003 واأقام يف العا�ضمة الأردنية 
عم���ان الت���ي ت���ويف فيه���ا الربع���اء عام 

2012 ب�ضكتة قلبية .

 سامر الياس سعيد
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ف

ع�ضي���ة الذك���رى الأوىل لرحيل  الع���امل الثاري املعروف بهنام اب���و ال�ضوف،قال 
الدكت���ور نبي���ل ن���ور الدين ان اب���و ال�ضوف احب بل���ده الع���راق وعمل يف جمال 
التنقيب���ات الثارية م���ن باعث حبه لبل���ده ورغبته يف ك�ضف تاريخ���ه م�ضرا اىل 
ان م���ا يح���ز يف النف�س ان العامل الث���اري رحل بعيدا عن بل���ده  ولكننا كاثارين 
مل ن�ضتط���ع ايف���اء ما قدمه لعلم الثار ب�ضبب الو�ض���اع الأمنية التي مير بها البلد 

ب�ضورة عامة ومدينة املو�ضل خ�ضو�ضا ..
واأ�ض���اف التدري�ضي يف كلية الثار بجامعة املو�ضل وم�ضاعد رئي�س هيئة تنقيب 
نينوى )تل قوينجق( يف ات�ضال هاتفي مع موقع )عنكاوا كوم( ان الكلية بادرت 

بعد فرتة ق�ضرة
 م���ن رحي���ل الثاري بهنام اب���و ال�ضوف باإقام���ة حفل تاأبيني �ض���ارك فيه عدد من 
الأكادميي���ن م���ن جمايل���ي اب���و ال�ض���وف ومم���ن عمل���وا مبعيت���ه يف العديد من 
التنقيب���ات الثاري���ة وقد دفع ه���ذا ال�ضتذكار لذرف الدم���وع والتاأثر من قبل عدد 
كب���ر ممن عملوا مع العالمة الثاري  وعن مب���ادرة حمافظة نينوى التي وجهت 
م���ن خالل حمافظ نين���وى بعد رحيل ابو ال�ضوف باإطالق ا�ضمه على احد املواقع 
الثاري���ة يف املدينة ا�ضتبعد الدكت���ور نور الدين هذه املبادرة م�ضرا بان  املواقع 
الثارية ت�ضمى ح�ضب حقبها والقائمن على بنائها يف عهودها ولي�س بالإمكان ان 
نقوم بتغير تلك املواقع  والأجدى ان نطلق ا�ضم  الراحل على ال�ضروح الثقافية 

املوج���ودة يف املحافظة او اإطالقه على ال�ضارع الرئي�ضي املحاذي ملتحف املو�ضل 
احل�ضاري .. وبهنام ابو ال�ضوف من مواليد  مدينة املو�ضل عام 1931. 

اأكمل درا�ضته البتدائية والإعدادية يف مدينته املو�ضل.ح�ضل على بكالوريو�س 
يف الآثار واحل�ضارة من كلية الآداب جامعة بغداد يف عام 1955.

اأكم���ل درا�ضت���ه العليا يف جامعة كمربدج باإنكلرتا وح�ض���ل على درجة الدكتوراة 
يف الآثار ونواة احل�ضارة وعلم الإن�ضان يف خريف 1966. 

عمل ل�ضنوات عديدة يف التنقيب عن الآثار يف عدد من مواقع العراق الأثرية يف 
و�ضط و�ضمال العراق، وكان م�ضرفا علميا على تنقيبات اإنقاذية

 وا�ضعة يف حو�ضي �ضدي حمرين )يف حمافظة دياىل(، واأ�ضكي املو�ضل على نهر 
دجلة يف اأواخر ال�ضبعينات وحتى منت�ضف الثمانينات من القرن املا�ضي.

 ك�ضف ع���ن ح�ضارة جديدة من مطلع الع�ضر احلجري احلديث يف و�ضط العراق 
يف اأوا�ض���ط ال�ضتين���ات األق���ت الكثر من ال�ض���وء على معلوماتنا م���ن تلك الفرتة 

املوغلة يف القدم. 
حا�ض���ر ل�ضن���وات عدي���دة يف م���ادة ج���ذور احل�ض���ارة والآث���ار والتاري���خ يف 
ع���دد م���ن جامع���ات الع���راق ومعه���د التاري���خ العرب���ي للدرا�ض���ات العليا.ورحل 
 ع���ن دنيان���ا يف العا�ضم���ة الردني���ة ع���ام 2012 اث���ر ازم���ة قلبي���ة عن عم���ر ناهز 

الثمانن عاما..

في الذكرى األولى لرحيل  العالم 
االثاري بهنام أبو الصوف

ما يحز في أنفسنا إننا لم نوف حق هذا العالمة 
المختص بتاريخ العراق
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رمبا تك���ون مقول���ة �ضي���خ الثاري���ن �ضموئيل 
كرمير باأن " التاريخ ابتداأ من �ضومر" هي خر 
مدخل ملو�ض���وع نقا�ضنا ال�ضيق يف اطار البحث 
جذورالعراقي���ن  ع���ن  واملو�ضوع���ي  الث���اري 

القدماء.
ال�ض���م م�ضتق من �ضومر، �ضوم���ر او �ضنعر )يف 
الت���ورا اليهودية دعيت �ضنع���ار( ، الر�س التي 
تق���ع يف الدلتا اجلنوبية من ار�س الرافدين )ما 
بن النهرين - مي�ضوبوتاميا باليونانية( والتي 
هي اليوم جزء مما يعرف بالعراق احلديث )من 
ارك او اوروك مدين���ة العاه���ل العراقي ال�ضهر 

جلجام�س(.
اخلارج���ون   ( انف�ضه���م  عل���ى  يطلق���ون  كان���وا 
م���ن البح���ر -املط���رودون من اجلن���ة ( يف �ضهل 
اخلليج العربي > اطلق���ت عليهم القاب خمتلفة 
ك���ذوي الروؤو�س ال�ضوداء كناي���ة عن اجلماهر 
او ال�ضع���ب وكذا كونهم يحلق���ون الراأ�س ال من 

القمة فتبقى دائرة �ضوداء يف اعلى روؤو�ضهم(.
)ال�ض���ورة املقابلة �ضارية احل���رب وال�ضالم يف 
اور، خ�ضب،ع���اج ولبي����س لزويل ،�ضاللة اور 

الثالثة 2650 ق.م ،املتحف الربيطاين(
يف مطل���ع الق���رن الع�ضري���ن وبع���د الإكت�ضافات 
التاريخية والإثاري���ة الكثرة يف بالد الرافدين 
وخ�ضو�ضا يف الق�ضم اجلنوبي من عراق الدلتا ، 
يف ما يعرف ببالد �ضومر، مت التعرف على اللغة 
ال�ضومري���ة اىل جانب اللغة الآكادي���ة والبابلية 
والآ�ضوري���ة، كما عرفت الكتابة ال�ضومرية التي 
كانت �ضورية يف البداية يف مدن مثل الوركاء، 
وف���ارة، وغرهم���ا، و ذل���ك يف اأوا�ض���ط الأل���ف 
الرابع قبل املي���الد ، ومت التعرف من خالل هذه 
الكتابة عل���ى الكثر من اأوجه حياة ال�ضومرين 
كمعتقداته���م ودياناتهم واأ�ضاطره���م وفنونهم 
واأدبه���م وحياته���م الجتماعي���ة وتقنياته���م يف 

الزراعة وخالفه.
اإل اأن الالف���ت للنظ���ر يف ه���ذا ال�ضي���اق، اأنه مع 
نهاية القرن التا�ضع ع�ضر وبداية القرن الع�ضرن، 
ب���داأت تظهر عن���د الكثر من الزم���الء الإثارين 
واملوؤرخ���ن والباحث���ن الغربي���ن اآراء مغايرة 
متاما للحقيقة، والواق���ع والتاريخ . وذلك اأنهم 
يف اواخ���ر الق���رن التا�ض���ع ع�ضرومطل���ع القرن 
الع�ضري���ن ابان البعث���ات التنقيبي���ة التي قاموا 
بها، ت�ضكل لديهم ا�ضتنتاج اأن هذا البلد املتخلف 
ح�ضاري���ا وفكري���ا وحياتيا حينه���ا، ل ميكن اأن 
يكون هو ا�ض���ل لهذه احل�ضارة القدمية ، كما ل 
ميك���ن له اأن ينتج مثل هكذا ح�ضارة متميزة يف 

العامل القدمي . 
ولقد بنوا ا�ضتنتاجهم ذلك على عاملن :

الأول : عندم���ا وجدوا اأن اللغ���ة ال�ضومرية هي 
لغ���ة مل�ضقة اأي اأنها تختلف عن اللغات ال�ضامية 
كالآكادي���ة والآ�ضوري���ة والبابلي���ة والكنعاني���ة 
والفينيقي���ة والرامي���ة والعربي���ة والعربي���ة ، 
وهي ا�ضبه ما تك���ون باللغة ال�ضينية و الرتكية 

ال�ضائدة يف الهماليا و ا�ضيا الو�ضطى.
الث���اين : طريق���ة بن���اء ال�ضومري���ن ملعابده���م 
الت���ي كانت على �ضكل اأب���راج مدرجة وزقورات 

مرتفعة .
الق���ول وف���ق هذي���ن  ال���ذي دعاه���م اىل  الم���ر 
ال�ضتنتاج���ن اأنه لبد اأن يك���ون ا�ضحاب هكذا 
ح�ض���ارة جبلين، اأو انهم انح���دروا من مناطق 
مرتفع���ة مثل الأنا�ضول اأو التبت ، او وادي نهر 
ال�ضند �ضمال غرب باك�ضتان احلالية ) ح�ضارتي 
موهنج���اداور و خراف���ا ( ، وا�ضتقروا يف الدلتا 

جنوب العراق.
ويف مطلع ال�ضبعينات ظهر راأي اآخر عند بع�س 
الباحث���ن يقول اأنه قد تعود اأ�ضول ال�ضومرين 
اىل املجر ) هنغاريا ( ، اأو اىل حو�س بحر اإيجه 
، ذلك اأنه مت اأكت�ضاف قر�س كبر ) ف�ضتو�س د�ضك 
( م���ن احلجر بحج���م مرت ون�ض���ف عليه نوعن 
م���ن الكتابة ) لين���ر اي( وهي كتاب���ة �ضورية، 
واأخ���رى) لين���ر ب ( وهي كتاب���ة مقطعية التي 
اعتربت فيم���ا بعد جذرا للكتاب���ة الالتينية لكنه 
عندم���ا حل���ت اأو فككت رم���وز ه���ذه الكتابة يف 
ال�ضبعين���ات على ي���د ) النكليزي فكري�س( تبن 
اأن���ه ل عالقة له���ا بالكتابة ال�ضومري���ة من قريب 
اأو بعي���د، خ�ضو�ض���ا اذا علمنا اأن ه���ذه الكتابة 
تع���ود اىل 2400 ع���ام قب���ل املي���الد ، يف الوقت 
ال���ذي تعود في���ه الكتاب���ة ال�ضوري���ة امل�ضمارية 
اىل 3400 قب���ل املي���الد ، اي اأن هنالك فرق األف 
�ضن���ة تقريب���ا بن هذي���ن النوعن م���ن الكتابة ، 
الأم���ر ال���ذي يدعونا للقول اأن ج���ذر الكتابة تلك 
) الالتينية ( هو �ضومري ولي�س العك�س ، ثم اأن 
ح�ضارة كريت بعيدة مكانيا عن ح�ضارة �ضومر 
مم���ا يعني ع���دم وجود هذا التالق���ح احل�ضاري 

املتبادل .
ب���الد  يف  الثاري���ة  الكت�ضاف���ات  تت���ايل  وم���ع 
الرافدي���ن منذ بداي���ات القرن الع�ضري���ن، بداأت 
تت�ض���ح ب���ل وتتغ���ر قناع���ة ه���وؤلء الباحث���ن 
الت���ي ا�ضتقرت يف نهاية الم���ر على خ�ضو�ضية 
احل�ض���ارة ال�ضومرية التي تع���ود جذورها اىل 
خم�ضة الآف ع���ام قبل امليالد. والتي كانت قبلها 
ت�ضم���ى با�ضم���اء املواق���ع مثل ح�ض���ارة جرمو، 
وح�ض���ارة ح�ضون���ة، و�ضام���راء ، وحلف، وهي 
ح�ضارات بداأت ب�ضن���ع الفخار يف الأف الثامن 
قب���ل امليالد .وكان���ت لديهم معرفته���م واأفكارهم 

وا�ضاطره���م ومعتقداته���م ) على �ضبي���ل املثال 
"انو" اله ال�ضماء،و "ايا" اله احلكمة و "ايننا" 

مانحة احلياة وغرها .
يف اأو�ض���ط ال�ضتينات وال�ضبعينات ت�ضكل لدينا 
تراك���م معريف عن ح�ضارة �ضوم���ر ب�ضبب كرثة 
احلفري���ات والتنقيبات التي ج���رت حينها بفعل 
ظه���ور اجلي���ل الول م���ن الثاري���ن العراقين 
كالدكت���ور ط���ه باق���ر وف���وؤاد �ضف���ر وغره���م ، 
اأك���دت ه���ذه املعرفة على خ�ضو�ضي���ة احل�ضارة 
ال�ضومري���ة ومتيزها واأ�ضالته���ا ثقافة وتاريخا 

ومعتقدا واأنها اجناز عراقي �ضرف.
وخ���الل درا�ضتي لكث���ر من املالح���م ال�ضومرية 
. اأ�ضتطع���ت اأن اأتو�ض���ل اىل م�ضم���ون نظري���ة 
اأخ���رى مغايرة عن اأ�ضل ال�ضومرين يف جنوب 
الع���راق ، ل�ضبي���ل اىل دح�ضه���ا لأن الك�ض���وف 
الثارية قد ايدتها وب�ضدة : وميكن �ضياغة هذه 
النظري���ة بايجاز على النح���و التايل: اأن اأ�ضول 

ال�ضومرين تعود اىل عرقن خمتلفن:
الول: ه���و) الفراتي���ن ( الذي���ن انح���دروا م���ن 
�ضم���ال و�ضمال غ���رب الع���راق اىل دلتا اجلنوب 
طلبا لأ�ضب���اب الرزق و�ضعي���ا وراء حياة اأف�ضل 
) وه���م الذين ا�ض�ضوا حل�ضارات ح�ضونة، حلف 

والعبيد ( .
الث���اين: هم �ضكان �ضهل اخللي���ج العربي الذين 
خرجوا منه بع���د اأن غمرت مياه البحر العربي 
واملحي���ط الهندي �ضهله���م، فانتقلوا اىل جنوب 
الع���راق، وهم الذين راح يطلق عليهم فيما بعد) 
اأ�ضح���اب الروؤو����س ال�ض���وداء( . لك���ن ال�ضوؤال 

املهم هنا كيف مت هذا اخلروج؟
لق���د بات معروفا اركيولوجي���ا اأن العامل القدمي 
م���ررّ باأربعة مراح���ل جليدية يف امللي���وين �ضنة 
الأخ���رة، كل مرحلة كان���ت تعقبها مرحلة دفء 
، حي���ث اأن البح���ار واملحيطات تتجم���د ب�ضبب 
جتم���د ن�ضف الك���رة ال�ضم���ايل ،فتنح�ض���ر مياه 
 120 اىل   100 بح���دود  والبح���ار  املحيط���ات 
مرت، نتيجة لتجم���د املياه ، ثم تعود اىل حالتها 
ال�ضابق���ة بع���د ذوب���ان اجللي���د خ���الل 200 عام 
تقريب���ا . و اآخر مرحلة جليدي���ة اإنتهت قبل 20 

الف �ضنة .
م���ع ذوبان الكت���ل اجلليدية اأخ���ذت املياه تغمر 
البح���ار واملناط���ق املنخف�ض���ة املت�ضل���ة به���ذه 
البح���ار، ومنه���ا بطبيعة احل���ال منطقة اخلليج 
العربي، الذي ل يتج���اوز عمقه 100 مرت . مما 
يعن���ي اأنه كان منطقة امت���داد طبيعية لأن�ضياب 

املياه القادمة من املحيط .
اإن اخللي���ج العرب���ي طيل���ة ال 200 األ���ف �ضن���ة 
الأخ���ر كان عب���ارة عن �ضه���ل اأخ�ض���ر خ�ضب، 

م����ن ه����م ال���س���وم���ري���ون؟
مقالة للراحل د. بهنام أبو ألصوف
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تك���رث في���ه الأ�ضج���ار م���ن خمتل���ف اأنواعه���ا كما 
تكرث في���ه احليوانات التي كان���ت ت�ضكل امل�ضدر 
الغذائي لإن�ضان هذا ال�ضهل الذي كان ي�ضطادها 
و ياأكل حلمه���ا ويتخذ من جلودها غطاء ولبا�ضا 
، ميت���د هذا ال�ضهل على م�ضاحة يبلغ طولها 800 
ك���م وعر�ضه���ا 200ك���م ، ممت���دا من دلت���ا جنوب 
الع���راق احل���ايل، اىل م�ضيق هرم���ز يف عمان ، 
كان نهري دجلة والف���رات يجريان فيه وي�ضبان 
يف هذا امل�ضيق . ويف تلك الفرتة كانت اجلزيرة 
العربية خ�ضراء واإن�ضان هذه املنطقة يتنقل بن 
اجلزي���رة وال�ضه���ل ب�ض���كل طبيع���ي لأنه���ا كانت 

جماله احليوي الذي كان يعي�س فيه.
ث���م ومع بداية اإنح�ضار املوجة اجلليدية الرابعة 
اأخذت الكتل اجلليدية تذوب وبداأت املياه تتدفق 
لتملئ البحار واملناطق املنخف�ضة ومنها منطقة 
اخللي���ج العرب���ي، حيث ب���داأت املي���اه ترتتفع به 
تدريجي���ا . وه���ذا م���ا اأثبتت���ه �ضفين���ة الأبح���اث 
الملانية الت���ي قامت يف �ضبعينات القرن املا�ضي 
باإج���راء �ضل�ضلة من البح���وث يف اأعماق اخلليج 
العرب���ي ، و تو�ضل���ت اىل اأن املي���اه اأرتفعت يف 
اأر����س اخلليج ثالث مرات متتالية اأولها قبل 20 
الف �ضنة عند م�ضيق هرمز، ثم يف عمان قبل 15 
األف �ضنة ثم يف قطر والبحرين قبل 6 الآف �ضنة 
. اأي اأن ارتف���اع املياه ح�ضل تدريجيا عرب ثالثة 

مراحل.
و م���ع تدف���ق املي���اه اىل �ضهل اخللي���ج الذي اخذ 
يغرق تدريجيا ، مل يكن اأمام ال�ضكان ال النزوح 
وال�ضعود اىل جنوب العراق . هذه املنطقة كانت 
م�ضكون���ة يف ذل���ك احلن من قبل �ض���كان العراق 
الأوائ���ل املنحدرون م���ن ال�ضم���ال ) الفراتين(. 
الذي���ن كان���وا قد حمل���وا معه���م اأثن���اء انتقالتهم 
تل���ك معارفه���م العلمي���ة يف الزراع���ة والري عرب 
وا�ضاطره���م  اأفكاره���م  نقل���وا  كم���ا  القن���وات، 
ومالحمه���م ومعتقداته���م الديني���ة ،كان���ت تل���ك 
املع���ارف متداول���ة �ضفاهي���ا ، ومل يع���رف �ضكان 

الدلتا يف هذه املرحلة الكتابة والتدوين .
األم���ر امله���م ال���ذي اأود ان الف���ت اإلي���ه النظ���ر اأن 
الهاربون من اخلليج كانوا قد نقلوا معهم اأي�ضا 
ذكرياته���م والت���ي حملرّ���ت داخل ق�ض����س مفعمة 
باخلي���ال والوج���دان ع���ن جنته���م و فردو�ضه���م 
املفق���ود، وع���ن الطوف���ان ال���ذي اأغ���رق اأر�ضهم، 
وع���ن احلكماء ال�ضبعة الذين اأ�ض�ضوا املدن ، هذا 
ال���رتاث الفلكلوري امللحم���ي ال�ضطوري كان ل 

ب���د له اأن يندمج ويتداخل م���ع الرتاث واملعارف 
التي كانت �ضائدة يف منطقة الدلتا وبن �ضكانها 
الذي���ن عرفوا اأنانا ومت���وز .. الخ . هذا التداخل 
والندماج بن الرتاث���ن هو الذي انتج بالنهاية 
م���ا بات يعرف بال���رتاث ال�ضومري اأو احل�ضارة 
ال�ضومري���ة يف جنوب العراق .. ونحن نعلم اأنه 
مع تقادم الزمن والتداخل الجتماعي والثقايف 
ذاب���ت الف���وارق ب���ن العن�ضري���ن متحولن اىل 
�ضع���ب واح���د اأو ع���رق واحد . ه���م ال�ضومريون 

�ضكان جنوب العراق القدمي .
ال�ض���وؤال الذي يط���رح يف بع����س الو�ضاط: هل 
هنال���ك عالق���ة ب���ن ال�ضومرين البائ���دة و�ضكان 

اهوار العراق احلالين ؟
يف  علم���اء  به���ا  ق���ام  حم���اولت  ج���رت 
جماج���م  ب���ن  للمقارن���ة  النرثوبايولوج���ي 
ال�ضومرين التي اكت�ضفها الدكتور فوؤاد �ضفر يف 
مقابر اريدو ) بح���دود 1000 جمجمة ( وبع�س 
من جماجم عراقيي اله���وار، ال�ضتنتاج ان كال 

اجلمجمت���ن تنتم���ي اىل جماج���م ان�ض���ان �ضرق 
املتو�ض���ط ) برايك�ضيف���ايل ( م���ع التخف���ظ عل���ى 
ان بع����س من اجلماج���م للمعا�ضرين تنتمي اىل 
جماج���م ان�ضان اوا�ضط ا�ضي���ا ) حو�س ال�ضند ( 
والتي رمبا تثب���ت ان بع�ضا ) ول نقول كل ( من 
�ض���كان اله���وار ينتمون اىل ا�ضالفه���م الذين مت 
جلبه���م اىل العراق بداعي ال�ضخ���رة ايام الدولة 
امرباطوري���ا  مرك���زا  كان���ت  والت���ي  العبا�ضي���ة 
كروم���ا العامل الق���دمي فنتوقع ح�ض���ول عمليات 
انتق���ال لعنا�ض���ر ب�ضري���ة خمتلفة بق�ض���د العمل 

وال�ضتقرار وطلب العي�س.
موؤخ���را ج���رت بع����س البح���وث يف خمت���ربات 
الهند�ض���ة اجلينية والوراثي���ة لكت�ضاف العالقة 
ب���ن �ضكان اه���وار الع���راق احلالي���ن و ال�ضعب 
املنطق���ة  نف����س  ا�ضتوط���ن  ال���ذي  ال�ضوم���ري 
مت  م���ا  يلخ����س  الت���ي  الراب���ط   ، اجلغرافي���ة 

الو�ضول اليه بال�ضفرة الوراثية :
http ://www .ncbi .nlm .nih .

21970613/gov/pubmed

اآلكاديون
ه���م عبارة عن موج���ة عربية قدمي���ة خرجت من 
�ضواح���ل اخللي���ج العربي ومن اأر����س اجلزيرة 
العربي���ة بع���د اأن جف���ت الأنهار فيه���ا وا�ضتقروا 
يف �ضم���ال دلتا جنوب الع���راق) موطن اأ�ضحاب 
الروؤو����س ال�ضوداء( يف منطق نف���ر ) الديوانية 
حاليا ( ثم �ضعدوا اىل موقع مدينة بغداد احلايل 
، وهم كغرهم من الأقوام املهاجرة حملوا معهم 
اأفكاره���م وت�ضوراتهم ومالحمه���م ومعتقداتهم 
وق�ض�ضه���م التي اختلطت برتاث املنطقة ال�ضائد 
ان���ذاك . الواقع اأن الآكادي���ن مل يعرفوا الكتابة 
، كان���ت لديه���م لغ���ة ) رمب���ا تكون ه���ي �ضكال من 
ا�ضكال العربي���ة او الرامية ( ، وقد تعرفوا على 
الكتاب���ه ال�ضومري���ة الت���ي كانت ق���د تطورت يف 
ذل���ك الوقت من ال�ضوري���ة اىل املقطعية واأخذوا 

يدونون بها معارفهم.
لق���د كان الآكادي���ون ب���دوا رحال م���ن العرب وقد 
دخ���ل جلجام����س يف ح���روب كث���رة معهم وهو 
بغ���داد  اىلموق���ع  ال�ضع���ود  اىل  دفعه���م  ال���ذي 

احلايل.
ظ���ل الآكادي���ون عل���ى ه���ذه احلال���ة اىل اأن ظهر 
لديهم مل���ك عظيم هو العاه���ل العراقي �ضرجون 
الآكادي )بح���دود 2237 ق. م ( ليوؤ�ض����س اول 
امرباطوري���ة متع���ددة الثني���ات يف التاري���خ ) 
ب�ض���ط الع���راق فيها نف���وذه من عي���الم اليرانية 
�ضرق���ا اىل لبن���ان غربا، وم���ن تركي���ا �ضمال اىل 
�ضب���ه جزيرة الع���رب جنوبا( .. وه���و ذاته امللك 
ال���ذي دارت حوله ق�ض���ة الكاهن���ة العظمى التي 
م عليها اأن تنجب طفال . ولكنها اأجنبته  كان حمررّ
برغم ه���ذا التحرمي وو�ضعت الطفل يف �ضلة يف 
نه���ر الفرات ... اىل اآخر الق�ضة اأو احلكاية التي 
ا�ضتعادته���ا الت���ورا اليهودي���ة بعد ح���وايل الف 
ع���ام يف ق�ضة النبي مو�ضي الع���رباين ) بحدود 
1271 ق.م ح�ضب موؤرخي اليهود انف�ضهم ( على 
النح���و الذي نعرفه . �ضرج���ون العظيم هو الذي 
بنى مدينة اأكد يف غ���رب العراق، هذه املدينة مل 
يك�ضف عنها لغاية الآن . وظلت هناك تكهنات عن 
موقعها حت���ى اأن املرحوم العالم���ة طه باقر كان 
يعتقد اأنها موجودة حت���ت تل الدير عندما وجد 
زقورة هناك . وق���ام باحلفر داخلها لكنه مل يجد 
رقي���م طيني اأو �ضاهد اآخر ي���دل على وجود اأكاد 
يف ه���ذا املوقع ، الراأي الذي ا�ضتقر عليه اأن اأكاد 
موج���ودة يف بابل ونحن نع���رف اأن هذه مدينة 
���ة باملياه اجلوفية حت���ى اأن قرب حمورابي  غا�ضرّ

يوجد حتت هذه املياه.

عن مجلة سومر 1988

 مع بداية إنحسار الموجة الجليدية الرابعة أخذت 
الكتل الجليدية تذوب وبدأت المياه تتدفق لتملئ 

البحار والمناطق المنخفضة ومنها منطقة الخليج 
العربي، حيث بدأت المياه تترتفع به تدريجيا . وهذا 

ما أثبتته سفينة األبحاث االلمانية التي قامت في 
سبعينات القرن الماضي بإجراء سلسلة من البحوث في 

أعماق الخليج العربي ، و توصلت الى أن المياه أرتفعت 
في أرض الخليج ثالث مرات متتالية أولها قبل 20 الف 
سنة عند مضيق هرمز، ثم في عمان قبل 15 ألف سنة 

ثم في قطر والبحرين قبل 6 اآلف سنة .
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العالم العراقي بهنام أبو الصوف: نعم توجد مدرسة 
عراقية في مجال اآلثار

 وبعد اكمال درا�ضته يف جامعة كيمربيدج 
العريقة بربيطانيا خالل ال�ضتينات عمل 
منقبا يف الق�ض���ر ال�ضمايل الغربي للملك 
اآ�ض���ور نا�ض���ر بال يف موق���ع منرود يف 
نينوى، كما عمل يف موقع تل ال�ض���وان 
ق���رب �ض���امراء، ويف موقع قلع���ة اربيل، 
وتوىل مهام ادارية وتفتي�ضية يف جمال 
الآث���ار يف العديد من املناط���ق العراقية، 
ودر�س مادة الآثار يف عدد من اجلامعات 

العراقية والعربية والجنبية.
م���ع الدكت���ور بهن���ام اب���و ال�ض���وف كان 
اجلول���ة  ه���ذه  الأو�ض���ط«  »ال�ض���رق  ل���� 

احلوارية:

* هل �ش���اهمت �ب���ان عملك �لطويل يف ك�ش���ف 
مو�قع معينة؟

� نعم، لقد ادى عملي يف تل ال�ض���وان يف 
�ض���امراء اىل الك�ض���ف عن بقايا قرية من 
الع�ض���ر احلج���ري احلدي���ث، تع���ود اىل 

مطل���ع الألف ال�ض���اد�س قبل املي���الد، كما 
ادى عملي يف موقع قاينج اآغا قرب قلعة 
اربيل اىل الك�ض���ف عن م�ض���توطن وا�ضع 
من ع�ض���ر الوركاء، م���ع معبدين قائمن 
و�ضط حي �ض���كني مقام على م�ضطبة من 
اللن ت�ض���كل بدايات الزقورات )البراج 

املدرجة( يف وادي الرافدين.

* وماذ� قدمت هذه �ملو�قع؟

� انت���م تعلم���ون ان التنقي���ب ل يج���ري 
غ���ر  تاريخي���ة  م���ادة  عل���ى  للح�ض���ول 
معروف���ة فق���ط او ادلة وبراه���ن جديدة 
التاري���خ  م���ن  مراح���ل  او  مرحل���ة  ع���ن 
القدمي لأي بلدة. ويف اعمايل امليدانية، 
خا�ض���ة يف تل ال�ض���وان وقاينج اآغا يف 
اربي���ل، اذ ح�ض���لنا يف املوقع الول على 
نتائ���ج مذهلة وجديدة ع���ن حلقات كانت 
جمهولة م���ن مطلع الألف ال�ض���اد�س قبل 
امليالد يف و�ض���ط العراق، وح�ض���لنا يف 

املوقع الثاين على اجوبة مهمة لكثر من 
امل�ض���ائل املعمارية والفنية والجتماعية 
ع���ن مرحل���ة بدايات ع�ض���ر ال���وركاء يف 

منت�ضف الألف الرابع قبل امليالد.

* و�أي �ملو�ق���ع �لآثارية �لت���ي عملت فيها �قرب 
�ىل نف�شك؟

� كل الماك���ن الت���ي عملت فيه���ا احمل لها 
يف قلب���ي ذك���رىات جميل���ة وانطباعات 
رائع���ة، ابتداء من حو�س �ضد دوكان يف 
منطق���ة رانية بقراه���ا اجلميل���ة ونا�ضها 
الطيبن الب�ضط���اء، ونهر الزاب ال�ضغر 
الذي ي�ضق طريق���ه يف و�ضط ذلك ال�ضهل 
الف�ضي���ح الذي حت���ول اىل بحرة، حتى 
���ب الكب���ر التي  ارا�ض���ي م�ض���روع امل�ضيَّ
كان���ت مغطاة بكثب���ان الرم���ل املتحركة، 
والت���ي كنت التق���ي فيها بقطع���ان كثرة 

من الغزلن كلما دخلت ربوعها.
ولدي ذكري���ات جميلة اي�ضا عن �ضنوات 

التنقي���ب يف منطق���ة خر�ضاب���اد، منطقة 
الآله���ة ال�ضورية ال�ضبع���ة، وحو�س �ضد 
حمرين الت���ي انقذنا خم�ضن موقعا فيها 
قبل ان تغمرها مياه ال�ضد، كما انقذنا يف 
حو�س ا�ضكي يف املو�ضل مائة وخم�ضن 

موقعا اثريا.

ويف ذاكرتي موق���ع خا�س للعمل يف تل 
ال�ض���وان جن���وب �ضام���راء، حيث وفقت 
للك�ض���ف ع���ن امل���كان ال���ذي انتقل���ت منه 
مع���ارف فالحي �ضم���ال الع���راق الوائل 
اىل مواطن و�ض���ط وجنوب العراق، يف 
مطلع الألف ال�ضاد����س قبل امليالد. وكان 
لكت�ضافاتي غر امل�ضبوقة يف هذا املكان 
�ضدى وا�ضع يف او�ض���اط الآثار العربية 
والدولية، حيث اخذت مكانها يف خمتلف 
الن�ضريات العاملية الآثارية، كما اخذتني 
لع���دد من اجلامعات يف الكثر من انحاء 

العامل للقاء املحا�ضرات عنها.

* أساتذة وعمال
* ومن هم ��شاتذتك يف جمال �لثار؟

� ا�ضاتذت���ي يتوزعون اىل ق�ضمن، اولئك 
الذين در�ضت الثار على ايديهم، والذين 
عمل���ت معه���م يف ميادين الث���ار. الق�ضم 
العراقي���ان  العامل���ان  في���ه  ي���ربز  الول 
اجللي���الن طه باقر وفوؤاد �ضفر، اذ اخذت 
عنهم���ا ال�ض���يء الكث���ر يف عل���م الث���ار 
والتنقيب عنه���ا والكتابة عن موا�ضيعها 
واملعرف���ة يف �ض���وؤون البح���ث الثاري.. 
والق�ض���م الثاين هم زمالئي واخوتي من 
العم���ال الفنين امليداني���ن الذين تعلمت 
منهم الكثر من دقائ���ق وجزئيات حرفة 
التنقيب عن الث���ار، وكيفية التمييز بن 
طبق���ات الر����س والتميي���ز ب���ن البنية 
عل���ى  والتع���رف  واجل���دران  وال�ض����س 
ان  اذ  ع�ض���ر.  ل���كل  املعم���اري  الطاب���ع 
هوؤلء العم���ال الذين �ضكنوا قرى منطقة 
ال�ضرق���اط العراقي���ة، وق���رى ال�ضديرات 

اآلثاري الجيد هو الذي يعترف بمقولة »التنقيب تخريب«

»التاريخ من باطن األرض« هذا ما يقوله الدكتور بهنام ابو الصوف وهو ال يمزح في هذا القول، وال يقوله بغرض االثارة والتشويق، انما يعبر عن اختصاصه 
واهتمامه، فهو عالم آثار واآلثار تاريخ، وهي موجودة في اعماق االرض. وللدكتور ابو الصوف مسيرة طويلة مع اآلثار، فقد عمل منقبا ومؤلفا واداريا ومفتشا 
فيها بعد دراسة اكاديمية غنية، اذ التحق بقسم اآلثار والحضارة في جامعة بغداد في عام تأسيسه 1951، وتخرج فيه بدرجة جيد جدا عام 1955، وعمل 

ب الكبير في محافظة بابل، بعد ذلك في المسح اآلثاري بحوض دوكان في محافظة السليمانية، واراضي مشروع المسيَّ
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

نائب رئيس التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com

العلي���ا وال�ضفلى والذي���ن ينت�ضبون اىل 
ع�ض���رة اجلب���ور اتقن���وا حرف���ة البحث 
ع���ن الث���ار لحتكاكهم املبا�ض���ر بالر�س 
والرتبة وانقا�س املواق���ع الثارية، كما 
تعل���م اباوؤه���م واجداده���م م���ن البعثات 
ال�ض���يء  الث���ار  ع���ن  املنقب���ة  الجنبي���ة 
الكث���ر.. وان���ا ادي���ن له���م مب���ا املك من 
وه���م  املي���داين،  التنقي���ب  يف  خ���ربات 

كثرون ويعتمد عليهم يف هذا املجال.

* مراحل آثار
* ماذ� عن �ملر�حل �لتي مررت بها كعامل �آثار، 

هل ميكن �طالعنا عليها؟

� لقد مررت بثالث مراحل، فاخلم�ضينات 
وال�ضتين���ات كانت���ا بالن�ضب���ة يل مرحل���ة 
الدر����س والتعلي���م والتدوي���ن، ومرحلة 
الث���اري  للم�ض���ح  كر�ض���ت  ال�ضبعين���ات 
والكت�ضاف���ات والتوثي���ق والتاأليف، ثم 
جاءت مرحلت���ا الثمانينات والت�ضعينات 
والتدري����س  التنظ���ر  مرحل���ة  وه���ي 
والن�ض���ج الفعل���ي الكادمي���ي والق���درة 
على تق���دمي امل�ضورة واخلربة يف ميدان 

الثار.

* و�لتنقيبات �لثارية يف �لعر�ق.. ما هي �برز 
�ملر�حل فيها؟

� طبع���ا مرحل���ة الع�ضرينات. عل���ى الرغم 
م���ن ان هذه املرحلة مل تتميز حقا بجهود 
عراقي���ة، بل كان���ت تعتمد عل���ى البعثات 
الكت�ضاف���ات  لأهمي���ة  وذل���ك  الجنبي���ة، 
ح�ضل���ت  اذ  فيه���ا.  احلا�ضل���ة  الثاري���ة 
فيه���ا مكت�ضفات املق���ربة امللكي���ة يف اور 
والتع���رف عل���ى اث���ار كي����س وال���وركاء 
ولك����س، كم���ا حتق���ق فيه���ا الكث���ر م���ن 
منجزات التع���رف على مكنونات الكتابة 
جعله���ا  ب�ض���كل  ورموزه���ا  امل�ضماري���ة 
املرحل���ة التي و�ضعت فيه���ا ال�ض�س لعلم 
الث���ار احلقيق���ي، لي�س يف الع���راق فقط 

وامنا يف عموم ال�ضرق.

ومتيزت مرحل���ة الربعينات باكت�ضافات 
الع���امل العراق���ي الدكتور ف���وؤاد �ضفر يف 
مواق���ع ح�ضونة واريدو، وهي تعد حدثا 
مهما وجدي���دا، اذ قدمت ا�ضافات جديدة 
يف التع���رف عل���ى بداي���ات ال�ضتيط���ان 
يف جن���وب العراق، وب���دء ن�ضوء القرى 
الزراعية النا�ضجة يف ال�ضمال والك�ضف 

عن الكثر من الثار.

وقد عرف عقدا ال�ضتين���ات وال�ضبعينات 
كان���ت  اذ  مهم���ة،  اثاري���ة  مكت�ضف���ات 
مكت�ضفات ت���ل ال�ضوان ا�ضافة بارزة يف 
التع���رف عل���ى ج���ذور ح�ض���ارات وادي 
قب���ور  مكت�ضف���ات  وج���اءت  الرافدي���ن، 
امللكات ال�ضوري���ات يف منرود والرثوة 
الكب���رة م���ن امل�ضاغ���ات الذهبي���ة الت���ي 
كانت تزين اج�ضادهن، ذات اهمية كبرة 

يف التنقيب الثاري يف العراق.

* وكي���ف تنظ���ر �ىل �جلهود �لثاري���ة �لعر�قية 
باملقارنة مع �لعربية و�لجنبية؟

الثاري���ون  قدم���ه  م���ا  ان  الواق���ع  يف   �
وبع�ض���ه  وكب���ر،  متمي���ز  العراقي���ون 
ي���وازي او يف���وق يف نتائج���ه عل���ى م���ا 
حقق���ه نظ���ره العرب���ي والجنب���ي، لكن 
ال���ذي يح�ضل �ضعف معرفة الآخرين به، 
اذ ينق�ضه الن�ضر العلمي اجليد والعالم 

الكادميي والثاري.

* أسماء بارزة

* وه���ل توج���د ��ش���ماء عر�قي���ة ب���ارزة يف عل���م 
�لآثار؟

� نعم توجد عدة ا�ضماء، ومن ابرزها كما 
ا�ضلف���ت، العامل���ان الكب���ران املرحومان 
طه باقر وف���وؤاد �ضفر، الل���ذان يعدان من 
ابرز اثاريي املنطقة العربية يف اوا�ضط 
الق���رن الع�ضري���ن، وهما من اب���رز علماء 
الع���امل يف ه���ذا املجال. ويح���ق لعدد من 
تالم���ذة هذي���ن العامل���ن الكبري���ن م���ن 
اجلي���ل الثاين والثالث م���ن الثارين او 
العلم���اء امل�ضماري���ن م���ن العراقي���ن ان 
يو�ضف���وا باجل���دارة العلمي���ة والتمي���ز، 
امث���ال الدكتور فا�ضل عبد الواحد ا�ضتاذ 
ال�ضومري���ات يف جامعة بغداد والدكتور 
حق���ل  يف  املخت����س  �ضليم���ان  عام���ر 

ال�ضومريات يف جامعة املو�ضل.

* هل يعني هذ� وج���ود قاعدة �كادميية عر�قية 
جيدة يف علم �لآثار؟

الدرا�ض���ات  يف  متمي���زون  نح���ن  نع���م   �
امل�ضماري���ة وجامعتن���ا ذات قاعدة جيدة 
ب�ضب���ب وجود ا�ضات���ذة متميزين يف هذا 
احلق���ل، لكنن���ا يف الدرا�ض���ات الآثاري���ة 
وطريق���ة تدري�س الث���ار تعوزنا التقنية 
وو�ضائ���ل الي�ض���اح، وذل���ك م���ا حتتاجه 
متاحفنا، كم���ا يحتاجه اجلان���ب العلمي 

امليداين اخلا�س بالتنقيب عن الآثار.

* وهل توجد مدر�شة عر�قية يف جمال �لآثار؟

� ل �ض���ك يف ذل���ك، فاملدر�ض���ة العراقية يف 
الثار مل تعد جديدة وامنا قطعت العديد 
م���ن املراحل، اذ و�ض���ع ا�ض�ضه���ا العاملان 
املرحومان طه باقر وفوؤاد �ضفر، كما كان 
للمرح���وم الدكتور ناج���ي ال�ضيل ف�ضل 
تاأ�ضي����س ق�ضم جامعي لدرا�ضة علم الثار 
يف مطلع اخلم�ضينات انطالقا من الثار 
العراقي���ة وخ�ضو�ضيتها، وما قدمت من 
مرتكزات ونتائج عملية. ومن خ�ضائ�س 
املدر�ض���ة العراقية انها تعمل على ا�ضا�س 
مفاهي���م وطني���ة وقومي���ة وتتعام���ل مع 
معطي���ات ونتائ���ج التنقيب���ات مب���ا يعزز 
عالقة الثر مبوقع���ه ويحافظ على الثر 
نف�ض���ه وهذا التعامل يختلف عن التعامل 
الجنب���ي مع الثار الذي يوؤدي اىل نقلها 
اىل خ���ارج مواقعه���ا م���ع تخري���ب ه���ذه 

املواقع.

ولق���د قامت املدر�ض���ة العراقية بت�ضحيح 
الكثر من املفاهيم املد�ضو�ضة واملنحرفة 
الت���ي ح���اول بع����س العامل���ن يف الثار 
والتاري���خ م���ن الغربي���ن، خا�ض���ة م���ن 
امل�ضت�ضرقن، بثها ع���ن ا�ضالة احل�ضارة 
العربي���ة ب�ضكل عام واحل�ضارة العراقية 
ب�ضكل خا�س، وكانت تهدف اىل الت�ضكيك 
بهذه ال�ضال���ة والت�ضكيك مبا حققته من 

منجزات.

* كتب وتاريخ
* ولك���ن �لجان���ب كتب���و� �لكث���ر م���ن �ملوؤلفات 
� نع���م بع�شه���ا  �جلي���دة ع���ن �لث���ار �لعر�قي���ة! 
جي���د، لك���ن ترجمتها مل تكن جي���دة يف �غلبها، 
�ذ تعوزه���ا �لدق���ة و�شب���ط �مل�شطلح���ات. وق���د 
�و�شحت يف �كرث من منا�شبة �ن هذه �ملوؤلفات 
مهمة وخط���رة وتخ�ش�شية ويجب �ن تعر�س 
عل���ى جه���ات ذ�ت �خت�شا����س. كذل���ك يجب �ن 
تعر����س عل���ى جه���ات �كادميي���ة ملر�جعتها قبل 
ن�شرها، ول باأ�س من تويل مرتجمني حمرتفني 
نقله���ا �ىل �لعربي���ة، لكن م���ن �مله���م و�ل�شروي 
عر�شه���ا عل���ى �ثاري���ني وعلم���اء م�شماريات �و 
موؤرخ���ني قب���ل �لن�شر، وهذ� م���ا �شي�شاعد على 
�لتنبي���ه �ىل �ل�شلبي���ات فيه���ا، و�ل���رد عل���ى م���ا 
تتوف���ر علي���ه م���ن مفاهي���م مد�شو�ش���ة ومنحرفة 
وي�شاع���د عل���ى �شب���ط �ملفاهي���م و�مل�شطلح���ات 

�لعلمية فيها.

* ولك���ن ه���ذه �ملوؤلف���ات م���ا ز�ل���ت معتم���دة يف 
در��شة �لثار �لعر�قية فما هو ر�أيك بذلك؟

� هذا امر مرهون بالن�ضر و�ضرعة و�ضول 
وم���ن  الجنب���ي،  فاملنق���ب  املعلوم���ات. 
ورائه اجلامعات واملتاحف واملوؤ�ض�ضات 
ي�ضع���ى اىل �ضرعة ن�ضر م���ا يح�ضل عليه 
من نتائج ومعلومات لتدخل يف املوؤلفات 
واملو�ضوع���ات، لكننا نع���اين التاأخر يف 
ن�ض���ر نتائ���ج تنقيباتن���ا، فه���ي ل تن�ض���ر 
ب�ضرع���ة او بال�ضل���وب العلم���ي المث���ل 
لتاأخ���ذ طريقه���ا اىل املراج���ع او ت�ضب���ح 

مرجعا يحتذى به وينقل عنه.
ومع هذا فاإن املراجع العراقية عن الثار 
العراقية لي�ض���ت قليلة، وهي معتمدة يف 

درا�ضة هذه الثار.

* و�نت كيف جمعت بني �لتنقيب و�لتاأليف يف 
�لثار؟

� على الثاري اجليد ان يكون كاتبا جيدا 
ليتمك���ن م���ن ا�ضتع���ادة املا�ض���ي واعادة 
كتاب���ة التاريخ من م�ض���دره الكيد وهو 
الر����س وم���ا تنم م���ن خملف���ات الجداد 
يف  �ضائع���ة  مقول���ة  وهن���اك  واملا�ض���ي. 
مي���دان الدرا�ض���ات الثاري���ة يج���ب ان ل 
تغي���ب عن الب���ال، وبالخ����س عن اذهان 
الثاري���ن ال�ضب���اب وه���ي »ان التنقي���ب 
تخري���ب«، اي ان فت���ح املوق���ع الث���اري 
وا�ضتخراج مكنوناته من بقايا معمارية 
او فني���ة او كتابية هو عملي���ة ازالة تامة 
له���ذا املوقع او حم���وه من الوجود اذا مل 
نتمكن م���ن ان نوثق بالر�ض���م وال�ضورة 
واخلارطة واملالحظ���ة كل دقائق املوقع، 
ب���كل موجودات���ه وطبقاته وادلت���ه واذا 
ن�ضتط���ع و�ض���ف وحتلي���ل ودرا�ض���ة  مل 
هذه املظاه���ر واملعامل وا�ضتنباط ما يدل 
على امل���كان و�ضكان���ه وعمله���م وفنونهم 
وتقاليده���م..  وعالقاته���م  وعقيدته���م 
الخ. نك���ون قد دمرنا اث���را ودليال حلياة 
ما�ضي���ة، ل���ذا وج���ب ان يك���ون الث���اري 
اجليد كاتبا وموؤلف���ا وموؤرخا، ومن هذا 
املنطق جتدين منقب���ا وموؤلفا، اعمد اىل 
ن�ض���ر تنقيبات���ي يف حينه���ا وظروفه���ا، 
وامل���وؤرخ  املنق���ب  ب���ن  جمع���ت  وبه���ذا 
يل  و�ض���درت  واح���د،  اآن  يف  واملوؤل���ف 
الكث���ر من املوؤلف���ات اخلا�ض���ة باأعمايل 
يف التنقي���ب ومنها »ديلم���ون الفردو�س 
العري���ق«  ال���وادي  و»ظ���الل  املفق���ود« 
و»الع���راق ح���دث الر����س« و»احل�ضارة 
والن�ضان« و»التاريخ من باطن الر�س.

عن جريدة الشرق االوسط 2010



س
بهنام أبو الصوف يجوب عصور التاريخ األولى

د. إبراهيم خليل العالف

ح���ن كنت رئي�ضا لق�ضم التاريخ بكلية الرتبية -جامعة املو�ضل 
1980-1995 �ضعرت باأهمي���ة اأن يتوىل تدري�س مادة التاريخ 
الق���دمي واحل�ض���ارة العراقية القدمية اأ�ضت���اذ ذو باع طويل يف 
هذا امليدان فتلفتت حويل ومل اأر اإل الأ�ضتاذ الدكتور بهنام اأبو 
ال�ض���وف . والرجل مل يكن اأ�ضتاذا يف اجلامعة اآنذاك بل' مديرا 
عاما لآثار املنطقة ال�ضمالية 'ومقره يف مدينة املو�ضل ،وات�ضلت 
ب���ه ووافق على الفور، وبداأ التدري����س لطلبة ال�ضفوف الأوىل 
والثاني���ة يف ق�ضم التاريخ. وعندئ���ذ اأدركت باأنني قدمت خدمة 
جيدة للعلم، فمن يدر�ضه الدكتور بهنام ابوال�ضوف يجد وكاأنه 
امتل���ك كل اأ�ض���رار العراق القدمي بح�ضارات���ه الكدية والبابلية 
وال�ضومري���ة والكلداني���ة والآ�ضوري���ة واحل�ضري���ة )ن�ضبة اإىل 
احل�ض���ر مدين���ة ال�ضم�س التي تبعد عن املو�ض���ل قرابة 100 كم 
( .لق���د توطدت عالقتي بالدكت���ور بهنام ابو ال�ضوف منذ بداية 
الثمانيني���ات من القرن املا�ضي، وتع���ززت بعد ا�ضرتاكنا �ضوية 
يف م�ضاري���ع وزارة الثقاف���ة والإع���الم : 'الع���راق يف التاري���خ 
،وح�ض���ارة العراق، والعراق يف مواجه���ة التحديات،و'املدينة 
العراقي���ة ' ، واجلي�س وال�ضالح ،وال�ض���راع العراقي-الفار�ضي 
'.وبقيت اأتابع ن�ضاطاته داخل العراق وخارجه ،وفرحت عندما 
األ���ف عن���ه الكاتب العراق���ي املو�ضوعي الأ�ضت���اذ حميد املطبعي 
كتاب���ا �ضغ���را قائم���ا بذات���ه �ضمن���ه اآرائ���ه وكتب���ه ودرا�ضات���ه 
واإ�ضهامات���ه يف تدوين التاريخ القدمي لي�س للعراق وح�ضب بل 
ولأجزاء من الوطن العرب���ي .ولد بهنام اأبو ال�ضوف يف حملة 
�ض���وق ال�ضعارين القدمية يف مدينة املو�ضل وقرب جامع النبي 
جرجي�س عليه ال�ضالم يوم 15 متوز �ضنة 1931 ،وكانت اأ�ضرة 
اب���و ال�ضوف م���ن الأ�ضر املو�ضلية العراقي���ة التي �ضكنت حملة 
القلعة وهي من اقدم حمالت املو�ضل التي ت�ضغل اأجزاء وا�ضعة 
من تل املو�ضل الأثري القدمي داخل اأ�ضوار املو�ضل وكان والده 
تاج���را ياأتي بالأخ�ضاب من اط���راف ديار بكر وجزيرة ابن عمر 

حي���ث كان �ضكن العائل���ة الأ�ضلي كما كان يتاج���ر بالأ�ضواف . 
اأكم���ل درا�ضت���ه البتدائية،واملتو�ضطة والثانوي���ة فيها ،و�ضافر 
اإىل بغ���داد كع���ادة جمايلي���ه -حي���ث مل تك���ن اآن���ذاك جامعة يف 
املو�ض���ل ، للدخ���ول يف ق�ض���م التاري���خ -كلي���ة الآداب وتخ���رج 
متخ�ض�ض���ا بالتاري���خ والآثار �ضن���ة 1955 . وكان من اأ�ضاتذته 
الذين تعلم عل���ى اأيديهما الأ�ضتاذ طه باق���ر والأ�ضتاذ فوؤاد �ضفر 
وهم���ا من ع�ض���ق من خاللهم���ا التنقيب ع���ن الآث���ار ، والدكتور 
�ضال���ح احمد العلي الذي وج���د يف حما�ضراته منطا جديدا من 
املعرفة التاريخية. وقد تي�ضرت له الفر�ضة للح�ضول على بعثة 
علمي���ة يف اململكة املتحدة .وح�ضل عل���ى الدكتوراه يف جامعة 
كم���ربدج خريف �ضن���ة 1966 .وكان���ت اأطروحت���ه املو�ضومة : 
'اأ�ضال���ة ع�ض���ور ما قب���ل التاري���خ يف الع���راق ' ، تتن���اول نواة 
احل�ض���ارات و)عل���م الإن�ضان :ان�ضان الع���راق القدمي (. وكانت 
ح�ض���ارة ال���وركاء هي العم���ود الفقري يف منهج���ه واطروحته 
،لن ع�ضر الوركاء يعد ع�ضرا متميزا يف ما�ضي العراق القدمي 
وازده���ار احل�ضارة الن�ضاني���ة عموما .ع���اد اإىل وطنه، وعمل 
ل�ضن���وات عدي���دة، يف التنقي���ب عن الآث���ار يف عدد م���ن مواقع 
الع���راق الأثرية يف و�ضط و�ضمال الع���راق، وكان م�ضرفا علميا 
عل���ى تنقيبات اإنقاذي���ة وا�ضعة يف حو�ضي �ض���دي حمرين )يف 
منطق���ة دياىل(، واأ�ضكي مو�ض���ل)يف منطقة املو�ضل ( على نهر 
دجل���ة يف اأواخر ال�ضبعينيات وحت���ى منت�ضف الثمانينيات من 
القرن املا�ضي. وكذلك يف عملية تنقيب انقاذية مل�ضروع امل�ضيب 
الكب���ر وحو�س �ض���د دوكان من قبل ذلك ب�ضن���وات . كما ك�ضف 
ع���ن ح�ضارة جدي���دة من مطل���ع الع�ضر احلج���ري احلديث يف 
و�ض���ط العراق يف اأوا�ضط ال�ضتينيات األق���ت الكثر من ال�ضوء 
عل���ى معلوماتن���ا املتعلق���ة بتلك الف���رتة التاريخي���ة املوغلة يف 
القدم.م���ن مكت�ضفات���ه اجن���ازه اكت�ضاف معبدي���ن متعاقبن من 
اوا�ض���ط اللف الثاين قب���ل امليالد من خ���الل تنقيباته الوا�ضعة 

الع���راق  ب�ضم���ال   1966 �ضن���ة  �ضي���ف  بامو�ضي���ان  موق���ع  يف 
واكت�ضاف���ه حلق���ة تاريخي���ة يف تنقيباته يف ت���ل ال�ضوان قرب 
�ضام���راء اوا�ض���ط ال�ضتينيات م���ن القرن املا�ض���ي .كما عمل يف 
موق���ع ت���ل قالينج اغ���ا يف الط���رف اجلنوبي من مدين���ة اربيل 
.وم���ن خ���الل اجنازات���ه التنقيبي���ة ه���ذه اكت�ضب �ضمع���ة دولية 
يف املحاف���ل الثاري���ة العربي���ة والعاملي���ة و�ضارت ل���ه عالقات 
علمي���ة وا�ضعة مع عدد كبرم���ن الثارين المل���ان والفرن�ضين 
والمركان والنكليز وغرهم . وقد �ضاعدته عالقاته هذه على 
اجناز درا�ضات وا�ضعة عن تاريخ التنقيبات الثرية يف العراق 
وتطور مدار�ضها وال�ضعي من اجل تاأكيد متيز املدر�ضة الثارية 
العراقية وتوجهه���ا الوطني .حا�ضر ل�ضن���وات عديدة يف مادة 
جذور احل�ضارة والآثار والتاريخ يف عدد من جامعات العراق 
ومنه���ا جامعت���ي املو�ض���ل وبغ���داد ،ومعه���د التاري���خ العرب���ي 
للدرا�ض���ات العليا التابع لحتاد املوؤرخ���ن العرب ومقره بغداد 
.كم���ا اأ�ض���رف عل���ى ع���دد م���ن الر�ضائ���ل اجلامعي���ة للماج�ضتر 
والدكت���وراه لطلب���ة عراقين وع���رب. وناق�س العدي���د منها يف 
موا�ضيع الآثار واحل�ضارة والتاري���خ واملالحم القدمية.اأ�ضهم 
يف العدي���د م���ن موؤمترات الآث���ار واحللق���ات الدرا�ضي���ة داخل 
الع���راق وخارج���ه. ودع���ي لإلق���اء اأحادي���ث وحما�ض���رات يف 
جامع���ات اأمريكي���ة واأوربية عن اآث���ار وح�ض���ارة العراق وعن 
نتائج تنقيباته.ن�ضر العديد من البحوث والدرا�ضات والتقارير 
العلمي���ة ع���ن نتائ���ج اأعمال���ه امليداني���ة ودرا�ضات���ه املقارنة يف 
جم���الت علمية عراقية واأجنبية.م���ن موؤلفاته : 'فخاريات ع�ضر 
ال���وركاء - اأ�ضول���ه وانت�ض���اره'، بالإنكليزية، و' ظ���الل الوادي 
العري���ق - بالعربي���ة' ، و'الع���راق: وح���دة الأر����س واحل�ضارة 
والإن�ض���ان، بالعربي���ة اأي�ضا.'�ضغ���ل ع���ددا من املواق���ع العلمية 
والإداري���ة يف هيئة الآثار والرتاث: منه���ا 'باحث علمي'، 'مدير 
للتحريات وحماية املواقع الآثارية'، و'مدير عام لآثار ومتاحف 

املنطق���ة ال�ضمالية'.رغم تقاعده من العم���ل الوظيفي يف اأواخر 
الثمانيني���ات م���ن القرن املا�ض���ي ،اإل اأنه ا�ضتم���ر - وما زال يف 
ن�ضاطات���ه الأكادميي���ة والعلمي���ة يف داخ���ل الع���راق وخارجه.
م���ن ارائ���ه ان املوؤرخ والث���اري يحتاج اىل كثر م���ن التجارب 
امليداني���ة واملعان���اة يف البحث ع���ن م�ضادر مادت���ه من الر�س 
فب���دون ذل���ك ت�ضب���ح جتربت���ه �ضاحب���ة لحي���اة له���ا .وللدكتور 
بهن���ام ابو ال�ضوف راأي حمدد ب�ضاأن تطوير العمل الثاري يف 
الع���راق وم�ضتقبله ومن ذلك دعوته اىل ان ي�ضم العمل الثاري 
ع���ددا م���ن الن�ضطة الت���ي تتوزع عل���ى حماور خمتلف���ة تبتدئ 
بعملي���ات التح���ري وال�ضتك�ض���اف والتنقي���ب وتنتهي باخلزن 
والن�ض���ر العلمي مرورا بامل�ضح والر�ض���م الهند�ضي واملعاجلات 
املختربي���ة والت�ضوير والتوثيق .ولك���ي يتحقق النتقال باملل 
الث���اري ليوازي الطوح فهو يوؤكد ان تك���ون البداية من البيت 
الث���اري نف�ض���ه اأي من دوائر الث���ار واملتاح���ف واق�ضام الثار 
العلمي���ة يف اجلامع���ات وياأتي يف املقدم���ة العناية باخلريجن 
ورعايتهم وح�ضن اختيارهم وتطوير قابلياتهم وتزويدهم بكل 
امل�ضتلزمات ال�ضرورية لجناح العملية الثارية امليدانية .واذا 
ما حتقق هذا كله عندئذ يكون بالمكان توظيف الثار والرتاث 
مبختل���ف ان�ضطتها خللق وعي اثاري يف او�ضاط املجتمع ومن 

خالل و�ضائل متعددة ياأتي العالم يف مقدمتها .
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