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ن����اج����ح ال���م���ع���م���وري

 �س���اأحتدث ع���ن ترجم���ة الأ�س���تاذ الأحم���د مللحم���ة 
كلكام����ش واأهميته���ا البالغ���ة واختالفاتها الكثرية 
عن عديد من الرتجمات التي اطلعت عليها ووجدت 
يف ترجمت���ه م���امل اأج���ده يف غريه���ا، وه���ي بحق 
ق���د وفرت يل جمال وا�س���عا للمقارنة والكت�س���اف 
بالرتب���اط مع ثالثة ع�س���ر ن�س���ًا للملحمة اطلعت 
عليه���ا ب�سكل دقيق، ولكن ترجم���ة الأ�ستاذ الأحمد 
اخلا����ش  الثق���ايف  م�سروع���ي  يف  املهيمن���ة  ه���ي 
به���ا ووج���دت اختالف���ات اأ�سا�سي���ة وجوهرية عن 
الن�سو����ش الأخرى و�ساأح���اول الإ�سارة لأهم تلك 
املراك���ز الختالفي���ة يف الن�ش ومناق�س���ة الأهمية 
الق�س���وى الت���ي انطوت عليها املقدم���ة املهمة التي 
كتبه���ا اأ�ستاذي الع���امل �سامي الأحم���د، وهي بحق 
واح���دة من الدرا�س���ات املهمة ج���دًا والتي انطوت 
على مو�سوعي���ة يف القراءة والتحلي���ل والإ�سافة 
وه���ذا ما �ساأ�سري اليه اأي�س���ا ولبد يل من الإ�سارة 
لالأهمي���ة العالي���ة الت���ي متتع���ت به���ا الرتجم���ات 
الأخ���رى وخ�سو�سًا ترجمة العامل ط���ه باقر التي 
ات�سمت بالأدبية واملحاي���دة، بينما اغتنت ترجمة 
الأ�ستاذ الأحمد باإمكان���ات جيدة يف النفتاح امام 
الق���راءة وتوفري فر�سة جي���دة للتاأويل والإم�ساك 
مبراك���ز ثقافية ولهوتي���ة مهمة يف الن�ش، بحيث 
قدم���ت تو�سيفًا عن املج���الت املركزية يف العراق 
الق���دمي وح�سرًا يف املج���ال ال�سيا�سي / الديني / 
الجتماعي ون�سوء اأمناط من املغايرة والختالف 
يف الأنظمة التي عا�س���ت جتاذبًا و�سراعًا، حتول 

بالأخ���ري اىل �س���راع دم���وي، يوم���ئ اىل طبيع���ة 
املرحلة ال�سيا�سية التي كانت �سائدة اآنذاك.

بع���د ان خلقت اللهة )ارورو( انكيدو نّدًا وخ�سمًا 
للمل���ك الطاغي���ة، اتف���ق ال�سي���اد واملل���ك عل���ى ان 
ي�سطحب معه ابن ال�سياد كاهنة رغبات ويذهبان 
م���كان انكي���دو، احلي���واين /  الرّبي���ة حي���ث  اىل 
املتوح����ش، حت���ى تعي���د كاهن���ة الرغب���ات �سياغة 
مبعن���ى  اإن�ساني���ة،  اىل  حيواني���ة  م���ن  عنا�س���ره 
كان���ت للجن����ش وظيف���ة ثنائي���ة واه���م م���ايف هذه 

الثنائي���ة هو ق���درة اجل�س���د النثوي عل���ى ا�سباع 
الرغب���ة لدى انكيدو الوح����ش، واإعادة تكوينه من 
جدي���د، وتوف���ري فر�س���ة وا�سعة ام���ام الكاهنة كي 
متار����ش دورًا ثقافي���ًا ولي����ش ج�سديًا فق���ط وهذا 
اأمر مهم بالن�سبة للح�سارة العراقية القدمية التي 
فو�ست النثى / الكاهنة كي تلعب من جديد دورًا 
بال���غ الهمي���ة يف تكوينات انكيدو ع���رب الت�سال 
الدخ���ايل الطوي���ل بن الثن���ن مفتاحًا ك���ي ياأخذ 
اجل�س���د النوثي م���داه الوا�سع يف اع���ادة تكوين 
�سخ�سية الرجل الغريب و�سياغته ب�سكل خمتلف 
متام���ًا. هذه الوحدة الثقافية واحدة من الوحدات 
ية املهم���ة التي �سكلت مع غريها نظام الن�ش  الن�سّ
اجلوه���ري، واتفق���ت كل الرتجم���ات عل���ى فاعلية 
واهمية هذه الوحدة التي كانت اآنذاك وظيفة دينية 
مقد�س���ة، لكن ترجمة الأ�ستاذ الأحمد مغايرة متامًا 
وخمتلفة عن كل الرتجمات وهذا التباين هو الذي 
ك�سف يل عن وجود عالقة مثلية بن انكيدو وامللك 
جلجام����ش. ومع الإ�س���ارات الوا�سحة التي تبّدت 
عنها ترجم���ة الأ�ستاذ الأحمد فتحت جماًل للقراءة 
والتاأويل بالن�سبة يل لكنها اأ�ساءت يل املثلية بن 
الثنن وبقيت متابعًا لها عرب الن�سو�ش املرتجمة 
وتو�سلت اىل قراءة داعمة لالت�سال املثّلي بينهما 
)الدرا�س���ة غري من�سورة( وق���د اأوماأت اىل ذلك يف 
عدي���د من املقالت الت���ي ن�سرته���ا يف الت�سعينيات 

و�سرحت بها يف الما�سي الثقافية والندوات. 
اك�سفي ج�سمك العاري وليتمتع مبفاتنك

اجعليه ي�سعد على الظهر ويتمتع

فعندما يراك �سوف يقرتب منك
اطرحي الثياب ودعيه ي�ستلقي عليك

و�سي�سغط �سدره بقوة على ظهرك
و�سغط �سدره بقوة على ظهرها

الن����ش وا�سح يف ك�سفه عن حتق���ق ات�سال �سلبي 
مع كاهن���ة الرغبات ومن املمكن ان يكون الت�سال 
الدخايل ايجابيًا لن الكاهنة تعاملت معه بو�سفه 
حيوانيًا وليع���رف غري طريقة الت�سال الدخايل 
ب���ن احليوان وانثاه، بحيث تكر�ست ال�سورة يف 
ذاكرت���ه وظلت مالزقة له. لكني اعتقد بان املتحقق 
ه���و ات�سال �سلب���ي لن اللواطة ممار�س���ة جن�سية 
�سائع���ة ومعروفة ومتار�ش داخ���ل املعابد الدينية 
باعتبارها معتق���دًا دينيًا عرفته ال�سعوب املجاورة 
للع���راق وك�سف���ت التنقيب���ات عن اأعم���ال فنية مثل 
الخت���ام واملنحوت���ات ت�س���ري لالت�س���ال اجلن�سي 
ال�سلب���ي مع املراأة، ومايوؤكد افرتا�ش هذا التاأويل 
هو التعط���ل الكامل للطاقة اجلن�سي���ة ال�سطورية 
يف ج�س���د انكيدو والتي ا�س���ارت لها امللحمة حيث 
ا�ستمر مت�ساًل م���ع البغي الكاهنة �ستة اأيام و�سبع 
لي���ال وه���ي فرتة طويلة ج���دًا، وبعد ه���ذا التحقق 
ال�سط���وري تعطلت قدرته، ومل ي�سر ن�ش امللحمة 
ملمار�س���ة جن�سي���ة واح���دة مار�سه���ا انكي���دو بع���د 
دخول���ه مدين���ة اأوروك وه���ذا اأمر �سع���ب احتماله 
بالن�سب���ة لرج���ل ق���وي جدًا مث���ل انكي���دو، وعرف 
ع���رب املمار�سة الل���ذة ونتائج الت�س���ال املغرّية له. 
والأمر الآخر الأك���ر اأهمية واملوؤكد على الت�سال 
املثلي بن الثنن ه���و انقطاع امللك جلجام�ش عن 

ممار�سة اجلن�ش بعد ما كان جمنونًا بالرغبات:
مل يرتك جلجام�ش ولدًا لأبيه

وا�ستمر ظلمه بالزيادة لياًل ونهارًا
جلجام�ش راعي اوروك ذات ال�سور

هو راعينا... القوي اجلميل العارف
مل يرتك جلجام�ش بنتًا عذراء اىل امها

او ابنة حمارب، او زوجة بطل
وظل اللهة ي�سمعون بكاءهن با�ستمرار

يف�س���ي بن���ا ه���ذا الن����ش نح���و معرف���ة بالطاق���ة 
اجل�سدي���ة الت���ي يتمتع بها املل���ك جلجام�ش ودليل 
ذل���ك ا�ستمرار ممار�سته لفع���ل الت�سال الدخايل، 
وان���ا اأدرك ب���ان بع�س���ًا م���ن تل���ك املمار�س���ات هو 
وظيف���ة دينية �سمحت ل���ه بحق ممار�س���ة اجلن�ش 
وه���و  ال���زوج،  دخ���ول  وقب���ل  الوىل  الليل���ة  يف 
ماي�سم���ى بحق الليل���ة الأوىل املمن���وح للملوك او 
الكهن���ة مثلم���ا هو مع���روف لدى كثري م���ن القبائل 
يف الع���امل وحتى يف ال�سرق الأدنى وبع�ش بلدان 
افريقي���ا. لق���د توق���ف جلجام�ش ع���ن ممار�سة هذا 
احل���ق وهو من امل�سكوتات عنه���ا يف ن�ش امللحمة 
م�سروع���ي  يف  لذل���ك  تف�سيلي���ة  ق���راءة  وقدم���ت 
الثق���ايف املكون من ثالثة كتب ع���ن امللحمة والذي 
م���ن املوؤمل �سدوره عن دار امل���دى يف بداية العام 
القادم ولكن مايعني هذا املقال هو النقطاع الكلي 
عن املمار�س���ة اجلن�سية متماهي���ًا بذلك مع �سديقه 
انكي���دو النقطاع عن املمار�سة متامًا بالن�سبة لهما 

اأث���ار عددًا من الأ�سئلة ح���ول ذلك.. وكان افرتا�ش 
وج���ود الت�س���ال املثّل���ي بينهم���ا اح���د الأجوب���ة 
التي كر�سته���ا القراءة �سمن اأن�ساقه���ا الن�سّية يف 
امللحمة ويف غاية الأهمية بالن�سبة لطبيعة الثقافة 
وم�ست���وى تداولها يف مدينة اوروك خالل مرحلة 
حك���م جلجام����ش ع���ام 2600 ق.م والن����ش ال���ذي 
ا�سرنا الي���ه واحدة من خا�سي���ات الأ�ستاذ الأحمد 
يف ترجمت���ه للملحم���ة. واعتق���د ب���ان واح���دًا م���ن 
اأ�سب���اب اغتيال انكي���دو هو املثّلي���ة بينهما، ولهذا 
حتم����ش الإل���ه انليل لإ�س���دار قرار الغتي���ال، لأنه 
انليل م�سوؤول ال�سلطة التنفيذية يف جمل�ش الإلهة 
وه���و اأي�س���ا ال���ذي يختار املل���وك ممثل���ن له على 
الأر����ش، واختارجلجام�ش ممث���اًل ل�سلطته وجعل 

راأ�ش امللك عاليًا 
كت���ب د.�سام���ي �سعي���د الأحم���د درا�س���ة مهم���ة عن 
امللحم���ة مت�سمن���ة ثالث���ة ف�س���ول، الأول خا����ش 
مبدين���ة اأوروك وتاريخه���ا والث���اين مكر�ش ل�سم 
الف�س���ل  وت�سم���ن  الوىل  وحيات���ه  جلجام����ش 
الثال���ث تعريف���ا بفرتة حك���م جلجام����ش وماميكن 
ال�س���ارة الي���ه ب�سب���ب اهميت���ه ه���و الت�س���اع يف 
توفري م�ساعدات الق���راءة ثقافيًا / ودينيًا من مثل 
تعريفات الآلهة املهمة يف الن�ش مع تعريف باملدن 

العراقية املهمة مثل كي�ش. 
واعتقد بان اهم مات�سمنته ترجمة الدكتور �سامي 
�سعي���د الأحم���د ه���و وف���رة املعلوم���ات التاريخية 
والعنا�س���ر الثقافي���ة الدينية، وما يلف���ت النتباه 
باجلهد الذي قدمه اإ�سارته لظاهرة الطوفان، لي�ش 
يف الع���راق القدمي فقط وامن���ا يف العامل. واأ�سهب 
بالتفا�سي���ل اخلا�س���ة بالطوفان���ات احلا�سل���ة يف 
فجر احل�سارات الإن�سانية وقدم اأ�سبابًا لها ووفر 
فر�سة نادرة للقارئ كي يك�سف عن الطوفانات يف 
التاري���خ وغ�سب الله���ة الذي كان �سبب���ًا مهما يف 
حدوثه���ا. وقدم الأ�ستاذ الأحم���د تو�سيفًا للتنا�ش 
املوج���ود يف عدي���د م���ن الأ�ساط���ري واملالح���م يف 
التاري���خ، وك�سف ع���ن تاأثريات امللحم���ة بو�سفها 
ن�س���ًا اأولي���ًا يف اأ�ساط���ري واآداأب ومالح���م العامل، 
واعتق���د باأنه رائد يف هذا املجال لنه قدم ما ميكن 
ال�ستعانة به ملعرفة حج���م التاأثر بالن�ش العراقي 
الأول. كم���ا برع يف تقدمي امل�سوخات التي عرفتها 
الأ�ساطري الإغريقي���ة متاهيًا مع امل�سوخات امل�سار 

اإليه���ا يف امللحم���ة والتي كانت ه���ي عقوبة ع�ستار 
لأزواجها وحمبيها. 

ودرا�سة د. �سامي �سعيد الأحمد”نظرات يف ملحمة 
جلجام�ش”واحدة من اه���م الدرا�سات املدونة عن 
الن����ش وا�ستطاع���ت ق���راءة الن�ش م���ع الع�سرات 
م���ن الن�سو�ش الأ�سطورية املتج���اورة معه كا�سفًا 
عرب ذل���ك عن اأهمي���ة امللحم���ة وموؤك���دًا الإمكانات 
املتوف���رة لديه يف البحث ع���ن الأ�سول على الرغم 
من ا�ستحالة ذل���ك و�سعوبته مع معرفتنا باملوقف 
الفل�سفي عن الأ�سول وخ�سو�سًا راأي نيت�سه مثاًل 
ومي�سي���ل فوك���و، لكن د.�سام���ي �سعي���د تعامل مع 
الأ�س���ول والبداي���ات البكرية من خ���الل املّدونات 
اأول وبوا�سط���ة الق���رتاب من الن����ش اأكر فاأكر، 
حماوًل الك�سف عن املحي���ط احل�ساري، مهما كان 
مت�سعًا ومت�سعبًا، لن د. الأحمد ميتلك قدرة عالية 
يف التحلي���ل، و�ساعدته على ذلك اخلربة املرتاكمة 
وال�سعائ���ر،  والعقائ���د  الن�سو����ش  يف  والهائل���ة 
كل ه���ذا ه���و امل�ساعد ل���ه والذي فت���ح اإلين���ا نافذة 
عميق���ة جدًا، وفرت لنا متعة كب���رية، متعة القراءة 
والكت�س���اف، ومتع���ة الت�ساع يف ق���راءة املتماثل 
م���ن الأ�ساطري والعقائد، حتى تبّدت ملحمتنا ن�سّا 
فريدًاَ. واأعود لتاأكيد حماولة العامل الكبري الأ�ستاذ 
�سام���ي �سعيد الأحم���د يف مالحق���ة الأ�سول حيث 
انط���وت ب�سكل من الأ�سكال عل���ى املوقف الفل�سفي 
ال���ذي فتح جم���اًل للبحث عن البداي���ات التي تبدو 
فع���اًل م�ستحيلة وتق���ود نح���و ميتافيزيقيا جديدة 
كم���ا قال فوكو، لكن���ي اأجده تعامل معه���ا الأ�سول 
بالتو�سي���ف الهايدج���ري املع���روف وه���و الكيفية 
اخلا�سة بالت�س���كل ولي�ش البداية، لن ذلك البداية 
اأمر معقد ويف غاية ال�سعوبة. اأخريا تظل ترجمة 
الأ�ست���اذ الأحمد مللحم���ة جلجام�ش واحدة من اأهم 
الرتجم���ات العراقية وكان له���ا يف حدود متابعتي 
تاأث���ري على ترجم���ات عربية، رمب���ا ترجمة فرا�ش 
ال�س���واح هي الأق���رب اإلينا، حيث جع���ل منها ومن 
ترجمة العامل طه باقر معيارًا للمقارنة يف ترجمته 
مللحم���ة جلجام�ش، ورمبا تكون لن���ا فر�سة اأخرى 
للحدي���ث ع���ن ترجمة العالم���ة املرحوم ط���ه باقر. 
اأخ���ريًا متنياتي لأ�ست���اذي ومعلم���ي �سامي �سعيد 
الأحم���د بالعمر الطويل وال�سح���ة وان يتمكن من 
مغالب���ة املر�ش، وما علين���ا الآن اإل العودة ملا ترك 

لن���ا من تراث �سخم ج���دًا والتعلم منه والتزود من 
توا�سع العامل لديه...

*  *  *
الحم���د رج���ل ه���اديء وه���و يتح���دث كان���ه يحلم 
ويردد حوارا م���ع �سريك له، ياله من هدوء ت�سفي 
عليه الرزانة مهابة وجاللة، هكذا رايته انا، املولع 
ب���ه واملهوو����ش ج���دا ب���كل م���ا و�سل يل م���ن كتبه 
املو�سوعي���ة وما زلت منده�س���ا مبلحمة جلجام�ش 
الت���ي ترجمه���ا وكت���ب لها اح���دى اه���م الدرا�سات 
املكتوبة عنه���ا. احتفيت مبلحم���ة جاجام�ش الذي 
�سالن���ي عنها م���رات عديدة يف ذل���ك اللقاء الذي مل 
ي�ستم���ر طويال.. ي�سحك كلما اقول له بان ترجمته 
قادتن���ي للبحث عن امل�سكوت عن���ه يف الن�ش. وما 
اثار اخلوف يف داخلي ما كرره على م�سامعي من 
اعجاب مبا كتب���ت. وكنت اراه يكرب ويزداد  طول 

وامتالءا مثل بطل اغريقي مثريا ملخاويف.
يف ال�سرتاح���ة الق�س���رية يف موؤمتر بيت احلكمة 
عام 2002 حيث اخذته حركة اجلموع على مدخل 
ال���رواق الطوي���ل، وقف م���ع رجل كه���ل كان �سابقا 
وكيال لوزي���ر الثقافة والعالم زمن احد العارفن. 
تعلق���ت عين���اي به وكاين قلت ل�سديق���ي : انظر له 
ك���م هو مه���اب وجليل اك���ر ح�سورا م���ن ال�سماء 
الالمع���ة عراقيا وعربيا. يتقدم���ه عكازه الطويل.. 
تولد لدي �سك من قدرة العكاز على احتمال ج�سده 

ال�سخم.
 تق���دم وظ���ل هك���ذا يتجه نح���و نهاي���ة رواق  بيت 
احلكم���ة. قلت لال�ست���اذ �سعد املر�س���دي التدري�سي 

يف كلية الرتبية ال�سا�سية يف جامع بابل :
����� ان���ه يح���دق �سوبنا. ان���ا خائ���ف واظن���ه ي�سري 

نحوي... 
�س���ال يف احل���ال وال�سح���ة وايقن���ت ب���ان منطي���ة 
ال�س���وؤال توميء ملا يعاين من���ه. ومل اقل �سيئا منذ 
حلظ���ة جمازفت���ي بالتوج���ه الي���ه لين ايقن���ت من 
حركته نح���وي. ورحب �ساحكا و�سع���ر بارتباكي 
يف ارتعا����ش يدي ال�سغرية و�س���ط كفه ال�سخمة. 
واعرب عن �سعادته لأنه التقاين وكان يفرت�ش ان 

يتحقق هذا اللقاء من زمن.
�� كنت اعلم بذلك.

حتدث امام وكي���ل الوزارة و�سعد املر�سدي موؤكدا 
متابعت���ه يل وا�س���ار لتفا�سي���ل عديدة م���ن مقالت 
يل ح���ول ملحم���ة جلجام����ش واعرب ع���ن �سعادته 

لهتمامي.
�� ترجمتك اخذتني لف�ساء امل�سكوت عنه.

�� هكذا هي جيدة
� نعم ومثرية جدا

����� هك���ذا ما قال���ه يل خزع���ل املاجدي. �سم���ت قليال 
واردف به���دوء تام ونربة مرنة لين���ة ومل اكت�سف 
لدي���ه نوعا من التعايل وهو العامل الكبري واملوؤرخ 

ال�سهري..

سامي س��عيد األحمد.. ترجمة جديدة 
لملحمة جلجامش وكشف عن تأثيرها 

الثقافي والديني
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احلزين ج���دا وج���ود �سخ�سي���ات عراقي���ة مبدعة 
وذات �س���دى عامل���ي ونح���ن كعراقي���ن املفرو�ش 
مثقف���ن ل نع���رف عنه���م اأي �س���ي حت���ى مل ن�سمع 
عنهم هذا �سي �سع���ب جدا حيث هذه ال�سخ�سيات 
لديه���ا جمه���ود عظي���م وال���ذي يزيد ح���زين نعرف 
ع���ن هذه ال�سخ�سيات بع���د ان يتواروا يف الرتاب 
ولك���ن لع���ل الله ل���ه حكم���ة يف هذه وجعلن���ا ننتبه 
وت�سلي���ط ال�س���وء عليه���م وايفاءه���م القلي���ل م���ن 
حقه���م ومن ال�سخ�سيات التي �ساتكلم عنها ولديها 
ح�س���ور عاملي كبري ول نعرف عنها ال القليل هذه 
ال�سخ�سي���ة هي الدكتور وامل���وؤرخ العراقي �سامي 
�سعيد الحم���د وله درا�سات وابح���اث وكتب قيمة 
تتكلم ع���ن الع���راق وتاأري���خ العراق الق���دمي ومن 
حما�سن ال�سدف عرفت ان���ه والد احدى الزميالت 
يف اجلامعة امل�ستن�سرية وتعاونت معي م�سكورة 
يف كتابة هذا املقال وبداأت بحثي ليجاد معلومات 
عن���ه ووجدت معلوم���ات كثرية قيم���ة وغنية لهذه 
ال�سخ�سي���ة �سع���دت كث���ريا له���ذه املعلوم���ات وكم 
ممتع ان يكون يل ال�سرف يف الكتابة عن �سخ�سية 

ال�ستاذ �سامي �سعيد الحمد.
الدكت���ور �سامي الحم���د اب عراقي حنون عطوف 
مت�سامح لبعد احلدود و�سديد لبعد احلدود لذلك 
كانت ابنته ت�سميه ال�سهل املمتنع وعالقته با�سرته 
عالقة ح���ب ومودة واح���رتام كان دائما مت�ساحما 
و�سريح���ا ومت�ساحل���ا م���ع نف�س���ه وانعك����ش ذلك 
بعالقت���ه باأقاربه فكان مت�ساحما م���ع اجلميع رغم 
امل�ساكل وكان يجد العتذار لي�سطلح معهم بحيث 
يوؤث���ر عليه �سلبيا ول يح���ب اخل�سام وكان غيورا 
جدا عل���ى عائلته وغيورا على الع���راق وعلى اهل 
الع���راق كان يحب الطبقة الفق���رية ويدعمها وكان 
ل يطي���ق ان يتكل���م اأي اح���د عن الع���راق وتاأريخه 
بغري بحق كم نحن حمتاجون لهذه الغرية ولهكذا 

�سخ�سيات.
برغ���م تطلعه لفل�سف���ة الغرب من الناحي���ة الدينية 
واميان���ه مبقولة بع�ش الفال�سف���ة املعا�سرين )من 
ع���رف الله حق حقيقته ت�سقط عنه الفرائ�ش( لكنه 

بقي يوؤدي الفرائ�ش من �سوم و�سالة.
فلنتع���رف عل���ى �سريت���ه الذاتي���ة امللهم���ة ولدت���ه 

ودرا�سته واهم اعماله واجنازاته.
الدكت���ور �سامي الحم���د من موالي���د مدينة احللة 
البتدائي���ة  درا�ست���ه  اكم���ل  حي���ث   1930 ع���ام 
والثانوي���ة ون�ساأ يف بيت يرعى الدب فعلى الرغم 
م���ن ان وال���ده مل يك���ن اكادمييا ال ان���ه كان منكبا 
على القراءة ولديه جملة من ال�سدقاء الكادمين 
املثقف���ن وكان ي�سم���ح ل�سام���ي اجللو����ش معه���م 

وال�ستماع اىل نقا�ساتهم.
تخ���رج الحمد من الثانوي���ة عام 1948 ومتنى ان 
يقبل يف ق�سم التاأري���خ واجلغرافية،  وكان له ذلك 

حيث مت قبوله يف دار املعلمن العالية.
عندما كان الحمد فتيا كان التاأريخ ي�ستهويه وزاد 
ولع���ه فيه عندما �سع���ر يف دار املعلمن ان التاأريخ 
اك���ر عمق���ا مما عرف���ه �سابق���ا فبدا يق���را بنهم ومل 
ت�سبع���ه مناهجه الدرا�سية فراح يبحث يف م�سادر 
خارجي���ة ويلخ�سها ويعلق عليه���ا وينتقدها بينه 
وبن نف�سه حت���ى امتلك مكتبت���ه اخلا�سة الرائعة 
التي اهلت���ه ليكتب يف التاأري���خ وحاملا تخرج عام 

1952 ب���دا يكتب املق���الت يف التاأريخ يف جريدة 
�س���وت الف���رات ث���م عم���ل يف التدري����ش حتى عام 
1955 ول���راأي ا�ساتذت���ه الفا�س���ل امث���ال ال�ستاذ 
ط���ه باقر انتدبت���ه وزارة املعارف لكم���ال درا�سته 
حي���اة  يف  جدي���د  ف�س���ل  ب���دا  وهن���ا  امري���كا  يف 

الدكتورالحمد حتى كاأنه دخل عاملا جديدا.
كان���ت ايام���ه الوىل يف امري���كا ممل���وؤة بال�سح���ر 
والده�س���ة يف ع���وامل غريبة عليه جدي���دة اده�سته 
مكتب���ة جامع���ة �سيكاغو كانت حت���وي كتبا يف كل 
املج���الت وباي لغة معروف���ة يف العامل كان منهاج 
الدرا�سة كتابة التقارير ب�سكل م�ستمر فكان الحمد 
يكت���ب التقري���ر على ان���ه موؤلف فيزين���ه بامل�سادر 
والهوام����ش والفهار�ش فانتب���ه اليه ال�ساتذة فقال 
ل���ه )اإكنا�ش كليب( يا �سام���ي انت موؤلف علمي منذ 

الن وهو من علمه در�سه اللغة الكدية.
يف  ا�ساتذت���ه  ويج���ادل  يناق����ش  الحم���د  كان 
نظرياته���م ع���ن التاأريخ وينق���ل له���م الدلئل. كان 
م���ن يدر����ش التاأري���خ يف امريكا يج���ب ان يدر�سه 
بلغت���ن حيوي���ة على الق���ل كالملاني���ة والفرن�سية 
بال�سافة اىل درا�سة اللغ���ات القدمية كال�سومرية 
والكدية والرامية واليونانية والالتينية ويجب 
ان يدر����ش اآثار العراق وم�سر و�سوريا وفل�سطن 
وا�سي���ا ال�سغرى واليون���ان والروم���ان ذلك لنها 
كله���ا مرتبط���ة وتوؤثر عل���ى بع�ش فاتق���ن الدكتور 

الحمد كل هذا.
اكم���ل الحمد درا�س���ة املاج�ست���ري والدكتوراه يف 
ع���ام 1962 وكان���ت ر�سال���ة الدكت���وراه تتكلم عن 
مو�سوع مل يتطرق الي���ه احد وهو جنوب العراق 

يف زمن امللك ا�سور بانيبال وتو�سل اىل نتائج مل 
ي�س���ل اليها باح���ث من قبل لذلك عر����ش عليه طبع 
ر�سالته على �سكل كتاب ون�سره من قبل دار موتون 
الوربي���ة ف�سجعه ا�ساتذته على قبول هذا العر�ش 
ال���ذي كان مبثابة تكرمي واع���رتاف لنتيجة بحثه، 
وكان قب���ول هذا العر�ش مبثابة بوابة لالحمد اىل 
العامل ملا �سيناله من �سمعة، وهذا ما حدث فن�سرت 

ر�سالته وهي واحدة من اهم موؤلفاته.
عندما تخرج عام 1962 ب�سهادة الدكتوراه اعطي 
لق���ب ا�ست���اذ م�ساع���د يف جامع���ة دنف���ر يف ولي���ة 
كول���ورادو المريكية وقليل م���ا تقوم جامعة دنفر 
بذل���ك مع اخلريج���ن اجلدد وكان ذل���ك بتو�سيات 

من جامعة م�سيغن.
در����ش فيه���ا خم����ش �سن���وات وتخ���رج عل���ى يديه 
ا�سات���ذة كان لهم ب���اع كبري يف الع���امل القدمي فيما 
بعد وا�سبح يدع���ى ليحا�سر يف جامعات خمتلفة 
ون���واد ثقافية وذاع �سيطه واخ���ذت موؤلفاته تثري 
اجلدل وراح يدعى حلوارات تلفازبة وا�ست�سارات 
ودعته موؤ�س�سة نا�سيونال جيوغرافيك للكتابة يف 
جملته���ا وهذه مكانة ل ينالها ال القلة من العلماء.  
ول يق���ف الم���ر عند ه���ذه النقطة حي���ث طلب منه 
ال�ست���اذ الكبري واملوؤرخ العامل���ي املعروف ارنولد 
توينب���ي كتابة مو�سوعن ع���ن ال�سبك والأيزيدية 
قائ���ال لن ا�ستطي���ع ان اجد اح�سن م���ن الحمد يف 

كتابة هذا املو�سوع.

وطلبت دار فيلد يف فلوريدا واحدة من ا�سهر دور 
الن�س���ر يف الع���امل ان تن�سر موؤلفات���ه وفعلت ذلك.  

وبالرغم م���ن كل املغريات يف امري���كا وما نال من 
�سه���رة ومعرفة قرر الحمد ت���رك كل هذا وعاد اىل 
اح�س���ان العراق، حيث عاد اىل بغ���داد عام 1967 

ليغدقها مبا ناله من علم ومعرفة.

وبدا رحلت���ه التدري�سية يف جامع���ة بغداد وكانت 
طريقته ذاتها التي اتبعها يف جامعة دنفر.

كان بي���ت الدكتور الحمد يحتوي ع�سرات الن�سخ 
م���ن حما�سرة واحدة �سط���ب و�سحح وحدث فيها 
م���رارا وتكرارا كان كث���ريا ما ينتق���د طريقة النقد 
النابع من العاطفة البعي���د عن املو�سوعية خا�سة 
يف التاأري���خ ال�سالم���ي وكان غالب���ا م���ا يو�س���ي 
ب���ان النقد يج���ب ان ي�ستند على حقائ���ق علمية بل 
ويكت���ب باللغ���ات العاملية.  يف جامع���ة بغداد اخذ 
ال���دور الذي اخ���ذه ا�ساتذت���ه يف احت�سان���ه فراح 
يرع���ى ويدع���م النابهن م���ن طالبه مث���ل الدكتور 

�سباح ال�سيخلي وال�ستاذ فالح ح�سن.

كان الدكت���ور الحم���د قب���ل كتابة اأي كت���اب يجمع 
معلومات���ه باكمله���ا عندم���ا ق���رر تاألي���ف كتاب عن 
اليزيدي���ة ذهب ه���و وعائلت���ه اىل ال�سم���ال حيث 
يتواج���د اليزيدي���ن وجم���ع كل املعلوم���ات عنهم، 
كيف يعي�س���ون وماذا يعب���دون وكل ما يتعلق بهم 
وكان يت�س���ل با�سدقائ���ه يف املاني���ا ليتف���ق معه���م 
عل���ى املعلومات وكيف �سترتجم اىل اللغة الملانية 

ونف�ش ال�سئ عندما ترتجم اىل اللغة النكليزية.

كان الدكتور الحمد ع�سوا يف عدد من اجلمعيات 
التاأريخي���ة منه���ا : جمعي���ة املوؤرخ���ن والآثارين 
العراقي���ن و احت���اد املوؤرخ���ن الع���رب وجمعي���ة 
�سمال امريكا لدرا�س���ات ال�سرق الو�سط وجمعية 
معه���د درا�سات اوا�سط وغ���رب ا�سيا ومركزها يف 

كرات�سي بباك�ستان.

من اهم كتبه :
1 � جنوب العراق يف حكم ا�سوربانيبال.

عذراء عدنان

2 �  العقيدة اليهودية.
3� ال�سول الوىل لفكار ال�سر وال�سيطان.

4 � �سمريامي�ش.
5 � الأله زو�ش.

6 � الأ�سالم نظريا وعلميا.
7 � ال�سومريون وتراثهم احل�ساري.

8 � اليزيدية.
9 � ملحمة جلجام�ش.

10 � العراق القدمي.
11 – ا�سماء العراق.

12 – اللغات اجلزرية.
13 – �سخ�سيات من العراق القدمي.

14 – املعتقدات الدينية يف العراق القدمي

ويف اواخ���ر الت�سعيني���ات ت���رك الدكت���ور الحمد 
م�سيغ���ن  جامع���ة  يف  حما�س���را  وعم���ل  الع���راق 

المريكية التي كان لها الثر الكبري يف حياته.
ان م���ا خلف���ه الدكت���ور �سامي الحمد م���ن ارث هو 
م�س���درا مهما لي����ش لتاأريخ الع���راق وح�سب اأمنا 
للتاأريخ العاملي اي�سا فقد كتب يف اهم احل�سارات 
القدمية ويف اه���م املو�سوعات �سدرت الكثري من 
كتب���ه بعدة لغات لنه كان يكتب يف المور التي مل 

يتطرق اليها احد.
مم���ا كان يهمني ان ا�سال كيف كانت روؤيته للعراق 
مب���ا  متيقن���ا  كان  امل�ستقبلي���ة  وروؤي���اه  احلا�س���ر 
�سيح���دث للعراق من نكب���ات ولن العراق كان يف 
ع���ن الدكتور الحم���د كبري جدا برتاث���ه وتاأريخه 

وموقعه و�سعبه ولكن منذ الثمانينات كان:
"يق���ول �سوف يكون م�ستقب���ل مظلم ولكن لفرتة 
لن تاأري���خ الع���راق عري���ق واأ�سيل ج���دا وب�سبب 
ذل���ك فاأن���ه �سيبق���ى ول ميوت اب���دا". مهم���ا كانت 
املح���اولت وبعون���ه تع���اىل الع���راق ل���ن مي���وت 
بوجود �سخ�سيات مث���ل �سخ�سية الدكتور �سامي 

الحمد يف تاأريخه
ت���ويف الدكت���ور �سامي �سعي���د احم���د الحمد عام 
2006 ت���اركا كما من البح���اث واملوؤلفات ومكتبة 
كب���رية وغنية بالكت���ب فرحم الله الدكت���ور �سامي 
الحم���د وليتغم���د الل���ه رو ح���ه ولي�سكن���ه ف�سي���ح 
جنات���ه وليك���ن الله يف ع���ون الع���راق والعراقين 

وينتهي هذا الوقت الع�سيب.
ويف خامت���ة املق���ال اود اي�س���ال ر�سال���ة م���ن ابنة 
الدكت���ور الحمد تبلغ���ه �سالمها وتتمن���ى ان تراه 
ول���و مل���رة واح���دة وتقبل يدي���ه على م���ا قدمه وما 
زال حت���ى وهو حتت رحمة الل���ه �سبحانه وتعاىل 
للعلم وتاأري���خ العراق وتبلغه ان تالميذه د.اني�ش 
وا�ستاذ مازن واخرين كتبوا ويكتبون عنه وعن ما 
قدم���ه مما جعلني اراك ب�سورة اخرى اكرب واجل 
ونقول مثلما قالت دينا �سامي ابنة الدكتور �سامي 
الحم���د ان العراق ال���ذي كان يبكيك دائما �سيكون 
بخ���ري فنم قرير الع���ن و�سرتجع متاح���ف العراق 
وم���ا حتمله من تاأريخ وتراث كما كانت لطاملا كنت 

قلقا عليها وما حتمله من قيم تاريخية ثمينة.

سامي سعيد االحمد
من اعالم العراق

ه���ذه منا�سب���ة عزي���زة لالحتف���اء ب�سخ�سي���ة 
ثقافي���ة عراقية ن���ادرة هي �سخ�سي���ة الباحث 
الأ�ست���اذ الدكتور �سامي �سعي���د الحمد، وهو 
�سخ�سي���ة اأكادميي���ة ن���ذرت جهده���ا خلدم���ة 
الثقاف���ة العراقية عرب درا�ستها لتاريخ العراق 
القدمي والنغمار يف تفا�سيله املعقدة املمتدة 
ح�ساري���ًا اإىل يومن���ا ه���ذا، والتاأ�سي����ش بع���د 
ذل���ك ملدونات معرفية يف ه���ذا التاريخ تك�سف 
ع���ن قدرة ه���ذا الإن�س���ان املتاألق عل���ى التاأثري 
والك�س���ف وال�ساف���ة، عرب منهج���ه التحليلي 
يف التعام���ل م���ع الث���ر التاريخ���ي مناطقي���ًا، 
ال���دليل  الك�س���ف  اإىل  وان�سراف���ه  جغرافي���ًا 
اللغوي للمفردة الآثارية وعرب بحثه امليداين 
يف �سح���ارى الع���راق و�سهول���ه ع���ن الآث���ار 
العراقي���ة وم�ساركات���ه يف املوؤمترات الدولية 
الداخ���ل  يف  الق���دمي  الع���راق  تاري���خ  ح���ول 
واخلارج وترجمته الدقيقة مللحمة جلجام�ش 
ع���ن لغته���ا الأ�سلي���ة وموؤلفات���ه الكث���رية يف 
الع���راق الق���دمي ولغاته، وكتابات���ه يف تاريخ 
اخلليج العربي وتاري���خ فل�سطن، ودرا�ساته 
يف اللغ���ات العراقية القدمية، وبحوثه القيمة 
عن �سمريامي����ش وال�سومرين وعن ال�سول 

الأوىل لأفكار ال�سر وال�سياطن وغري ذلك.
ان اأ.د.�سام���ي �سعيد الأحمد ث���روة معرفية ل 
تكتف���ي باي���راد املعلومة التاريخي���ة بل ب�سخ 
التفا�سيل الدقيقة حوله���ا ودرا�سته يف ال�سر 
وال�سياط���ن درا�س���ة منوذجي���ة تع���د �سياحة 
فكري���ة متكاملة يف دافعي���ة ال�سر ويف رموزه 
وا�سكاله ل���دى ال�سع���وب والأوه���ام ال�سائعة 
 - احليوان���ات  يف  درا�سات���ه  ان  كم���ا  حول���ه 
والنبات���ات واآثاره���ا عل���ى الإن�س���ان العراقي 
الق���دمي يف �سل�سل���ة مق���الت ن�سرته���ا جمل���ة 
تع���د  الثمانيني���ات  يف  ال�سعب���ي(  )ال���رتاث 

درا�سات موؤ�س�سة يرجع األيها كم�سادر غنية.
ول�سام���ي الحم���د ح�س���ور مع���ريف تاريخي 
دويل جتل���ي يف �سداقت���ه لالأ�ست���اذ توينب���ي 
واح���رتام موؤرخي العامل الق���دمي له يف �ستى 

جامع���ات العامل وح�س���وره الدائ���م واملتميز 
ملوؤمت���رات البحث التاريخي يف العامل القدمي 

يف اجلامعات الأوروبية والأمريكية.

سامي األحمد.. ثروة معرفية
باسم عبد الحميد حمودي
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ابراهيم خليل العالف 

ومل يق���ف عن���د هذا احل���د، بل �ساف���ر اىل الوليات 
�سيكاغ���و  جامع���ة  ودخ���ل  المريكي���ة،  املتح���دة 
وح�سل على املاج�ستري �سنة 1957 ثم نال �سهادة 
الدكتوراه من جامع���ة مي�سغان �سنة 1962، وعاد 
اىل الع���راق ليعمل ا�ست���اذا يف ق�سم التاريخ بكلية 

الداب –جامعة بغداد.
وق���د عرفته، من���ذ ان كنت طالبا يف ق�س���م التاريخ 
 1968-1964 بغ���داد  –جامع���ة  الرتبي���ة  بكلي���ة 
وتوثقت عالقتي ب���ه يف ال�سبعينات ايام درا�ستي 
للماج�ست���ري والدكتوراه.. وكث���ريا ما كنا نتحدث 
ع���ن زيارات���ه للمو�س���ل وا�سطحاب���ه الطلب���ة يف 
�سف���رات علمي���ة اىل وادي لل����ش واىل املو�س���ل 
و�سنج���ار. وكان مهتم���ا بتاري���خ اليزيدي���ة وجادا 
يف ا�ستبط���ان حقيق���ة اليزيدية ورب���ط معتقداتهم 
مب���ا كان �سائدا عند الق���وام العراقية يف الع�سور 

القدمية.
اجلميل���ة  وملحمت���ه  بكلكام����ش  مهتم���ا  كان  كم���ا 
الرائعة، وقد ا�ستطاع ال�سديق املو�سوعي ال�ستاذ 
حمي���د املطبع���ي ان يحاوره لف���رتة طويلة وكانت 
ح�سيل���ة ذلك احل���وار كتابه اجلميل عن���ه واملدعم 
بال�س���ور ع���ن �سريت���ه ودرا�ست���ه و�سداقاته وهو 
�سمن”مو�سوع���ة املفكري���ن والدب���اء العراقي���ن 

."1992
كان عامل���ا فذا، وا�ست���اذا متمكن���ا، وان�سانا وديعا، 
يحبون���ه  تالمي���ذه  وكان  متوا�سع���ا،  ب�سيط���ا، 
كم���ا كان يحظ���ى باإح���رتام زمالئه. ول���ه اكر من 
ثالثن كتاب���ا موؤلفا. ف�سال ع���ن درا�ساته وبحوثه 
ومقالته املن�سورة يف ال�سحف واملجالت العلمية 
والثقافي���ة، وكانت لدي���ه مكتب���ة متخ�س�سة ت�سم 
اكر م���ن الفي كت���اب باللغات املختلف���ة، ولال�سف 

قراأت ان ولده ال�ست���اذ مروان يروم بيعها وحبذا 
ل���و تقدم كلي���ة الداب بجامعة بغ���داد على �سرائها 
اأو اأن تق���وم بذل���ك دار الكتب والوثائ���ق –املكتبة 

الوطنية.
كان  الحم���د،  �سعي���د  �سام���ي  الدكت���ور  ال�ست���اذ 
ي�سافر دوما اىل ع���دد من اجلامعات العاملية للقاء 
الن���دوات واملوؤمت���رات  اأو ح�س���ور  املحا�س���رات 
العلمية وكثريا ما دعته جامعة م�سيغان المريكية 
وغريها للق���اء املحا�سرات.وكما هو معروف فقد 
عمل للم���دة بن 1963-1967 ا�ست���اذا يف جامعة 

دنفر بالوليات املتحدة المريكية.
ال�ستاذ الدكتور �سامي �سعيد احمد ع�سو يف عدد 
من اجلمعيات التاريخية منها :”جمعية املوؤرخن 
املوؤرخ���ن  العراقين”و”احت���اد  والثاري���ن 
العرب”و”جمعي���ة �سمال امريكا ادرا�سات ال�سرق 
الو�سط 1966-1973”و”جمعية معهد درا�سات 
كرات�س���ي  يف  ومركزه���ا  ا�سي���ا  وغ���رب  اوا�س���ط 

بباك�ستان".
من كتبه املن�سورة :

1.ال�سالم نظريا وعمليا باللغة النكليزية 1965
2.جن���وب الع���راق يف زم���ن املل���ك ا�س���ور بانيبال 

بالنكليزية 1968
3.اليزيدية :احوالهم ومعتقداتهم جزءان 1971
4.تاريخ اخلليج العربي يف اقدم الزمنة 1985

5.املدخل اىل تاريخ العامل القدمي 1983
6.ال�سول الوىل لفكار ال�سر وال�سيطان 1970

7. ح�س���ارات الوط���ن العرب���ي كخلفي���ة للمدني���ة 
اليونانية 

كان ال�ست���اذ �سامي �سعيد الحمد يدر�ش كل ع�سر 
من كل جوانب���ه :ال�سيا�سية واحل�سارية، ويعطي 

حقه ويربز رجاله اذا انه عامل كل ع�سر مبقايي�سه 
وتقدم���ه حتى يق���ول لنا : ا�ستح�سن���وا هذا التقدم 
وال�سخ�سي���ة  احل�ساري���ة  والجن���ازات  العلم���ي 
ف���اإن ا�ستح�سن���ا ذل���ك كان���ت عربت���ه يف التاري���خ 
:ع���ربة املوؤرخ املن�سف.والزم���ن – يقول الدكتور 
الحمد – هو املا�سي لذلك فالبد من تقدمي املا�سي 
بوج���ه اآخر قدم الع���رب هكذا وقدم الع���امل القدمي 
هك���ذا فاأعط���ى لكل ذي ح���ق حقه فم���ا ا�سدته روما 
للح�سارة العاملية هو حق روما واجناز روما وما 
اجن���زه اليونانيون ه���و ملكا لليوناني���ن اراد ان 
يكون العربي الن�ساين وهذا حق موؤرخينا فنحن 
ل�سن���ا كاليهود ناأخذ ما لي����ش لنا ونن�سبه لنف�سنا.
اجته���د يف ان ي���ربز كل اأمة مبنجزاته���ا احلقيقية 
اجته���د يف ان يك���ون املا�سي”وثيقة”ب���ن يدي���ه 

و�سهادة على وقوع احلدث.
كان ال�ستاذ الدكتور �سامي �سعيد الحمد، يرى ان 
�سب���ب �سقوط احل�سارات ه���و )العامل الخالقي( 
؛ ف�سي���اع القي���م، وتف�س���ي الف�ساد، وفق���دان املثل 
هو م���ا كان وراء �سقوط الدول���ة الرومانية. وهذا 
املنه���ج الخالق���ي يف تف�سري التاري���خ كان لبد ان 
يك���ون –يقول ال�ست���اذ حميد املطبع���ي – �سورة 
دقيق���ة حلياته مبعنى انه نق���ل احلياة اىل جتربته 
بدقائقه���ا الخالقي���ة مبعنى ان جتربت���ه يف حياة 
املجتم���ع العرب���ي ال�سالم���ي كان���ت نهج���ا بنيويا 
ملف���ردات منهج���ه يف تف�س���ري التاريخ ه���و اراد ان 
يك���ون الف���رد جمتمع���ا واملجتم���ع ف���ردا كل يغذي 
الخ���ر مبا ورثناه من قيم وف�سائل وكل يدافع عن 

الخر يف وحدة املثل الن�سانية.
وكت���ب  املدى)البغدادي���ة(  جري���دة  ب���ه  اإحتف���ت 
كث���ريون عن���ه منه���م ال�ست���اذ با�س���م عب���د احلميد 

حم���ودي ال���ذي ق���ال:”ان ال�ست���اذ �سام���ي �سعيد 
الحمد �سخ�سية ثقافية عراقي���ة نادرة..�سخ�سية 
ن���ذرت نف�سه���ا وجهدها خلدم���ة الثقاف���ة العراقية 
ع���رب درا�ست���ه لتاري���خ الع���راق الق���دمي والنغمار 
يف تفا�سيل���ه املعق���دة املمتدة ح�ساري���ا اىل يومنا 
ه���ذا، والتاأ�سي�ش بعد ذلك ملدونات معرفية يف هذا 
التاري���خ تك�سف عن قدرة هذا الإن�سان املتاألق على 
التاأثري والك�سف وال�سافة، عرب منهجه التحليلي 
يف التعام���ل مع الثر التاريخي مناطقيًا، جغرافيًا 
وان�سراف���ه اإىل الك�س���ف الدليل اللغ���وي للمفردة 
الآثارية وعرب بحثه امليداين يف �سحارى العراق 

و�سهوله عن الآثار العراقية".
اأم���ا ال�ستاذ ناج���ح املعموري فق���ال:”ان ترجمته 
متام���ًا،  مغاي���رة  تع���د   1999 كلكام����ش  مللحم���ة 
وخمتلفة عن كل الرتجمات وهذا التباين هو الذي 
ك�سف يل عن وجود عالقة مثلية بن انكيدو وامللك 
جلجام����ش. ومع الإ�س���ارات الوا�سحة التي تبّدت 
عنها ترجم���ة الأ�ستاذ الأحمد فتحت جماًل للقراءة 

والتاأويل".
وكت���ب عنه ال�ستاذ الدكتور �سباح نوري املرزوك 
فق���ال :”مل تكن بابل ببعيدة ع���ن املدينة التي ولد 
فيه���ا �سام���ي �سعي���د الحمد وه���و من بن���ي م�سلم 
م���ن اآل عقي���ل املنحدري���ن م���ن رب���ى ناحي���ة الكفل 
عل���ى �سفاف نهر الفرات اىل مدين���ة احللة لي�سكن 
اج���داده يف زقاق من اأزق���ة حملة املهدية اىل جنب 
اآل كرب���ل واآل ال�سب���اك واآل خوج���ة نعم���ة  بي���ت 
واآل �سمي����ش واآل ربي���ع حيث يرق���د علم من اعالم 
مدين���ة احللة و�ساعر من ابرز �سعراها يف الن�سف 
الثاين من القرن الثامن الهجري وهو ال�سيخ علي 
ال�سفهين���ي وحينم���ا �سحبه وال���ده يف زيارة اىل 

متح���ف الآث���ار العراقية يف بغ���داد �س���األ اباه: ما 
قيم���ة هذه الحجار يا ابي؟ وكان اجلواب: هذه ل 
تقدر بثمن، ومل يفه���م املعنى لكنه تيقن انه مل يقل 
ذلك عبثا. كان اأبوه يعلمه �سيئًا دفينًا يف الحجار 
وقال له ابوه يف و�سية: املهم يا بني ان ت�ستوعب 
املعرف���ة، وهك���ذا دف���ع الب باأبن���ه متخ�س�س���ًا يف 
التاري���خ لريث م���ن باب���ل اإ�سمها لنه���ا حتمل رمز 
تاريخه���ا وهو قان���ون انت�س���ار حري���ة العلوم يف 
الر����ش التي قامت على ادميه���ا اوىل احل�سارات 

اخلالدة".
وا�ساف ال�ست���اذ الدكتور �سباح ن���وري املرزوك 
وه���و اإبن مدينت���ه وجمايله يقول :”ول���د ال�ستاذ 
الدكت���ور �سام���ي �سعي���د الحم���د يف احلل���ة �سن���ة 
1930 ون�س���اأ بها لأب تاجر ميل���ك ارا�سي زراعية 
يح���ب العلم واملطالعة راف����ش للخرافة، تثقف عن 
طري���ق قراءة املجالت العربية فقد كانت ت�سله عن 
طريق ال�سرتاك وهي جمالت: امل�سور واللطائف 
امل�س���ورة وكل �س���يء والدنيا والثن���ن واحلرب 
العظم���ى والع���رب واملقتط���ف.. وكان ل�سام���ي ان 
ي�سط���اد فر�س���ة قراءته���ا ومناق�س���ة م���ا ي���رد فيها 
م���ن ام���ور التاريخ. وكانت اخت���ه وهو يف ال�سف 
الراب���ع البتدائ���ي تق���راأ ل���ه ق�س�ش الطف���ال كما 
هياأت له كت���ب املدر�سة فر�سة التع���رف على املادة 
التاريخي���ة فقد اث���ر فيه ال�ستاذ قا�س���م خليل معلم 
املدر�س���ة البتدائي���ة وكان يق���ول ل���ه: ان���ك حت���ب 
التاري���خ. ويف الدرا�سة الثانوية التي انهاها �سنة 
1948 رع���اه ال�ستاذ عبد اجللي���ل جواد الذي كان 
يو�سي���ه: ي���ا �سامي اإرب���ط املا�س���ي باحلا�سر يف 
درو�ش التاريخ احلدي���ث، وكانت امنيته املتحققة 
ان يقب���ل يف ق�س���م )التاري���خ واجلغرافية( يف دار 
املعلمن العالية ببغداد ويرى ا�ساتذته الكبار مثل 
ال�ست���اذ طه باقر يف دقت���ه للم�سادر وحر�سه على 
الوق���ت و ال�ستاذ الدكت���ور زكي �سالح يف البحث 
ع���ن ما هو غ���ري ماألوف يف بط���ون التاريخ. وبعد 
تخرجه �سن���ة 1952 عمل مدر�سًا ملادة التاريخ يف 

النجف والكوف���ة والهندية. كتب عددًا من املقالت 
التاريخي���ة يف جريدة”�س���وت الفرات”ل�سديق���ه 
ال�ستاذ علي القزويني ع���ن ابن الراوندي وا�سل 

ال�سومرين واحلركة الرومانتيكية".. 
اأما الدكتور هديب غزالة فكتب عنه يقول:”عرفت 
الدكت���ور �سامي �سعيد الحمد من���ذ ان قبلت طالبًا 
يف ق�س���م الآث���ار )كلي���ة الآداب( جامع���ة بغداد عام 
1978 بالرغم من انه كان ا�ستاذًا يف ق�سم التاريخ 
اإل اإين كن���ت اأذه���ب لألق���ي التحي���ة علي���ه ملعرف���ة 
عائلي���ة قدمي���ة كان���ت تربطن���ا لهذا ف���اين جال�سته 
يف اأوق���ات متع���ددة يف مكتبه ومل�س���ت منه حالوة 
الكرم والخالق ال�سامية وروح الدعابة وهذا اأمر 
ل تعرف���ه اإل اإذا تعامل���ت معه عن ق���رب لأنه يظهر 
عن بعد على حمياه يف �سخ�سيته املهيبة واجلدية 
والت���ي ل تعرف املجاملة يف العل���م وبن�ساط متقد 
ف���كان الدكتور الحم���د من اأوائ���ل الأ�ساتذة الذين 
يدخلون كلي���ة الآداب قبل ان يبداأ الدوام الر�سمي 
ب�ساع���ة يف الأقل بالرغ���م من انه ياأت���ي ما�سيًا من 
منزله الكائن يف حي املن�سور وحتى مبنى الكلية 
يف ب���اب املعظ���م لأن���ه يح���ب ريا�سة امل�س���ي التي 
كان يتمت���ع مبمار�ستها". وا�ستم���ر يقول :"عندما 
جتل�ش معه لت�ستاأذنه وت�ساأله �سوؤاًل علميًا بحاجة 
اإىل اجابة فاأنه ينهال عليك كال�سالل الهادر بغزارة 
علم���ه وبذاكرت���ه الوق���ادة حت���ى ان���ك ل تلح���ق به 
لت�سج���ل م���ا يقول���ه وتت�سح غ���زارة عل���م موؤرخنا 
الكب���ري يف موؤلفات���ه املهم���ة الت���ي فيه���ا معلومات 
تف�سيلي���ة ع���ن تاري���خ وح�س���ارة ب���الد الرافدي���ن 
وم�س���ر وال�سام، ومع كل هذا فاأنه كان م�سرًا على 
ع���دم ال�سراف على طلبة الدرا�سات العليا وعندما 
�ساألت���ه يومًا عن �سبب ذلك قال يل:”اين اعتقد بان 
عل���ى طالب الدرا�سات العلي���ا ان يجيد لغة اأجنبية 
اإىل جان���ب ما يتمتع ب���ه من عربي���ة �سليمة، واأين 

اأرى ان اغلب طلبتنا ل يتمتعون بذلك".
بالق���ول  مقالت���ه  غزال���ة  هدي���ب  الدكت���ور  وخت���م 
:”توط���دت عالقت���ي با�ستاذنا الحم���د بعد قبويل 
يف الدرا�سات العليا ع���ام 1987 فكنت اأتردد عليه 
ل�ست�س���ريه ببع����ش الأم���ور العلمية ف���كان مرحبًا 
دائم���ًا يعطي���ك املعلوم���ة الدقيق���ة دون ان ي�سعرك 
ب�سغ���ري حجم���ك اإذا م���ا جل�س���ت اأمام���ه ويعطيك 
دفع���ًا معنوي���ًا كب���ريًا يك���ون الباحث بحاج���ة اإليه 
وه���و يكت���ب ع���ن مو�سوع���ه واإذا م���ا انتهيت من 
ا�ستف�سارات���ك العلمي���ة الت���ي تطلبها من���ه يبداأ هو 

باحلديث ع���ن بع�ش الأمور العام���ة والجتماعية 
بتوا�س���ع ق���ّل نظريه وب���روح مرح���ة ل تخلو من 
نكت���ة وتعلي���ق نابع���ن من �سرع���ة البديهي���ة التي 

عرف بها.
يف ي���وم من اأيام �ستاء ع���ام 1988 ذهبت اإليه قبل 
ب���دء ال���دوام الر�سمي فوجدت���ه جال�س���ًا يف مكتبه 
ولك���ن احل���زن كان وا�سح���ًا على حمي���اه الو�سيم 
على غري عادته وبعد اأن األقيت عليه حتية ال�سباح 
رد عل���ي التحية بنربة حزين���ة مل اآلفها منه من قبل 
وعندم���ا ا�ستاأذنته لأ�ساأله عن �سب���ب حزنه قال يل 
بالن�ش:”ي���ا ابني لق���د توفي���ت زوجتي”فبادرته 
باملوا�ساة ال�سرعي���ة والجتماعية وعرفت منه انه 
يق�س���د وفاة زوجت���ه الأوىل الأمريكي���ة اجلن�سية 
الت���ي تزوجها حن كان طالب���ًا يف جامعة �سيكاغو 
ع���ام 1955 ثم اأ�سبح ا�ست���اذًا يف جامعة دنفر قبل 
ان يع���ود اإىل بغداد عام 1967 وبعد اأن رفع راأ�سه 
رد علّي بهدوء:”ان���ا موؤمن بحتمية املوت وهذا ل 
يحزنني ولكن حزنت ملا منعتني الدولة من ال�سفر 
حل�س���ور مرا�سيم دفنها وفاء له���ا، األي�ش من حقي 
ان اح�س���ر دفن جثم���ان زوجت���ي؟".. قالها بحزن 
�سدي���د ينم عن �سف���ة الوفاء ال�سام���ي الذي يتمتع 

به الأحمد.
يف عام 1989 �سادف وبعد ان انهيت كتابة ر�سالة 
املاج�ست���ري �سكل���ت جلن���ة املناق�سة واق���رتح ا�سم 
الأحم���د ليكون رئي�سه���ا وع�سوية كل من املرحوم 
الأ�ستاذ الدكتور وليد اجلادر والدكتور فا�سل عبد 
الواح���د اطال الله يف عمره وطل���ب مني اأن اذهب 
اإىل الدكت���ور �سام���ي لألتم����ش موافقت���ه عل���ى ذلك 
وعندم���ا ذهبت اإليه ق���ال يل مبت�سمًا:”كيف اأوافق 
ان اأك���ون رئي�س���ًا للجن���ة يك���ون الدكت���ور فا�س���ل 
ع�س���وًا فيه���ا، ه���ذا غ���ري ممك���ن ولكن���ي ات�س���رف 
الدكت���ور  يرتاأ�سه���ا  جلن���ة  يف  ع�س���وًا  اأك���ون  ان 
فا�سل".. وبع���د اأخذ ورد ودي بينهم���ا مع رئا�سة 
ق�س���م الآثار بق���ي الأحمد م�سرًا عل���ى موقفه فكان 
ع�س���وْا يف اللجنة الت���ي تراأ�سها الدكت���ور فا�سل، 
لقد تعلمنا م���ن ال�ستاذين الكبريين ومن موقفهما 
ه���ذا در�س���ًا يف نكران ال���ذات واح���رتام كل منهما 
لالآخر ومعرف���ة وتقدير العلم���اء الأفا�سل بع�سهم 

لبع�ش ما مل نتعلمه من الكتب.
كان ال�ست���اذ �سامي �سعيد الحم���د –يقول تلميذه 
الدكتور هدي���ب غزالة - رائدًا يف تاأ�سي�ش مدر�سة 
عراقي���ة متمي���زة بكتاب���ة التاريخ لن���ه موؤمن بان 
العراقي���ن ه���م اأول م���ن اأول���وا اهتمام���ًا وا�سحًا 
م���ا ا�ستنتج���ه  التاري���خ وه���ذا  بكتاب���ة وتدوي���ن 
م���ن حولياته���م امللكي���ة التي و�سل���ت األين���ا وبعد 
ان تعاي����ش م���ع ال�سومري���ن وتع���رف اإىل بطلهم 
كلكام����ش و�ساحب املل���وك الآ�سورين والبابلين 
وعرفن���ا على كل واحد منهم من خالل ما نقله اإلينا 
يف كتابات���ه العديدة املتوا�سلة م���ع الرقم الطينية 

لكتبة الوركاء ونفر ونينوى وبابل".
رحم الل���ه ال�ستاذ الدكت���ور �سام���ي �سعيد الحمد 

وجزاه خريا على ماقدم لبلده واأمته

الدكتور سامي سعيد االحمد من 
المؤرخين العراقيين البارزين

االستاذ الدكتور سامي سعيد 

االحمد، من االساتذة العراقيني 

االفذاذ. كان من رواد دراسة 

تاريخ العراق القديم. كتب، 

والف، وحارض يف جامعات 

عراقية واجنبية، وتربت عىل 

يديه أجيال وأجيال. وهو من 

مواليد مدينة الحلة الفيحاء 

سنة 1930، وفيها انهى دراسته 

الثانوية ودخل قسم التاريخ 

بكلية االداب –جامعة بغداد 

وتخرج وهو يحمل شهادة 

البكالوريوس يف التاريخ.
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د. صباح نوري المرزوك

د.ه����دي����ب غ���زال���ة
ول���د يف احلل���ة �سن���ة 1930 ون�ساأ به���ا لأب تاجر 
ميل���ك ارا�س���ي زراعي���ة يح���ب العل���م واملطالع���ة 
راف�ش للخرافة، تثق���ف عن طريق قراءة املجالت 
العربي���ة فق���د كان���ت ت�سله ع���ن طري���ق ال�سرتاك 
وه���ي جمالت: امل�سور واللطائ���ف امل�سورة وكل 
�سيء والدنيا والثنن واحلرب العظمى والعرب 
واملقتطف وكان ل�سامي ان ي�سطاد فر�سة قراءتها 
ومناق�سة م���ا يرد فيها من ام���ور التاريخ. وكانت 
اخت���ه وهو يف ال�س���ف الرابع البتدائ���ي تقراأ له 
ق�س����ش الطفال كما هياأت له كتب املدر�سة فر�سة 
التعرف على املادة التاريخية فقد اثر فيه ال�ستاذ 
قا�س���م خليل معلم املدر�س���ة البتدائية وكان يقول 
ل���ه: انك حت���ب التاري���خ. ويف الدرا�س���ة الثانوية 
التي انهاها �سنة 1948 رعاه ال�ستاذ عبد اجلليل 
جواد الذي كان يو�سي���ه: يا �سامي اربط املا�سي 
باحلا�س���ر يف درو����ش التاريخ احلدي���ث، وكانت 
)التاري���خ  ق�س���م  يقب���ل يف  ان  املتحقق���ة  امنيت���ه 
واجلغرافي���ة( يف دار املعلم���ن العالي���ة ببغ���داد 
وي���رى ا�ساتذت���ه الكب���ار مث���ل ط���ه باق���ر يف دقته 
للم�س���ادر وحر�سه على الوق���ت وزكي �سالح يف 
البحث عن ما هو غري ماألوف يف بطون التاريخ. 
وبع���د تخرج���ه �سن���ة 1952 عم���ل مدر�س���ًا مل���ادة 
التاريخ يف النجف والكوفة والهندية. كتب عددًا 
من املقالت التاريخية يف جريدة )�سوت الفرات( 
ل�سديقه ال�سي���د علي القزويني عن ابن الراوندي 

وا�سل ال�سومرين واحلركة الرومانتيكية. 
املتح���دة  الولي���ات  اىل  درا�سي���ة  لبعث���ة  تر�س���ح 
جامع���ة  يف  املاج�ست���ري  �سه���ادة  عل���ى  وح�س���ل 
الدكت���وراه يف  و�سه���ادة  �سن���ة 1957  �سيكاغ���و 
جامع���ة مي�سغن �سن���ة 1962. ومنحت���ه اجلامعة 
لق���ب )ا�ستاذ م�ساع���د( بعد تخرجه فيه���ا مبا�سرًة 
وه���ي ظاه���رة فري���دة يف الع���امل. تع���ن ا�ست���اذًا 
مل���ادة )التاري���خ القدمي( يف جامع���ة دنفر من �سنة 

 .1967�1963
وهو يف الفرتة التي ق�ساها يف الوليات املتحدة 
كان م�ست�س���ارًا لع���دد م���ن الربام���ج التلفزيوني���ة 
يف ق�ساي���ا ال�س���رق الو�س���ط والدن���ى واليونان 
والروم���ان وركز عل���ى الق�سايا العربي���ة ل �سيما 
ق�سي���ة فل�سط���ن، كم���ا كان ي�س���رتك يف الندوات 
العلمي���ة ويجيب ع���ن ال�ستف�س���ارات التحريرية 
الكث���رية التي كان���ت ترده من انح���اء خمتلفة كما 
ان ع���ددًا من الباحثن كان���وا ي�ستاأن�سون باأر�سال 
ابحاثه���م الي���ه ك���ي يعط���ي راأي���ه فيها. كم���ا وثق 
عالقت���ه باع���الم التاريخ يف الغ���رب ولعل ابرزها 
�سداقته للم���وؤرخ )توينبي( الت���ي ترجع اىل عام 
1955 وتط���ورت حت���ى ع���ام 1964 حي���ث قام���ا 
بالتدري�ش يف جامعة واح���دة وتهياأت فر�سة عن 

تعرف الواحد على اآراء الخر عن كثب.
ق���رر الدكت���ور �سام���ي الع���ودة اىل الع���راق �سن���ة 
1967 وعمل يف جامعة بغداد بكلية الداب ومنها 
تن�سب للعمل يف كليتي الرتبية وال�سريعة يف مكة 
املكرم���ة وم�سح تاريخ مكة بكل دقة. ثم عاد للعمل 
يف ق�سم التاري���خ يف جامعة بغداد ون�سر مقالته 
يف دوري���ات الثقاف���ة والعالم باللغ���ة النكليزية 
مثل جريدة بغ���داد اوبزرفر والعراق اليوم وكان 
يخاط���ب العق���ل الجنب���ي ويح���اوره باحل�سارة 
العراقي���ة ا�ساف���ة اىل تاأليفه الكت���ب حتى تقاعده 
يف نهاي���ة الت�سعيني���ات، وعين���ه ق�س���م الدرا�سات 
التاريخية يف بيت احلكمة م�ست�سارًا تاريخيًا له. 
وكان له منهج يف التنقيب عن احلقائق اخلفية يف 
التاري���خ القدمي اذ هو يعتمد على البحث امليداين 
يف تاألي���ف كتب���ه ف���كان يذهب اىل امل���دن العراقية 
القدمي���ة ويلتقي باملواقع ويف يده اخلرائط واذا 
ما كت���ب عن امللل والنح���ل زار ا�سحاب هذه امللل 

واجتمع بهم و�سمع منهم مبا�سرة.
واذا م���ا اراد ان يكتب مو�سوعًا ق���ام اوًل باأعداد 

قائم���ة مب���ا مت���ت كتابته عن ه���ذا املو�س���وع بكل 
اللغ���ات ثم يقوم بعد ذلك بتوف���ري املراجع وي�سع 
على �س���وء قراءته اخلطة املطلوبة حيث ير�سمها 

ويعن ال�سلوب الذي يتخذه لتنفيذ اخلطة. 
ومن اآرائه انه يعد ال�سعر العربي م�سدرًا مهمًا يف 
درا�س���ة ال�سعر العربي وي���رى ان ال�ساعر العربي 
قد و�سع القاعدة الخالقي���ة التي نادى بها النبي 
حمم���د )�ش( منهج���ًا ثابت���ًا بتغري دول���ه وانهيار 

المم ا�سا�سًا مهمًا يف ن�سوء و�سقوط المم. 
ويف تدري�سه م���ادة التاريخ كان ي�ستعمل اجلدية 
يف تو�سي���ح معادلت التاري���خ وي�سد الطلبة اليه 

�سدًا بكرة ال�سئلة. 
ويف ن�ساط���ه العلم���ي ان���ه �س���ارك يف ع���دد م���ن 
موؤمت���ر  منه���ا:  العاملي���ة  والن���دوات  املوؤمت���رات 
التاري���خ يف جامع���ة دنف���ر 1964، موؤمتر جمعية 
املعلم���ن باملاني���ا الغربي���ة 1974، موؤمت���ر �سرق 
واملوؤمت���ر   ،1976 قط���ر  يف  العربي���ة  اجلزي���رة 
ال���دويل لتاريخ بالد ال�سام ال���ذي اقامته اجلامعة 

الردنية يف عمان 1983.
واحتفاء مبا قدم كان ع�سوًا يف عدد من اجلمعيات 
والهي���اآت العلمي���ة والقطرية والعربي���ة والعاملية 
مثل: جمعية ا�ساتذة اجلامعات المريكية 1965، 
جمعية �سم���ال امريكا لدرا�س���ات ال�سرق الو�سط 
1966، جمعي���ة ف���اي الفاتين���ا )جمعي���ة امريكية 
الع���امل(  لكب���ار موؤرخ���ي  م���دى احلي���اة  فخري���ة 
1967، معه���د درا�سات اوا�س���ط وغرب ا�سيا )يف 
الباك�ستان(، معهد �سوؤون ال�سرق الو�سط و�سمال 
افريقي���ا، احت���اد املوؤرخ���ن الع���رب 1974، هياأة 

املوؤرخن والثارين العراقين 1970�1983.
ويف الو�سط اجلامعي ا�س���رف وناق�ش الع�سرات 
الع���راق  داخ���ل  يف  اجلامعي���ة  الر�سائ���ل  م���ن 

وخارجه. 
وق���د األ���ف باللغت���ن العربي���ة والنكليزي���ة عددًا 
من الكت���ب منذ عام 1965 وه���ي: ال�سالم نظريًا 
وعملي���ًا، جن���وب الع���راق يف زم���ن املل���ك ا�س���ور 
بانيب���ال، ال�س����ش التاريخية للعقي���دة اليهودية، 
وال�سياط���ن،  ال�س���ر  لف���كار  الوىل  ال�س���ول 
ح�س���ارات  احل�س���اري،  وتراثه���م  ال�سومري���ون 
الوطن العرب���ي كخلفية للمدني���ة اليونانية، الله 
زوو����ش، اليزيدية احواله���م ومعتقداتهم، ملحمة 
كلكام����ش، العراق الق���دمي حتى الع�س���ر الكدي، 
تاري���خ  اجلزري���ة،  اللغ���ات  تاري���خ  اىل  املدخ���ل 
فل�سط���ن القدمي، تاريخ اخللي���ج العربي، املدخل 
اىل تاري���خ الع���امل الق���دمي، درا�س���ات يف اللغ���ة 

الكدية، �سمريامي�ش. 
ومما يوؤ�سف له ان هذا العامل العراقي الذي متيز 
بتخ�س�سه الدقيق مل ين���ل تلك الرعاية التي تليق 
به ملا قدمه اىل عامل املعرفة ليكون قدوة ملن يجيء 
بع���ده م���ن الباحث���ن وحمب���ي الث���ار والتاري���خ 

القدمي. 
* �شبق لهذه املادة ان ن�شرت يف 
�شحيفة املدى عام 2006

ل���ه  الأ�سا�س���ي  املدر�س���ة  �سج���ل  ي�س���ري  وكم���ا   ،
يف مدر�س���ة احلل���ة ال�سرقي���ة اأن���ه اأنه���ى درا�سته 
البتدائية فيها عام 1941 م�سجاًل درجة متميزة 
يف م���ادة الجتماعي���ات يف المتحان���ات العامة 
لتل���ك ال�سن���ة وهي )87( مم���ا ي�س���ري اإىل نبوغه 
يف درا�س���ة التاريخ واجلغرافية مع���ًا فهو يوؤمن 
وكم���ا يقول )ان التاريخ بال جغرافية هو علم بال 

هوية(.
ويف ثانوي���ة احللة �سادف ان در�س���ه فيها اآنذاك 
املدر����ش املتميز عب���د اجلليل ج���واد )الدكتوراه 
فيم���ا بعد يف اخت�سا����ش ع�سور قب���ل التاريخ( 
الذي كان له الف�س���ل يف تويجه تلميذه باأن يقراأ 
التاري���خ بعمق وحتلي���ل ويبتعد ع���ن ال�سطحية 
ولهذا فاأنه تعلم من مدر�سه طريقة ال�ستنباط يف 
حتليل الحداث التاريخية وذلك �ساهم يف و�سع 
اللبن���ة الأ�سا�سية الأوىل مل�س���روع موؤرخ عراقي 
ع���رف بدماث���ه خلق���ه وبن�ساطه ال���دوؤوب وعلمه 
الغزي���ر ليك���ون �سلي���ل امل���وؤرخ البابل���ي كابيت � 
اي���الين � مردوخ ال���ذي يعد من اأوائ���ل املوؤرخن 
العراقي���ن الذي ترك���وا ا�سماءه���م مكتوبة على 

كتاباته.

�سامي الأ�ستاذ اجلامعي:
عرفت الدكتور �سامي منذ ان قبلت طالبًا يف ق�سم 
الآث���ار )كلي���ة الآداب( جامع���ة بغداد ع���ام 1978 
بالرغ���م من ان���ه كان ا�ستاذًا يف ق�س���م التاريخ اإل 
اإين كن���ت اأذهب لألقي التحية عليه ملعرفة عائلية 
قدمية كانت تربطنا لهذا فاين جال�سته يف اأوقات 
متع���ددة يف مكتب���ه ومل�س���ت من���ه ح���الوة الكرم 

والخ���الق ال�سامية وروح الدعاب���ة وهذا اأمر ل 
تعرفه اإل اإذا تعاملت معه عن قرب لأنه يظهر عن 
بع���د على حمياه يف �سخ�سيت���ه املهيبة واجلدية 
والتي ل تعرف املجاملة يف العلم وبن�ساط متقد 
فكان الدكتور الحمد م���ن اأوائل الأ�ساتذة الذين 
يدخلون كلية الآداب قبل ان يبداأ الدوام الر�سمي 
ب�ساع���ة يف الأقل بالرغم من ان���ه ياأتي ما�سيًا من 
منزل���ه الكائ���ن يف ح���ي املن�س���ور وحت���ى مبنى 
الكلية يف ب���اب املعظم لأنه يح���ب ريا�سة امل�سي 

التي كان يتمتع مبمار�ستها.
عندما جتل�ش معه لت�ستاأذنه وت�ساأله �سوؤاًل علميًا 
بحاج���ة اإىل اجاب���ة فاأن���ه ينه���ال علي���ك كال�سالل 
الهادر بغزارة علم���ه وبذاكرته الوقادة حتى انك 
ل تلح���ق به لت�سجل ما يقوله وتت�سح غزارة علم 
موؤرخن���ا الكب���ري يف موؤلفات���ه املهم���ة الت���ي فيها 
معلوم���ات تف�سيلي���ة ع���ن تاريخ وح�س���ارة بالد 
الرافدين وم�سر وال�س���ام، ومع كل هذا فاأنه كان 
م�س���رًا على عدم ال�سراف عل���ى طلبة الدرا�سات 
العلي���ا وعندما �ساألته يومًا عن �سبب ذلك قال يل: 
)اين اعتق���د بان على طال���ب الدرا�سات العليا ان 
يجي���د لغ���ة اأجنبي���ة اإىل جان���ب ما يتمت���ع به من 
عربي���ة �سليم���ة واأين اأرى ان اغل���ب طلبتن���ا ل 

يتمتعون بذلك(.

اخالق العلماء:
توط���دت عالقتي با�ستاذنا الحمد بعد قبويل يف 
الدرا�س���ات العليا ع���ام 1987 فكنت اأت���ردد عليه 
ل�ست�س���ريه ببع�ش الأمور العلمي���ة فكان مرحبًا 
دائمًا يعطي���ك املعلومة الدقيق���ة دون ان ي�سعرك 

ب�سغ���ري حجم���ك اإذا م���ا جل�ست امام���ه ويعطيك 
دفع���ًا معنويًا كب���ريًا يكون الباح���ث بحاجة اإليه 
وه���و يكتب ع���ن مو�سوع���ه واإذا م���ا انتهيت من 
ا�ستف�سارات���ك العلمية التي تطلبه���ا منه يبداأ هو 
باحلديث ع���ن بع�ش الأمور العامة والجتماعية 
بتوا�س���ع ق���ّل نظريه وبروح مرح���ة ل تخلو من 
نكت���ة وتعليق نابعن م���ن �سرع���ة البديهية التي 

عرف بها.
يف يوم من اأيام �ستاء عام 1988 ذهبت اإليه قبل 
ب���دء ال���دوام الر�سمي فوجدته جال�س���ًا يف مكتبه 
ولك���ن احل���زن كان وا�سحًا على حمي���اه الو�سيم 
على غري عادته وبعد اأن األقيت عليه حتية ال�سباح 
رد علي التحية بنربة حزينة مل اآلفها منه من قبل 
وعندم���ا ا�ستاأذنته لأ�ساأله عن �سبب حزنه قال يل 
بالن����ش: )يا ابني لقد توفي���ت زوجتي( فبادرته 
وعرف���ت  والجتماعي���ة  ال�سرعي���ة  باملوا�س���اة 
من���ه ان���ه يق�سد وف���اة زوجت���ه الأوىل الأمريكية 
اجلن�سي���ة الت���ي تزوجه���ا ح���ن كان طالب���ًا يف 
جامع���ة �سيكاغو عام 1955 ثم اأ�سبح ا�ستاذًا يف 
جامع���ة دنفر قبل ان يع���ود اإىل بغداد عام 1967 
وبع���د اأن رف���ع راأ�سه رد علّي به���دوء: )انا موؤمن 
بحتمي���ة املوت وه���ذا ل يحزنني ولكن حزنت ملا 
منعتني الدولة من ال�سفر حل�سور مرا�سيم دفنها 
وف���اء لها، األي�ش من حق���ي ان اح�سر دفن جثمان 
زوجتي؟( قالها بحزن �سديد ينم عن �سفة الوفاء 

ال�سامي الذي يتمتع به الأحمد.
يف ع���ام 1989 �س���ادف وبع���د ان انهي���ت كتاب���ة 
ر�سالة املاج�ست���ري �سكلت جلنة املناق�سة واقرتح 
ا�س���م الأحم���د ليك���ون رئي�سها وع�سوي���ة كل من 

املرحوم الأ�ستاذ الدكتور وليد اجلادر والدكتور 
فا�س���ل عب���د الواحد اط���ال الله يف عم���ره وطلب 
اأن اذه���ب اإىل الدكت���ور �سام���ي لألتم����ش  من���ي 
موافقت���ه عل���ى ذل���ك وعندم���ا ذهبت اإلي���ه قال يل 
مبت�سم���ًا: )كي���ف اأواف���ق ان اأكون رئي�س���ًا للجنة 
يكون الدكتور فا�سل ع�سوًا فيها، هذا غري ممكن 
ولكني ات�سرف ان اأكون ع�سوًا يف جلنة يرتاأ�سها 
الدكتور فا�سل( وبعد اأخ���ذ ورد ودي بينهما مع 
رئا�سة ق�سم الآثار بقي الأحمد م�سرًا على موقفه 
فكان ع�س���وْا يف اللجن���ة التي تراأ�سه���ا الدكتور 
فا�سل، لق���د تعلمنا من ال�ستاذين الكبريين ومن 
موقفهما هذا در�سًا يف نكران الذات واحرتام كل 
منهما لالآخ���ر ومعرفة وتقدير العلم���اء الأفا�سل 

بع�سهم لبع�ش ما مل نتعلمه من الكتب.

كان الأحم���د رائ���دًا يف تاأ�سي�ش مدر�س���ة عراقية 
ب���ان  موؤم���ن  لن���ه  التاري���خ  بكتاب���ة  متمي���زة 
العراقي���ن ه���م اأول م���ن اأولوا اهتمام���ًا وا�سحًا 
بكتاب���ة وتدوي���ن التاري���خ وه���ذا م���ا ا�ستنتج���ه 
م���ن حولياته���م امللكية الت���ي و�سل���ت األينا وبعد 
ان تعاي����ش م���ع ال�سومرين وتع���رف اإىل بطلهم 
كلكام�ش و�ساحب امللوك الآ�سورين والبابلين 
وعرفنا على كل واحد منهم من خالل ما نقله اإلينا 
يف كتاباته العديدة املتوا�سلة مع الرقم الطينية 

لكتبة الوركاء ونفر ونينوى وبابل.
الأحم���د ث���روة من ث���روات الع���راق و�سيبقى يف 
اأذهانن���ا عل���ى م���ر الأزمنة مب���ا قدمه م���ن جهود 
علمي���ة لأنه عرف من كلكام����ش ان الإن�سان ميكن 

ان ينال اخللود باأعماله.

سامي سعيد االحمد.. 
سيرة وآراء وكتب..

 مل تك��ن بابل ببعيدة عن املدينة التي ولد فيها س��امي 

س��عيد االحمد من بني مس��لم من آل عقيل املنحدرين 

من رىب ناحية الكفل عىل ضفاف نهر الفرات اىل مدينة 

الحلة ليس��كن اجداده يف زقاق من ازقة محلة املهدية 

اىل جن��ب بيت آل كربل وآل الس��باك وآل خوجة نعمة 

وآل شميس وآل ربيع حيث يرقد علم من اعالم مدينة 

الحلة وش��اعر من ابرز ش��عراها يف النص��ف الثاين من 

القرن الثامن الهجري وهو الشيخ عيل الشفهيني وحينام 

صحب��ه والده يف زيارة اىل متحف اآلث��ار العراقية يف 

بغداد سأل اباه: ما قيمة هذه االحجار يا ايب؟ وكان 

الجواب: ه��ذه ال تقدر بثم��ن، ومل يفهم املعنى 

لكن��ه تيقن ان��ه مل يقل ذلك عبث��ا. كان ابوه يعلمه 

ش��يئًا دفين��ًا يف االحجار وقال له اب��وه يف وصية: 

امله��م يا بني ان تس��توعب املعرف��ة، وهكذا 

دف��ع االب بأبنه متخصصًا يف التاريخ لريث من 

بابل اسمها النها تحمل رمز تاريخها وهو قانون 

انتشار حرية العلوم يف االرض التي قامت عىل 

ادميها اوىل الحضارات الخالدة.

األحمد.. جبل التاريخ األشم

عربي��ة  أرسة  يف 

الس��كن  حلية  األصل 

بالثقاف��ة  أهتم��ت 

ولد  والتاريخ  واألدب 

مؤرخنا الكبري س��امي 

س��عيد األحم��د عام 

ولع��ه  مس��تمدًا   1930

بالتأري��خ  وش��غفه 

وتحلي��ل احداث��ه من 

والده التاجر الذي كان 

مهت��اًم مبتابعة ورشاء 

كتب  م��ن  يص��در  ما 

ودواوي��ن  تاريخي��ة 

ش��عر ومجالت كانت 

النص��ف  يف  تص��در 

س��نوات  م��ن  األول 

فضاًل  املايض  القرن 

عن ولعه باطالل اآلثار القدمية ومتاحفها، هذا الولع الذي دعا الوالد يوما إىل ان يصطحب ابنه س��امي إىل 

متحف اآلثار القدمية يف بغداد لريى املخلفات املادية ألجداده التي أثارت يف نفس��ه العديد من األس��ئلة 

املتالطمة التي كانت تحتاج إىل تفسري وتحليل وكان عليه ان يجد لها حلواًل يف املستقبل..

كاتب راحل
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تاأت���ي اأهمية الدكت���ور الأحمد يف �سع���ة معلوماته 
وغ���زارة علم���ه واأ�سلوب���ه ال�سائ���ق الأّخ���اذ �سواًء 
ال�سائ���ق  حديث���ه  يف  اأو  الغنّي���ة  حما�سرات���ه  يف 
املات���ع، فهو ل يكتف���ي باإيراد املعلوم���ة التاريخية، 
ب���ل كانت حما�سرات���ه وموؤلفاته غنّي���ًة بالتفا�سيل 
والتحلي���الت الدقيقة. وتع���دُّ درا�ست���ه الرائدة عن 
ال�س���ر وال�سياطن � وهي م���ن اأوىل واأهم موؤلفاته � 
درا�سًة اأكادميي���ًة اإمنوذجيًة رفيعة امل�ستوى، عالج 
فيها دوافع ال�سّر ورم���وزه واأ�سكاله لدى ال�سعوب 
والأوه���ام ال�سائع���ة حول���ه. كم���ا اأن درا�سات���ه يف 
احليوان���ات والنبات���ات وتاأثرياته���ا يف الإن�س���ان 
العراق���ي الق���دمي، الت���ي ن�سرته���ا جمل���ة ال���رتاث 
ال�سعب���ي يف �سل�سلة مق���الت يف ثمانينيات القرن 
املا�س���ي ه���ي درا�س���ات مرجعي���ة غنية. كم���ا اأن له 
ح�س���وٌر معريفٌّ تاريخ���يٌّ دويلٌّ جتّلى يف �سداقته 
-1889( توينب���ي  اآرنول���د  الربيط���اين  للم���وؤرخ 
1975م(، ويف اح���رتام موؤرخ���ي الع���امل القدمي له 
يف �سّت���ى جامع���ات الع���امل، ويف ح�س���وره الدائم 
واملتمي���ز ملوؤمت���رات البح���ث التاريخ���ي يف العامل 

القدمي يف اجلامعات الأوروبية والأمريكية.

كان الأحم���د رائًدا يف تاأ�سي����ش مدر�سة عراقية يف 
التاريخ الق���دمي مل ي�سبقه اإليها اأح���د، وكان موؤمًنا 
اأن العراقي���ن ه���م اأول م���ن اهت���ّم بكتاب���ة التاريخ 
حولياته���م  م���ن  ا�ستنتج���ه  م���ا  وه���ذا  وتدوين���ه، 
امللكّية. وبع���د اأن در�ش تاريخ املل���وك ال�سومرين 
فن���ا به���م م���ن خالل  والآ�سوري���ن والبابلي���ن، عرَّ
موؤلَّفات���ه العدي���دة املتوا�سل���ة الت���ي �سن�ستعر����ش 

اأهّمها يف �سياق هذا املقال.

ولدته ون�ساأته
 ولد الدكتور �سامي �سعيد الأحمد يف يوم الثنن، 
22 كان���ون الأول �سن���ة 1930م يف مدين���ة احللة، 
التي تلقى فيها تعليم���ه البتدائي والثانوي. فكان 
م���ن ح�س���ن حظه اأن���ه ولد بالق���رب من اآث���ار مدينة 

باب���ل الأثرية التي كانت يف يوم م���ا عا�سمة العلم 
واملعرف���ة واحل�س���ارة الإن�ساني���ة. وحينم���ا اأدرك 
اأن���ه ينتم���ي اإىل هذه الأر����ش العريقة ب���داأ ر�سالته 
بالبح���ث عن تاريخها وكتابت���ه بروؤية جديدة؛ فقد 
ورث م���ن باب���ل حبه للتاريخ، ث���مَّ ورث منها ما هو 

اأهم ذلك، األ وهو الوعي باأهمية بابل القدمية.

اأم���ا عن ن�سبه، فه���و ينت�سب اإىل قبيل���ة م�سلم التي 
تقط���ن الآن على �سفاف نهر الف���رات وفرع الهندية 
�سم���ن ناحي���ة الكفل مبحافظ���ة باب���ل. وكان لأبيه 
دوٌر كب���رٌي يف غر�ش حب الهتمام بالتاريخ القدمي 
غره. فحينما زار الأحمد مع اأبيه  والآثار فيه منذ �سِ
املتح���ف الوطني يف بغداد �ساأله عن قيمة الأحجار 
املوجودة في���ه، فاأجابه الأخرُي اأنه���ا ل تقدر بثمن. 
ومل يفهم الأحمد املعن���ى، لكنه اأيقن اأن اأباه مل يقل 
ذلك عبًثا، واأنه كان يعلمه �سيًئا دفيًنا يف الأحجار. 
ا يف  وهك���ذا دفع الوال���ُد ابنه لأن يك���ون متخ�س�سً

التاريخ.
وهي���اأت له ولدته قرب اأط���الل بابل القدمية مناًخا 
مالئًم���ا للتفك���ري بعظمة ه���ذه املدينة، ف���كان يقول 
يف �سبابه”لب���د اأن اكت�س���ف يوًم���ا ما اأ�س���رار هذا 

الطن“.

���رت  كان وال���ده ميل���ك اأرا�س���ي زراعي���ًة، وق���د وفَّ
ل���ه اإمكانات���ه املادي���ة اجلي���دة فر�س���ًة لال�ست���زادة 
م���ن املعرفة؛ ف���كان حمًبا للعل���م واملطالع���ة ونابًذا 
للخراف���ة. وزادت املج���الت العربي���ة الت���ي كان���ت 
ت�سله ع���ن طريق ال�سرتاك، مث���ل جمالت امل�سور 
رة وكل �س���يء والدنيا والثنن  واللطائف امل�س���وَّ
واحل���رب العظم���ى والع���رب واملقتط���ف، ثقافت���ه 
العام���ة واإدراكه ما يدور حول���ه. وكان ابنه �سامي 
ينتهز فر�سة قراءتها ومناق�سة ما يرد فيها من اأمور 
التاري���خ. وحينما كان يف العا�سرة من عمره كانت 
اأخت���ه تقراأ له ق�س����ش الأطفال، كما هي���اأت له كتب 
املدر�سة فر�س���ة التعرف على املادة التاريخية. فقد 

اأثَّر فيه معلم املدر�سة البتدائية اأ�ستاذه قا�سم خليل 
ال���ذي اأكد له ذات يوم حب���ه للتاريخ. ويف الدرا�سة 
الثانوية التي اأنهاها يف �سنة 1948م رعاه اأ�ستاذه 
عب���د اجلليل جواد الذي كان يو�سيه بربط املا�سي 
باحلا�س���ر يف درو�ش التاريخ احلديث. وقد غر�ش 
في���ه هذا الأ�ستاذ اأمنيته الت���ي حتققت لحًقا، وهي 
اأن يقب���ل يف ق�س���م التاري���خ واجلغرافي���ة يف دار 
املعلم���ن العالية ببغداد، ويلتق���ي باأ�ساتذته الكبار 

اأمثال طه باقر وزكي �سالح وغريهما.

وبع���د تخرج���ه يف �سنة 1952م عم���ل مدر�ًسا ملادة 
التاريخ يف النجف والكوفة والهندية، وكتب عدًدا 
م���ن املق���الت التاريخية يف جريدة �س���وت الفرات 
ل�سديق���ه ال�سيد علي القزويني ع���ن ابن الراوندي 

وا�سل ال�سومرين واحلركة الرومانتيكية. 
درا�سته اجلامعية ومنهجه يف الكتابة

ح الأحمد لبعثة درا�سي���ة اإىل الوليات املتحدة  ُر�سِّ
الأمريكية، فالتحق بالبعثة العلمية لدرا�سة التاريخ 
يف �سن���ة 1955م، وح�سل عل���ى �سهادة املاج�ستري 
من جامعة �سيكاغو يف �سنة 1957م، وعلى �سهادة 
الدكت���وراه من جامع���ة م�سيغن يف �سن���ة 1962م. 
ومنحت���ه اجلامعة لقب اأ�ست���اذ م�ساعد بعد تخّرجه 
فيها مبا�س���رًة، وهي ظاهرٌة فري���دٌة يف العامل، كما 
ُع���نِّ اأ�ستاًذا ملادة التاري���خ القدمي يف جامعة دنفر � 

كولورادو خالل �سنتي 1963-1967م. 
وخ���الل اإقامت���ه يف الوليات املتح���دة كانت بع�ش 
يف  لت�ست�س���ريه  ب���ه  تلتق���ي  التلفزي���ون  برام���ج 
ق�ساي���ا ال�سرق الأو�سط والأدن���ى وتاريخ اليونان 
والروم���ان املعّق���دة، اأو يف ق�ساي���ا تاريخ فل�سطن 
الق���دمي، التي كان اجلدل حمتدًم���ا حولها حينذاك، 
والتي رّكز على عروبتها يف تلك الربامج واملحافل 
العلمّية. كما كان ي�سرتك يف الندوات، ويجيب عن 
ال�ستف�س���ارات الكثرية الت���ي كانت ترده من اأنحاء 
خمتلفة م���ن الع���امل. وكان الباحث���ون ي�ستاأن�سون 
باإر�س���ال اأبحاثه���م اإلي���ه ليعط���ي راأيه فيه���ا. واأقام 
عالقات �سداقة كثريًة مع اأبرز موؤّرخي العامل، لعّل 
اأبرزها �سداقته للموؤرخ الربيطاين اآرنولد توينبي 
الت���ي ترجع اإىل �سنة 1955 م وتطورت حتى �سنة 
1964م حينم���ا قام���ا بالتدري����ش يف جامعة دنفر، 

قت اأكر فاأكر. فتعمَّ

ويف �سن���ة 1967م ق���رر الدكت���ور �سام���ي �سعي���د 
الأحمد العودة اإىل العراق، وعمل يف ق�سم التاريخ 
ب للعمل  بكلي���ة الآداب جامعة بغ���داد، ومنه���ا تن�سَّ
يف كليت���ي الرتبي���ة وال�سريع���ة يف مك���ة املكرم���ة. 
فق���ام باإجراء م�س���ٍح �سامٍل عن تاريخ مّك���ة. ثمَّ عاد 
للعم���ل يف ق�سم التاري���خ بكلي���ة الآداب يف جامعة 
بغداد، ون�سر مقالته يف دوريات الثقافة والإعالم 
باللغ���ة النكليزي���ة، مث���ل جري���دة بغ���داد اأوبزرفر 
الي���وم  والع���راق   )Baghdad Observer(
العق���ل  يخاط���ب  كان  وفيه���ا   ،)Iraq Today(
الأجنب���ي ويح���اوره باحل�س���ارة العراقي���ة. ومنذ 
ذل���ك احلن ا�ستم���ّر بالتاأليف حت���ى بعد تقاعده يف 
�سن���ة 1996م، فعين���ه ق�س���م الدرا�س���ات التاريخية 
يف بي���ت احلكمة م�ست�س���اًرا تاريخًيا ل���ه.وكان من 
اأهم خمطوطاته التي مل ُتن�سر )ويبدو اأنها �ساعت 
لالأ�س���ف ال�سدي���د( خمط���وط كتاب بعن���وان تاريخ 

�سمال اأفريقيا القدمي. 

احلقائ���ق  ع���ن  ���ي  التق�سّ يف  منه���ٌج  لالأحم���د  كان 
اخلفي���ة يف التاري���خ الق���دمي، وكان يعتم���د عل���ى 
البح���ث املي���داين يف تاألي���ف كتب���ه. ف���كان يذه���ب 
باملواق���ع  ويلتق���ي  القدمي���ة  العراقي���ة  امل���دن  اإىل 
وي�ستع���ن باخلرائ���ط. واإذا م���ا كت���ب ع���ن املل���ل 
والنح���ل كان ي���زور اأ�سح���اب هذه املل���ل واجتمع 
به���م و�سم���ع منهم مبا�س���رًة، كم���ا فعل عن���د تاأليف 
كتاب���ه ع���ن اليزيدي���ة ال���ذي �سنتحدث عن���ه.  وكان 
يهت���مُّ باجلغرافيا التاريخي���ة كثرًيا، فمن���ذ اأن كان 
يف املتو�سط���ة اأخ���ذ يجمع الكتب الت���ي جتمع بن 
التاري���خ واجلغرافية. وتط���ورت هوايته اإىل ولع 

يف اجلغرافي���ا التاريخية. وعندم���ا اأكمل درا�ساته 
العلي���ا اأيقن اأن درا�سة التاريخ دون اجلغرافيا غري 
ممكن���ة، حتى ر�سخت لديه قناع���ٌة تاّمة مفاُدها”اأن 
التاري���خ ب���ال جغرافي���ا عل���ٌم ب���ال هوي���ة“. ولذلك، 
فدائًم���ا م���ا كان يو�سي طلبته ب�س���رورة معرفة كل 
موقع يدر�سون���ه، �سواًء كان مدين���ًة اأو عا�سمًة اأو 
م�سروًع���ا اإروائًي���ا اأو طريًقا جتارًي���ا. فمعرفة هذه 
العالق���ة ب���ن التاري���خ واجلغرافي���ا تفي���د الطالب 
اأو الباح���ث يف اأم���ور كث���رية ذات �سل���ة مبا�س���رة 
باحلوادث التاريخّية، وكاأنه بذلك اأراد اأن يقول اأن 
عل���ى املوؤرخ اأو الدار�ش األ يكتف���ي باإيراد الأ�سماء 
اجلغرافي���ة القدمي���ة، كم���ا كانت ت���رد يف مراحلها 
التاريخي���ة، واإمن���ا عليه اأن يعر����ش ال�سم اجلديد 
املعا�سر لهذه الأ�سم���اء، واأن يو�سح امل�سافات بن 
تلك املدن القدمية وبن احلدود اجلغرافية للدول.

ويف ال�سن���وات الأخرية من حياته، ونتيجًة لكرة 
الأخطاء يف التاريخ اجلغرايف، كتب الأحمد مئات 
الق�سا�سات يف اأ�سماء املدن، وترجمها من اأ�سمائها 
القدمي���ة اإىل الأ�سماء املعا�س���رة، متتبًعا اخلرائط 
وم���ا  للعراقي���ن  م���ا  منه���ا  وا�ستخ���رج  القدمي���ة، 
لل�سعوب الأخرى. وقد اأو�سح يف تلك الق�سا�سات 
كل التب���دلت والتحولت والتغ���ريات التي طراأت 
ت  على امل���دن، واأن اأ�سماء بع�ش هذه املدن قد تغريَّ
اإىل اأكر من ع�سر مرات، ف�ساًل عن تغريُّ حدودها. 

ولكن هذا امل�سروع الكبري مل يَر النور لالأ�سف.

وم���ن اهتمامات���ه الأخ���رى التي بداأت مع���ه منذ اأن 
كان تلميًذا يف املرحلة املتو�سطة ولُعه يف التاريخ 
الأوروب���ي احلديث الذي جمع عن���ه كتًبا وفهار�ش 
كان يف مرحلَت���ي  اأن���ه  حّت���ى  ومعاج���م خمتلف���ة، 
الإعدادي���ة والكلي���ة ير�س���م خرائ���ط اأوروب���ا ب���كّل 
دّق���ة، حتى ظن طلب���ة الكلية اأنه ُيع���دُّ كتاًبا يف هذا 
املو�سوع اأو ين���وي اأن يتخ�س�ش يف هذا امليدان. 
ج يف دار املعلم���ن العالي���ة 1952م  وحينم���ا تخ���رَّ
ُقِبل يف البعث���ة العلمية لدرا�سة التاريخ الأوروبي 
احلدي���ث بجامع���ة �سيكاغ���و �سن���ة 1954م، ولكن 
دائ���رة البعث���ات يف وزارة املعارف اآن���ذاك قرًرا اأن 
يتخ�س����ش يف التاري���خ الق���دمي ب�سب���ب احلاج���ة 
املا�ّس���ة اإىل كادر يف ذل���ك التخ�س����ش، فاألغ���ى م���ن 

ذهن���ه تاري���خ اأوروبا احلدي���ث وَقِب���ل التخ�س�ش 
بالتاريخ القدمي.

وكان لالأحم���د ن�س���اٌط علميٌّ متمي���ٌز يف املوؤمترات 
والن���دوات العاملية، فقد �س���ارك يف موؤمتر التاريخ 
يف جامع���ة دنف���ر � كول���ورادو )1964م(، وموؤمتر 
)1974م(،  الغربي���ة  باأملاني���ا  املعلم���ن  جمعي���ة 
وموؤمتر �سرق اجلزيرة العربية يف قطر )1976م(، 
واملوؤمتر ال���دويل لتاريخ بالد ال�س���ام الذي اأقامته 

اجلامعة الأردنية يف عمان )1983م(.

يف  ع�س���ًوا  اأ�سب���ح  العلمي���ة  جله���وده  وتقدي���ًرا 
عدد م���ن اجلمعي���ات والهيئ���ات العلمي���ة العراقية 
والعربية والعاملية مثل: جمعية اأ�ساتذة اجلامعات 
اأم���ريكا  �سم���ال  وجمعي���ة  )1965م(،  الأمريكي���ة 
لدرا�س���ات ال�س���رق الأو�س���ط )1966م(، وجمعي���ة 
فاي الفاثيت���ا )1967م(، ومعهد درا�س���ات اأوا�سط 
وغرب اأ�سيا )يف باك�ستان(، ومعهد �سوؤون ال�سرق 
الأو�سط و�سمايل اأفريقيا، واحتاد املوؤرخن العرب 
)1974م(، وهي���اأة املوؤرخ���ن والأثرين العراقين 
)1970-1983م(. اأّم���ا يف الو�س���ط اجلامعي، فقد 
ا�سرف وناق�ش ع���دًدا الر�سائل اجلامعية يف داخل 

العراق وخارجه. 
نظرته اإىل التاريخ

كان الدكتور �سامي �سعيد الأحمد ينظر اإىل التاريخ 
على اأنه فكرٌة يدر�سها على مراحل، هي:

1- مرحل���ة املتعة من املا�س���ي: يف مرحلة الدرا�سة 
البتدائية كان التاري���خ ياأخذه اإىل ع�سور قدمية، 
فُتعر�ش عليه ال�سورة بق�س�ش م�سوقة توؤجج فيه 
عاطف���ة ما، كق�سة حياة الر�سول )r(، وق�سة القائد 
طارق بن زي���اد، اأو غريهما من الق�س�ش امل�سابهة، 
وكله���ا ق�س����ش تنته���ي بنتائج ايجابي���ة تدعو اإىل 
الكف���اح والفخ���ر. وكغريه م���ن الطلب���ة، كان يتلقى 
ه���ذه الق�س�ش بعاطفته ل بعقل���ه، لأن عقله مل يكن 
مهيًئ���ا بع���د لي�ستنتج م���ن هذه الق�س����ش الدرو�ش 

والعرب.

2- مرحلة العربة من التاريخ: يف مرحلة الدرا�سة 
الثانوي���ة وج���د اأن يف بطون كت���ب التاريخ كنوًزا 
غنيًة بامل�ساهدات التاريخية والدرو�ش امل�ستنبطة 

م���ن ه���ذا التاري���خ، واأدرك اأن هن���اك ع���ربًة عندما 
در�ش تاري���خ اليونان وتاريخ الع���رب. وباملقارنة 
ب���ن التاريخن ا�ستنتج العربة يف تاأثري العرب اأو 

العراق القدمي يف احل�سارة اليونانية.

3- مرحل���ة التميي���ز بن الجته���ادات يف التاريخ: 
فعندما دخ���ل اجلامعة )1948- 1952م(، وجد اأن 
اأ�ساتذت���ه يتفاوتون يف مناهجه���م الدرا�سية، ولهم 
اجتهاداٌت متباينٌة يف اأ�ساليب اإي�سال التاريخ اإىل 
اأذهان الطلب���ة، وتعلم منهم طرًقا متع���ددًة لدرا�سة 

التاريخ منها:

اأ- اأّل ياأخذ الأمور عل���ى عاّلتها يف درا�سة حوادث 
التاريخ.

ب- اأن يدر����ش اأيَّ حال���ة يف التاري���خ م���ن جمي���ع 
جهاتها درا�سة مقارنة.

ج- اأن يح���اول اإيج���اد تف�سريات اأخ���رى ووجهات 
نظ���ر مل���ا ه���و معرو����ش ع���ن احل���دث اأو احلال���ة 

التاريخية املعينة.

 ويف اجلامع���ة اقتن���ع اأن���ه لب���د اأن يكون ل���ه راأٌي 
م�ستق���لٌّ يف تف�س���ري ح���وادث التاري���خ املرتاكم���ة، 
واقتن���ع بالتمييز ب���ن الجته���ادات والجتاهات. 
لذل���ك اّت�سم���ت كتابت���ه للتاري���خ بالعلمي���ة، اإذ كان 
م�ستق���اًل يف الق���رار واحلك���م على احل���وادث، ومل 
يتاأث���ر مب�سدر من امل�س���ادر ومل يكن اأ�س���رًيا لتيار 
من تي���ارات الكتاب���ة التاريخية، وكان���ت حتليالته 
متاأث���رًة بوعي���ه وبن�ساط���ه العقل���ي وباأ�ساليبه يف 
النق���د. واأ�سهمت هذه النظرة يف ن�سوجه الفكري، 
ول�سيَّما حينما كان يدخل يف جدل مع اأ�ساتذته يف 
اجلامعات الأمريكية ب�س���اأن هوية التاريخ، اإذ كان 
يرى اأن الهوي���ة التاريخية العراقي���ة، مهما تعاقب 
حكم الأجان���ب على اأر�ش العراق، ت���زداد قرًبا اإىل 
العراقي، واأن َمن حكموا العراق يف ما قبل التاريخ 
مل يتمكن���وا من تغيري هويته عل���ى الإطالق. وكان 
يعتم���د يف جدله م���ع اأ�ساتذت���ه اأ�سل���وب احل�سارة 
املق���ارن، فكان يقدم لهم دلي���اًل بدليل مناق�ش واأثًرا 

باأثر مناق�ش.

 وج���د الأحم���د يف اجلامع���ات الغربي���ة املنهجي���ة 
الكت���ب  وف���رة  جان���ب  اإىل  التعلي���م،  يف  العالي���ة 
وامل�س���ادر، ولذلك تبل���ورت لديه قناع���ٌة مفادها اأن 
النظ���ام اجلامعي الأمريكي يهيئ اأ�ساتذًة جامعين 
يجمع���ون بن العلم الوا�س���ع يف التخ�س�ش وكافة 
جوانب���ه، وذل���ك لأن اأن نظام الدرا�س���ات العليا يف 
الولي���ات املتح���دة ُيل���زم الباح���ث باأخ���ذ جمموعة 
حما�س���رات )كور�سات( يف جميع احلقول املتعلقة 
بدرا�سته وم���ادة تخ�س�سه، ف�ساًل ع���ن اأنه يفر�ش 
عليه اإتقان عدة لغات حّية حديثة. فعلى َمن يدر�ش 
العراق القدمي اأن يدر�سه بلغتن حديثتن كالأملانية 
والفرن�سي���ة )اإىل جانب الإنكليزية بالطبع(، ف�سال 
ع���ن �س���رورة اإتقان���ه اأو درا�ست���ه جمي���ع اللغ���ات 
القدمي���ة التي حتت���وي عل���ى الن�سو����ش الأ�سلية 
القدمي���ة، بدًءا من ال�سومري���ة والأكدية، فالآرامية 

واليونانية والالتينية.

درا�س���ة  مرحل���ة  خ���الل  الأحم���د  اأتق���ن  وهك���ذا   
الكور�س���ات لغ���ات م�س���ادره القدمي���ة ومراجع���ه 
احلديثة كاّفة، ودر�ش جوانب تخ�س�سه يف الآثار 
والتاري���خ، اإىل جان���ب اإتقان���ه اللغ���ة النكليزي���ة 
ومعرفت���ه باأغلب ما كت���ب عن اخت�سا�س���ه. ولذلك 
كت���ب اأطروحته ب�سهولة بالغ���ة، ومل يجد اأّي عائق 
ا عن ر�سالة املاج�ستري، در�ش حقاًل  يف ذلك. وعو�سً
كاماًل من حق���ول التاريخ القدمي، هو حقل التاريخ 
اليون���اين والروم���اين، واأّدى في���ه امتحاًنا �ساماًل 
حتريرًي���ا اأّهل���ه لدرا�سة الدكتوراه الت���ي كتب فيها 

اأطروحًة بعنوان:

 Southern Mesopotamia in the

◄

في  دوره  و  االحمد  سعيد  سامي 
المدرسة التاريخية العراقية

الدكتور س��امي س��عيد األحمد ش��خصيٌة أكادميية عراقيٌة مرموقٌة، نذر 

جهده وحياته لخدم��ة الحركة العلمية والثقافي��ة العراقية عرب تدريس 

ق يف تفاصيله املعّقدة، ومن ثمَّ  تاري��خ العراق والرشق القديم والتعمُّ

خ عىل التأثري والكشف  التأسيس ملؤلَّفات فيه كشفت عن قدرة هذا املؤرِّ

واإلضافة عرب منهجه التحلييل يف التعامل مع األثر التاريخي، وانرصافه 

إىل الكش��ف الداليل اللغوي للمفردة األثري��ة، وعرب بحثه امليداين يف 

صحارى العراق وسهوله عن اآلثار العراقية، ومشاركاته يف املؤمترات 

الدولية عن تاريخ العراق القديم يف الداخل والخارج، وترجمته ملحمة 

كلكام��ش ع��ن لغتها األصلي��ة )األكدي��ة(، ومؤلفاته الكث��رية يف تاريخ 

الع��راق القديم ولغات��ه، وكتاباته يف تاريخ الخليج العريب وفلس��طني 

واليونان والرومان واألناضول القديم، ودراس��اته يف اللغات العراقية 

مة عن س��مرياميس والسومريني واألصول األوىل  القدمية، وبحوثه القيِّ

ط إال رسالة  ألفكار الرش والش��ياطني، وغري ذلك. وما هذا البحث املبسَّ

محبة وتكريم وإحياًء لذكرى هذا األستاذ البارع الذي كان ثروًة معرفيًة 

ا أن  نادرًة س��تبقى يف أذهاننا مبا قدمه خدمًة العلم. ومن املؤس��ف حقًّ

هذا العاِلم العراقي الذي متيز بتخصصه الدقيق مل ينل ما يستحّق من 

مه للعلم ولدراسة التاريخ القديم تحديًدا. اهتامم نظري ما قدَّ
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اأ�س���ور بانيب���ال   جن���وب الع���راق يف عه���د املل���ك 
)669- 630ق. م.(، وه���ي م���ّدٌة بالغُة الأهمية يف 
تاري���خ الع���راق الق���دمي، اإذ كرت تدخ���الت عيالم 
يف �سوؤون���ه. وقد تتبع الأحم���د يف كتابته الو�سع 
التاريخ���ي يف العراق الق���دمي وحلل العوامل التي 
اأدت اإىل تاأ�سي�ش الدول���ة الكلدانية التي كان ملكها 

ر )604-562 ق. م.(. الثاين نبوخذ ن�سَّ
عودته اإىل بغداد واأ�سلوبه يف التدري�ش

 وبع���د عودت���ه اإىل بغ���داد يف �سن���ة 1967م ب���داأ 
����ش طلبته يف ق�س���م التاريخ بكلي���ة الآداب يف  يدرِّ
جامع���ة بغ���داد يف امل���واد نف�سه���ا الت���ي تعلمها يف 
ر حما�سراته  اجلامعات الغربية، غري اأنه كان يطوِّ
ا�ستن���اًدا اإىل م���ا ي�ستجد من درا�س���ات يف التاريخ 
الق���دمي. وكان منهج���ه يف التدري�ش اأّل ُيبقي املادة 
على عاّلتها اأو كم���ا كانت يف زمنه، بل كان ي�سيف 
اإليها ويعدل فيها، ويّهذبها يف �سوء ما ي�ستجّد من 
معلومات ُتن�سر يف الدوري���ات التاريخية العاملية. 
وكان كلَّم���ا اّطلع على راأي جدي���د واآمن به واعتقد 
بج���دواه اأ�ساف���ُه اإىل حما�سراته الت���ي كان يلقيها 
عل���ى طلبته. ولذل���ك كان يحتفظ بع�س���رات الن�سخ 

املكررة ملحا�سرة واحدة.
 ويف جامعة بغداد وجد ظاهرًة لفتًة للنظر تخ�شُّ 
التاري���خ الإ�سالم���ي، وه���ي اأن معظ���م اأ�ساتذة ذلك 
التاري���خ كان���وا من خريج���ي اجلامع���ات الغربية، 
ويهاجم���ون امل�ست�سرق���ن دون اأن يّطلع���وا اطالًعا 
�ساماًل على اآرائهم ومدار�سهم التاريخية. فاأراد اأن 
يكون هجومه���م على امل�ست�سرق���ن مبنًيا على الرد 
العلمي واملنط���ق ونفي مزاعمهم علمًي���ا وباللغات 
احلية ويف دوريات دولية، لأنه يرى اأن الرد عليهم 
بالعربي���ة لي�ش جمدًي���ا، واأن ال�سك���وت عنهم دليل 
م واإلق���اء التهم بال منهج علمي  عج���ز، كما اأن التهجُّ
ل يقنع القارئ الغربي. وكان يطمح اإىل اأن يت�سلَّح 
الأ�ست���اذ العراق���ي بث���الث لغ���ات حّي���ة )الفرن�سية، 
الأملانية، والنكليزية(، واأن يقراأ اآراء امل�ست�سرقن 
ويفنده���ا به���ذه اللغ���ات الت���ي ع���ادًة ما يكت���ب بها 

امل�ست�سرقون.
 كان الأحم���د ين���ادي دائًم���ا بالعلمّي���ة اأ�سا�ًس���ا يف 
منه���ج حما�سراته يف قاعة الدر����ش. فقد كان يلقي 
حما�سرته عل���ى �سكل قوانن، فيعط���ي لكل حادثة 
قانوًن���ا ولكل معرك���ة �سرًحا، وكاأن���ه اأراد اأن يقول 
من خ���الل حما�سرت���ه”اإن التاريخ ِعل���ٌم، والِعلم ل 
ُيبن���ى اإل بقوانن ول ُيفه���م اإل من خالل قوانن“؛ 
حت���ى اأن���ه كان يعر����ش ه���ذه القوان���ن باأ�سل���وب 
اأ�ست���اذ يف القت�س���اد اأو يف الفل�سف���ة، فتق���لُّ لدي���ه 
العب���ارات وتربز ال���دللت؛ فقد كان���ت حما�سرته 
تنتهي مبعادلت تاريخي���ة. وكان يكر من الأمثلة 
يف اجلغرافي���ا وغريها من العل���وم، لأنه يعتقد اأن 
ع م���دارك الطلبة وتنقله���م اإىل اأخيلة  الأمثل���ة تو�سِّ

فكرية علمية حّية.

علمائن���ا  م���ن  ورثه���ا  تراثي���ٌة  خ�سل���ٌة  ولالأحم���د 
القدام���ى، وهي رعايته الروحي���ة لبع�ش تالمذته، 
ول�سيَّم���ا النابه���ن. فقد كانت رعايت���ه لهم توحده 
فيهم توح���ًدا نبياًل، حتى اأ�سبح ل���ه اأح�سا�ٌش كبرٌي 
مبعرف���ة املُجّدين منهم منذ دخوله���م الكلية، ورمبا 
منذ اأول در�ش يدخلونه، اأو اأول امتحان لهم. فذات 
يوم اأر�سل بطلب اثنن من الطلبة يف ق�سم التاريخ 
بكلي���ة الآداب وهما يف بداي���ة حياتهما اجلامعية، 
فقال لهما وتوقع لهما اأن يكونا من الطلبة النابهن، 
واأو�ساهم���ا اأن ي�ستم���را يف طريق العلم واملعرفة، 
وتوق���ع لهما م�ستقباًل علمًي���ا مرموًقا. وفعال �سدق 
حد�سه، فقد ح�سل كلٌّ منهما على الدكتوراه، وهما 

الدكتور كرمي وهيب والدكتور خليل علي مراد.
اأهم موؤلفاته

األَّف الدكتور �سامي �سعي���د الأحمد عدًدا من الكتب 
بالعربية والنكليزية منذ �سنة 1965م حتى وفاته 

يف �سنة 2006م،  كان نتاج الأحمد غزيًرا يف ميدان 
التاريخ القدمي؛ اإذ كتب عن ال�سومرين والبابلين 
والآ�سورين والأكدين، وع���ن الفراعنة واليونان 
والروم���ان واخللي���ج العرب���ي وفل�سط���ن القدمية 
وال�س���رق القدمي واأث���ره يف احل�س���ارة الهيلينية، 
ودر����ش املعتقدات الديني���ة والأ�سول الأوىل لل�سر 
وال�سيط���ان واللغ���ات اجلزري���ة. وكتب ع���ن الأدب 
العراق���ي القدمي وع���ن �سمريامي����ش، وترجم عدًدا 
من الكت���ب، مثل ملحم���ة كلكام�ش وكت���اب �سيتون 
لوي���د املعن���ون اآث���ار ب���الد الرافدي���ن، كم���ا ترجم � 
بتكليف من دائ���رة الآثار والرتاث � الق�سم اخلا�ش 
بتاريخ الع���راق القدمي يف مو�سوعة كمربدج، غري 
اأن ه���ذه الرتجمة �ساعت لالأ�س���ف ومل ُتن�سر. وبلغ 
جمموع كتب���ه نحو اأربع���ن كتاًبا، واأك���ر من مئة 

بحث بالعربية والإنكليزية.
اول كتبه :

الإ�س���الم نظرًي���ا وعملًيا، وق���د �س���در بالإنكليزية، 
وعنوانه الأ�سلي:

 Sami Said Ahmed، Islam: Theory
 and Practice، Colorado Muslim
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كان ه���ذا اأول كت���اب ن�سره يف �سن���ة 1965م، وقد 
طبعت���ه دار ن�س���ر اأمريكي���ة يف كول���ورادو، وه���و 
يتك���ون م���ن )53( �سفح���ة. وفي���ه اأ�س���ار الأحم���د 
ي���ود  الإ�سالم���ي  الدي���ن  يف  ع���دة  نواح���ي  اإىل 
الغربي���ون معرفته���ا، واأعط���ى فك���رًة �سل�سل���ًة ع���ن 
اآراء املدر�ستن الغربيت���ن املهمتن املختلفتن يف 
ر�سال���ة ر�سولنا الأكرم )r(، وهم���ا مدر�سة روبرت 
بيك���ر  وكارل   )Robert Young( يون���غ 
 Julius( ويوليو�ش فلهاوزن )Karl Baker(
مدر�س���ة  اأمامه���ا  تق���ف  الت���ي   ،)Welhausen
 )Abraham Geiger( غايغ���ر  اإبراهي���م 
واأبراهام كاغ )Ibraham Gagg( وت�سارل�ش 
ت���وري )Charles Torry(. ويبدو اأن الأحمد 

ل يتف���ق مع اأّي من اآراء هات���ن املدر�ستن. وبينما 
اعرت����ش علي���ه املتع�سب���ون م���ن امل�سلم���ن الذين 
اأرادوا اأن يك���ون الكت���اب دعائًيا ولي�ش كتاًبا علمًيا 
بحًتا، امتدحه الكثري من العلماء العرب وامل�سلمن 
م���ن كل الوط���ن العربي والعامل الغرب���ي. فقد ن�سر 
عنه الدكتور جورج ايغ )George Egg( وزير 
معارف ولية كول���ورادو اآنذاك ق���راءًة يف جريدة 
 Rocky Mountains( روكي ماوننت ني���وز
م���ن  ج���اء  ال���ذي  الف���راغ  وق���ال:”اإن   ،)News
احلاج���ة اإىل كت���اب عمي���ق خمت�س���ر ع���ن العقيدة 
الإ�سالمي���ة، ق���د �س���ده الآن كت���اب الدكت���ور �سامي 
�سعيد الأحم���د املو�سوم الإ�س���الم نظرًيا وعملًيا“. 
 Jane( وكتبت عنه الباحث���ة الأمريكية جن مامل
ال�س���رق،  بتاري���خ  املتخ�س�س���ة   )Mammel
 The( ون�س���رت مقاله���ا يف جري���دة دنڤر بو�س���ت
1966م،  الأول  ت�سري���ن  يف   )Denver Post
ولكنه���ا  خمت�س���رة  اإ�سالمي���ة  بعنوان”دار�س���ة 
عميقة“، جاء فيها:”على الباحث اجلاد يف الأديان 
املقارن���ة وملن يري���د تفهم العقائ���د الإ�سالمية للدين 
الإ�سالمي مراجع���ة كتاب الإ�س���الم نظرًيا وعملًيا. 
���ف ي�سيف خلفيًة تاريخيًة ويقدم  اإن التوثيق املكثَّ
بيبلوغرافي���ا وا�سع���ًة جتع���ل باإم���كان الباح���ث اأن 
يتعمق بكل �سمولي���ة يف جميع جوانب الإ�سالم“. 
وتختتم كالمها بالق���ول:”اإن خلفية الأحمد جتعله 
موؤه���اًل ب�سورة رفيعة ليناق�ش دينه بعلمية منقطة 
النظ���ري“. وكان ه���ذا الكت���اب بداي���ة ال�س���دى يف 
�سهرت���ه. وم���ع ذلك، ف���ال وجود له���ذا الكت���اب الآن 
يف اأي مكتب���ة م���ن مكتبات العامل، فق���د قام الأحمد 
ب�سح���ب جمي���ع الن�س���خ واإتالفه���ا بع���د اأن هاجمه 

املتع�سبون.
تاأك���دت �سه���رة الأحم���د عندما اأ�س���در كتابه الثاين 
املعن���ون: جن���وب الع���راق يف زم���ن املل���ك اآ�س���ور 

بانيبال، الذي �سدر باللغة الإنكليزية بعنوان
 Southern Mesopotamia in the
 ،time of Ashurbanipal، Mouton

1968
وقد طبعته �سركة موتون العاملية يف لهاي � باري�ش 
�سنة 1968م. ويتاألف هذا الكتاب من ف�سول عّدة، 
كان الأول مقدمًة يف جغرافية جنوبي العراق خالل 
القرن ال�ساب���ع قبل امليالد. وقدم يف الف�سل الثاين 
���ا حلكم املل���ك اآ�س���ور بانيب���ال )630-669  ملخ�سً
ق.م(. اأم���ا الف�سول الأخرى فقد تتب���ع فيها تاريخ 
جنوب الع���راق وعالقت���ه بالآ�سوري���ن وتطورات 
الأو�س���اع يف زمن امللك اآ�سور بانيبال وُحكم اأخيه 
الأك���رب �سم�ش �سموكن، وتن���اول العالقة املتوترة 
ب���ن الأخوين، وبدء احل���رب الأهلي���ة التي �سكلت 
امل�سم���ار يف نع����ش الدول���ة الآ�سوري���ة. وقد برهن 
الأحم���د ب���اأن ال�سخ�ش ال���ذي عيَّنه اآ�س���ور بانيبال 
ب���دًل عنه ه���و اأٌخ اأ�سغر ل���ه ولي�ش اآ�س���ور بانيبال 
نف�سه كم���ا اعتقد الكثري من املوؤرخ���ن، وهنا تاأتي 
اأهمي���ة كتابه، الذي عال���ج فيه الأحم���د، اإىل جانب 
ذلك، ب���دء تاأ�سي�ش الدولة الكلداني���ة التي كان ملك 

بابل نبوخذ ن�سر الثاين اأهم ملوكها.
 وقد ظهرت عرو�ٌش عديدٌة عن الكتاب يف دوريات 
عاملية، منها العر�ش ال���ذي كتبه العالمة الهولندي 
جمل���ة  يف  ون�س���ره   )Van Drell( دري���ل  ڤان 
 ،)Biblio Orientales( بيبليو اأورينتالي�ش
م  ق���دَّ كم���ا  1969م.  اأيل���ول  يف   25 املجل���د  يف 
زودن  ڤون  ولف���رام  الأمل���اين  العالم���ة  عن���ه 
ا يف جملة  )Wolfram von Soden( عر�سً
اأي”جمل���ة   ،)Assyriology( اأ�سرييولوج���ي 
الأ�سوريات”املجلد 60، ال�سادر يف �سنة 1970م.

موؤلفاته :
1. الإ�سالم نظرًي���ا وعملًيا، وقد �سدر بالإنكليزية، 

وعنوانه الأ�سلي:
 Sami Said Ahmed، Islam: Theory
 and Practice، Colorado Muslim
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 2. جن���وب العراق يف زم���ن امللك اآ�س���ور بانيبال. 
�سدر باللغة الإنكليزية بعنوان:

 Southern Mesopotamia in the
 ،time of Ashurbanipal، Mouton

.1968
3- الأ�س�ش التاريخية للعقيدة اليهودية.

4– الأ�سول الأوىل لأفكار ال�سر وال�سيطان

 5- الإل���ه زوو����ش: مقدم���ة يف درا�س���ة العتق���اد 
بزوو�ش حتى ا�سمحالل روما.

6- اليزيدية: اأحوالهم ومعتقداتهم
7- ال�سومريون وتراثهم احل�ساري

8- العراق القدمي حتى الع�سر الأكدي
9- تاريخ فل�سطن القدمي

التاب���ع  الفل�سطيني���ة  الدرا�س���ات  ل���ه مرك���ز  ن�س���ر 
جلامع���ة بغ���داد يف �سن���ة 1979م كتاًب���ا بعن���وان 
تاري���خ فل�سط���ن الق���دمي، وه���و اأول كت���اب علمي 
يكت���ب عن تاري���خ فل�سطن الق���دمي، اإذ اأن معظم ما 
كتب عن تاريخ فل�سطن القدمي قبله كان غري علمي 
���ط، بينما ك���ان هذا الكت���اب مو�سوعًة علميًة  ومب�سَّ
ب���كل معنى الكلمة؛ فال توجد فيه معلومٌة اإل وفيها 
�سن���ٌد علميٌّ م�ستمدٌّ من الأدّل���ة الأثرية والن�سو�ش 
ا�س���م  ي�ستعر����ش  الكت���اب  نهاي���ة  ويف  القدمي���ة. 
فل�سط���ن يف املعاج���م القدمي���ة حت���ى يربهن كونه 
من ح�سارة العرب، كما يقدم لنا جغرافية فل�سطن 

بدًءا من الع�سر احلجري القدمي والو�سيط.
10- املدخل اإىل درا�سة تاريخ اللغات اجلزرية.

11- ملحمة كلكام�ش
كتب اأخرى

 اإىل جان���ب الكتب املذكورة هناك كتب اأخرى، مثل 
كتاب ح�س���ارات الوط���ن العرب���ي كاأ�سا�ش خللفية 
املدنية اليونانية، ال���ذي �سدر عن احتاد املوؤرخن 
الع���رب �سنة 1980م، وفيه برهن الأحمد اأن خلفية 
احل�سارة اليونانية م�ستندة اإىل ح�سارات الوطن 
العرب���ي الث���الث: العراقي���ة القدمي���ة وامل�سرية ثمَّ 
الكنعاني���ة التي �سادت يف �سوري���ا وفل�سطن. وله 
كت���اب عن اخللي���ج العربي بعن���وان تاريخ اخلليج 
العرب���ي من اأق���دم الأزمنة حتى التحري���ر العربي، 
وقد �سدر �سنة 1985م، وكان دافعه لتاأليفه افتقار 
ل  املكتبة العربية اأو الأجنبية اإىل كتاب جامع مف�سَّ
لتاري���خ اخللي���ج العرب���ي الق���دمي. وهن���اك كت���اب 
تاري���خ الروم���ان ال���ذي �سدر ع���ن مطبع���ة التعليم 
الع���ايل ببغ���داد يف �سنة 1988م. ول���ه كتب اأخرى 
بال�سرتاك مع موؤرخن اآخري���ن، مثل كتاب تاريخ 
ال�سرق القدمي بال�سرتاك مع الدكتور جمال ر�سيد 
اأحم���د، و�سدر عن مطبع���ة التعليم الع���ايل ببغداد 
���ا يف �سن���ة 1988م، وكت���اب تاري���خ ال�س���رق  اأي�سً
الأدنى الق���دمي: اإيران والأنا�س���ول بال�سرتاك مع 
الدكت���ور ر�سا جواد الها�سم���ي، و�سدر عن مطبعة 
جامعة بغداد يف �سنة1990م. اأّما الرتاجم فقد قام 
برتجمة كتاب اآث���ار بالد الرافدين من تاأليف العامِل 
الأث���ري الربيطاين �سيتون لوي���د، كما ترجم رحلة 
الكاردينال اإليا�ش حنا من العربية اإىل النكليزية، 
ف�س���ال ع���ن ترجمت���ه للف�س���ول اخلا�س���ة بالعراق 
الق���دمي م���ن مو�سوعة تاري���خ كم���ربدج القدمي كما 
ذكرن���ا. واإىل جانب ذلك، له كتب اأخرى �سدرت عن 
دار ال�س���وؤون الثقافية يف بغداد، ومنها: الرعام�سة 
الثالثة الأوائل )1988م(، وفل�سطن حتى التحرير 
)1989م(،  و�سمريامي����ش  )1988م(،  العرب���ي 
وتاري���خ  )1990م(،  الق���دمي  الع���راق  يف  والأدب 
الع���راق يف الق���رن ال�سابع قبل املي���الد )2003م(، 
وقد �سدر الأخري ع���ن موؤ�س�سة بيت احلكمة، وهو 
ترجم���ٌة لكتاب���ه ال���ذي �س���در بالإنكليزي���ة بعنوان 
جن���وب العراق يف زمن املل���ك اآ�سوربانيبال امل�سار 
اإلي���ه يف اأعاله. اأما يف حق���ل البحوث فله نحو مئة 
بح���ث �سواء ما كان يكتبها بالعربية اأو النكليزية، 

وقد ن�سرها يف دول عربية وغربية.

ع�����ل�����ي ط����ال����ب 

يف الع���ام 1930 و ل���د الأ�ست���اذ الدكت���ور �سام���ي 
�سعيد الأحم���د يف مدينة احللة ودر�ش فيها و ن�ساأ 
يف بي���ت يرع���ى الأدب فعلى الرغم م���ن ان اباه مل 
يك���ن اكادميي���ا اإل ان���ه ك���ان منكبا على الق���راءة و 
لدي���ه جملة م���ن ال�سدق���اء الأكادمي���ن املثقفن و 
كان ي�سمح ل�سامي اجللو�ش معهم و ال�ستماع اإىل 
نقا�ساته���م تخرج الحمد م���ن الثانوية عام 1948 
و متن���ى ان يقب���ل يف ق�س���م التاري���خ و اجلغرافيا 
و ك���ان له ذلك، قبل بدار املعلم���ن العالية فلما كان 
التاأري���خ ي�ستهويه عندم���ا كان فتي���ا زاد ولعه فيه 
عندم���ا �سع���ر يف دار املعلم���ن العالي���ة ان التاأريخ 
اك���ر عمقا مم���ا عرفه �سابق���ا فبداأ يق���راأ بنهم و مل 
ت�سبعه مناهجه الدرا�سية فراح يبحث عن م�سادر 
خارجي���ة و يلخ�سها و يعلق عليها و ينتقدها بينه 
و ب���ن نف�سه حتى اأمتلك مكن���ة رائعة اأهلته ليكتب 
يف التاأري���خ و حامل���ا تخرج ع���ام 1952 بداأ يكتب 
املق���الت يف التاأري���خ يف جري���دة �س���وت الفرات، 
ث���م عم���ل يف التدري����ش حت���ى ع���ام 1955 و لراأي 
اأ�ساتذته الأفا�سل امث���ال الأ�ستاذ طه باقر انتدبته 
وزارة املع���ارف لإكم���ال درا�ست���ه يف اأمريكا و هنا 
بداأ ف�س���ل جديد يف حياة الحمد حت���ى كاأنه دخل 

عاملا جديدًا
كان���ت ايام���ه الأوىل يف اأمريكا ممل���وءة بال�سحر 
و الده�س���ة يف عوامل غريبة علي���ه جديدة اأده�سته 
مكتب���ة جامعة �سيكاغو حي���ث يوجد فيها كل كتاب 
و ب���اأي لغ���ة معروف���ة يف الع���امل فاملكتب���ة العربية 
حتوي كتب���ا يف كل املجالت و هي م�سنفة بحيث 
ي�سه���ل للباح���ث احل�سول على ما يري���د و كان من 
منهاج الدرا�سة كتابة التقارير ب�سكل م�ستمر فكان 
لالأحم���د حظا يف الكتابة فك���ان يكتب التقرير على 
انه موؤلف فيزينه بال�سادر و الهوام�ش و الفهار�ش 
فاإنتبه اإليه الأ�ساتذة فقال له اإكنا�ش كليب يا �سامي 
انت موؤل���ف علمي منذ الآن و هو من در�ش الحمد 

اللغة الكدية
يف  ا�ساتذت���ه  يج���ادل  و  يناق����ش  الحم���د  ك���ان 
نظرياته���م ع���ن التاأري���خ و ينق���ل لهم الدلئ���ل اإثر 
الدلئ���ل و كان���وا يحيوه عل���ى ه���ذا الإجتهاد، من 
يدر����ش التاأريخ القدمي يف امريكا يجب ان يدر�سه 
بلغت���ن حيت���ن على الق���ل كالملاني���ة و الفرن�سية 
بال�سافة اإىل درا�سة اللغ���ات القدمية كال�سومرية 
و الكدي���ة و الرامي���ة و اليوناني���ة و الالتينية و 
يج���ب ان يدر�ش اثار الع���راق و م�سر و �سوريا و 
فل�سط���ن و ا�سي���ا ال�سغرى و اليون���ان و الرومان 

ذلك لنها كلها مرتبط���ة و توؤثر بع�سها على بع�ش 
و لذلك اتقن الحمد كل ذلك.

اأكمل الأحم���د درا�سة املاج�ست���ري و الدكتوراه يف 
الع���ام 1962 و كان���ت ر�سال���ة الدكت���وراه خا�سته 
تتكل���م ع���ن مو�س���وع مل يتط���رق اإلي���ه اأح���د وهو 
جن���وب الع���راق يف زم���ن املل���ك اآ�س���ور بانيبال و 
تو�س���ل اإىل نتائ���ج مل يت�سل اليها باح���ث من قبل 
و لذل���ك عر�س���ت علي���ه دار موت���ون الأوربية طبع 
ر�سالته على �سكل كتاب و ن�سره فا�ست�سار ا�ستاذه 
كرونب���ام فقال له ه���ذا العر�ش تك���رمي و اعرتاف 
بنتيجة بحث���ك فم�سي ف�سيكون لك �سمعة عاملية و 
هذا م���ا احدث فعال فن�س���رت ر�سالته و هي واحدة 

من اهم موؤلفاته...
ح���ال تخرجه عام 1962 ب�سهادة الدكتوراه اإعطي 
لق���ب ا�ست���اذ م�ساع���د يف جامع���ة دنف���ر يف ولي���ة 
كول���ورادو و قلي���ل ما تقوم جامع���ة دنفر بذلك مع 
اخلريج���ن اجل���دد و اخ���رب الحم���د ان تو�سيات 

جامع���ة مي�سيغن لالحمد كانت هي ال�سبب يف هذا 
العر�ش...

در�ش فيها مدة خم����ش �سنوات و تخرج على يديه 
اأ�سات���ذة كان لهم ب���اع كبري يف الع���امل القدمي فيما 
بع���د و ا�سبح يدعى ليحا�سر يف جامعات خمتلفة 
و ن���واد ثقافي���ة و ذاع �سيط���ه و اخ���ذت موؤلفات���ه 
تث���ري اجل���دل و راح يدع���ى حل���وارات تلفازي���ة و 
ا�ست�سارات و دعته موؤ�س�سة نا�سيونال جيوكرافك 
الغني���ة ع���ن التعري���ف للكتاب���ة يف جملته���ا و هذا 
�سرف ل ينال���ه اإل القلة من العلماء و ل يقف المر 
عن���د هذه النقطة حيث طل���ب منه ال�ستاذ الكبري و 
امل���وؤرخ العاملي املع���روف ارنول���د توينمبي كتابة 
مو�سوع���ن ع���ن ال�سب���ك و الإيزيدية قائ���ال له انه 
ل���ن ي�ستطي���ع ان يجد اح�سن من���ه يف الكتابة بهذا 

املو�سوع...
طلب���ت دار فيلد يف فلوري���دا واحدة من ا�سهر دور 
الن�س���ر بالع���امل طلب���ت من ال�ست���اذ الحم���د ن�سر 

موؤلفاته و فعلت ذلك...
يف العام 1967 عاد الحمد اإىل بغداد ليغدقها مبا 

ناله من علم

يف الع���ام 1967 ع���اد الدكت���ور �سام���ي اإىل بغداد 
التدري�سي���ة يف جامع���ة بغ���داد و  ب���داأ رحلت���ه  و 
كان���ت طريقته ذاته���ا التي اتبعه���ا يف جامعة دنفر 
يق���ول ال�ست���اذ حمي���د املطبع���ي ان بيت���ه يحتوي 
ع�س���رات الن�س���خ م���ن حما�س���رة واح���دة �سطب و 
�سح���ح وحدث فيها م���رارا و تك���رارا و كان كثريا 
م���ا ينتقد طريقة النق���د النابع م���ن العاطفة البعيد 
ع���ن املو�سوعي���ة خا�سة يف التاأري���خ الإ�سالمي و 
ك���ان غالبا م���ا يو�سي ب���اأن النقد يج���ب ان ي�ستند 
عل���ى حقائق علمية بل و يكت���ب باللغات العاملية و 
يف جامع���ة بغ���داد اخذ الدور الذي اخ���ذه من قبله 
ا�ساتذت���ه يف اإحت�سان���ه فراح يرع���ى النابهن من 
طالبه مث���ل الدكتورة �سب���اح ال�سيخلي و ال�ستاذ 

فالح ح�سن.
ان ت���راث ال�ست���اذ الدكت���ور �سامي م�س���درا مهما 

يقدم للتاأريخ العاملي فقد كتب يف اهم احل�سارات 
القدمي���ة و يف اه���م املو�سوع���ات و ك���ان ل يكتفي 
بالكتاب���ة ب���ل يحق���ق يف كل �سيء فعندم���ا اراد ان 
يكتب ع���ن ال�سبك و الإيزيدية ذه���ب اليهم و �سكن 
هن���اك عدة اي���ام و لال�سف مل يتم اع���ادة طبع كتبه 

التي اهمها كانت :

- جنوب العراق يف حكم ا�سوربانيبال
- العقيدة اليهودية

- ال�سول الوىل لفكار ال�سر و ال�سيطان
- �سمريامي�ش
- الله زو�ش

- ال�سالم نظريا و علميا
 - ال�سومريون و تراثهم احل�ساري

- اليزيدية
- ملحمة جلجام�ش

 - العراق القدمي
- ا�سماء العراق

 - اللغات اجلزرية
- �سخ�سيات من العراق القدمي

الكث���ري م���ن كتبه �س���درت بع���دة لغات لن���ه دائما 
اح���ب ان يكت���ب يف الم���ور التي مل يتط���رق اليها 
اح���د، نختم هذا املوج���ز عن حياة الحم���د بقولنا 
ان هن���اك ف�س���ل يف حياة الحمد ك���ان مهما جدا و 
هو �سحبته للموؤرخ العاملي الأ�ستاذ الكبري ارنولد 
توينب���ي ب���داأت عالق���ة �سداقتهما منذ ع���ام 1955 
لتتط���ور ع���ام 1964 عندم���ا ا�سبح���ا زميل���ن يف 
جامع���ة دنفر و كان احدهما بالآخر و كانا يزوران 
بع�سهم���ا البع����ش يف البي���ت و حت���ى عندم���ا عاد 
الحم���د للعراق ا�ستم���رت الر�سائل و الطلبات بن 

الإثنن ا�ستمرت...

توفى الأ�ست���اذ الدكتور �سامي �سعي���د الحمد عام 
2006 خملف���ا كم���ا من البح���اث و املوؤلف���ات التي 

نتمنى ان يعاد طباعتها نظرا لهميتها

سامي سعيد األحمد
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فؤاد يوسف قزانجي

يع���د الدكتور �سامي الأحمد، اأح���د علماء التاريخ 
الق���دمي يف العامل اأمث���ال �ساموئيل ن���وح كرمير 
وجوزي���ف كامب���ل واندري���ه بارو وه���اري �ساكز 
وهو اأي�س���اَ من ابرز ا�سات���ذة التاريخ القدمي يف 
العامل العربي اأمثال فا�سل عبد الواحد علي وطه 
باقر وعامر �سليمان وخالد اجلادر وغريهم، عرف 
يف امريكا واوروبا عندما ن�سرت اطروحته التي 
نال بها الدكت���وراه بدرجة �سرف من جامعة دنفر 
يف الولي���ات املتحدة الأمريكية، وقد طبعتها دار 
موتون يف لهاي بهولندا وعنوانها )جنوب بالد 
مابن النهرين يف عهد امللك ا�سور بانيبال( وذلك 
يف ع���ام 1968 اأي بع���د تخرج���ه ب�ست���ة �سنوات 
وظ���ل م���ن ع���ام 1962 وحتي ع���ام 1970 يدر�ش 
يف جامع���ة دنف���ر ثم ع���اد اإيل الع���راق ملتحقًا يف 
ق�س���م التاري���خ والث���ار يف كلي���ة الأداب بجامعة 
بغ���داد. كان قد كتب عدة بحوث باللغة النكليزية 
الأوىل  بينها:الأ�س���ول  م���ن  كت���ب  ون�سره���ا يف 
لأفكار ال�س���ر وال�سيط���ان )1968( 2. امل�ستعمرة 

اليهودية يف الفنتاين )دنفر 1965(.
امل�سكل���ة البابلية وتاأ�سي�ش ال�ساللة الكلدية )دنفر 
1967( 4. تاريخ بغداد اأو حديقة الزوراء،درا�سة 
حتليلي���ة )كونتيك���وت 1967(.5. مزاي���ا الفك���ر 
اأن  وميكنن���ي  الق���دمي،)1(  الدين���ي  العراق���ي 
اأ�سي���ف اأنه قام بن�سر نح���و من ع�سرة مقالت يف 
الثمانينات م���ن القرن املا�سي باللغ���ة الإنكليزية 
Iraq الت���ي كان���ت ت�سدره���ا وزارة  يف جمل���ة 
الع���الم، وتعد مقالته ع���ن اليزيدين يف العراق 
يف جملة )ن�سونال جغرايف( اأهم ماكتب عن هذه 
الديان���ة املحاطة بالكتم���ان. كما ا�سه���م يف كتابة 
تاري���خ العراق القدمي يف اأول مو�سوعة تاريخية 
عربي���ة وه���ي )ح�س���ارة الع���راق( الت���ي �سدرت 
ب���ن الع���وام )1982 ����� 1984( يف )14( ج���زء 
وق���د تعرف���ت عليه يف ع���ام 1970 عق���ب عودتي 
م���ن الدرا�سة يف خ���ارج العراق. وحي���ث كنت قد 
در�س���ت )كور�سن اختياري���ن( يف تاريخ ال�سرق 
الأدين الق���دمي، فقد �سجعني عل���ي الكتابة باللغة 
النكليزي���ة يف مو�س���وع تاري���خ مكتب���ات وادي 
الرافدي���ن التي ن�سرت يف جمل���ة جمعية التاريخ 

والثار يف عام 1971. 

موؤرخ من�سف
عرف ال�ستاذ �سامي بدرا�ساته وبحوثه وموؤلفاته 
املو�سوعي���ة اخلالي���ة م���ن الثناء والن�س���اء التي 
تك���ر يف الدبيات التاريخية العربية. و�سعي اأن 
يك���ون من�سفًا لتاريخ الع���راق والهالل اخل�سيب 
بعي���دا ع���ن التع�س���ب القوم���ي والدين���ي. وه���و 
من اأوائ���ل املوؤرخ���ن الذين قدم���وا اراءًا جديدة 
كا�سف���ًا عن طبيع���ة احل�س���ارات الت���ي ن�ساأت يف 
اله���الل اخل�سيب وم�سر كاحل�سارات ال�سومرية 
والكدي���ة وال�سوري���ة وامل�سري���ة والوكارتي���ة 
والكنعاني���ة، ومناق�س���ًا اهميتها وقيمته���ا املادية 
والروحي���ة والدبي���ة، وهو من اوائ���ل املوؤرخن 
الذي���ن ا�ساروا اإىل ت�سابه النتاج الفكري العراقي 
الق���دمي مع املعطيات والرواي���ات التي جاءت يف 
�سفر التكوي���ن اأهم ا�سفار العه���د القدمي وخا�سة 

اخلل���ق  وبداي���ة  الع���امل  بتكوي���ن  يتعل���ق  فيم���ا 
وح���دوث الطوف���ان، مم���ا يدل���ل عل���ى اأن جه���ود 
الن�س���ان الرافدين���ي وتاأمالت���ه الروحي���ة كان���ت 
ق���د �سمت اإىل ح���د معرفة اخلال���ق الأوحد ولي�ش 
اأدل عل���ى ذل���ك اأن كال من ن���وح )زيو�س���ودرا( اأو 
)اوتانب�ستم( ال���ذي �سنع الفلك لينق���ذ الن�سانية 
من الطوفان املدمر وكذل���ك النبي ابراهيم اللذان 
ن�س���اأ يف الع���راق كانا قد ادركا معرف���ة الله. ومما 
يوؤك���د ذل���ك ا�س���ارات الكت���اب املقد�ش ب���اأن ار�ش 
�سنعار )جنوب الع���راق( واأنهارها هي جنة عدن 
امل�ستمدة ا�سمها من )ادينو الكدية( التي حتدثت 

عنها الداب العراقية القدمية. 
وبالن�سب���ة اإىل موؤلفات �سام���ي الأحمد اخل�سيبة 
فاأنها غط���ت تاريخ الع�سور القدمي���ة يف العراق 
و�سوري���ا وم�س���ر، بال�سافة اإىل عق���دة مزاوجة 
ب���ن احل�سارت���ن العراقية وامل�سري���ة من ناحية 
بع���ن  اخذن���ا  واذا  الدب���ي.  والن�س���وج  النم���و 
الهتم���ام موؤلف���ات ال�ست���اذ �سام���ي املذكورة يف 
معج���م املوؤلفن العراقين الذي ا�س���دره ال�ستاذ 
�سباح املرزوك )2( جن���د اأن موؤلفاته بلغت )24( 
كتابًامعظمه���ا تدر����ش يف اأق�س���ام التاريخ القدمي 
�سواء يف اجلامعات العراقية �� ي�ساف اليها قيامه 
بن�س���ر كتابن اآخرين بعد اع���داد املعجم املذكور، 

حيث ق���ام باعادة ن�س���ر كتاب )ح�س���ارات الوطن 
العربي كاأ�سا�ش خللفية املدنية اليونانية( م�سيفًا 
الي���ه درا�سة اخرى ع���ن تاريخ اللغ���ات ال�سامية. 
والكت���اب الث���اين ال���ذي طب���ع يف بي���ت احلكم���ة 
اأي�س���ًا عام 2003 ه���و )تاريخ الع���راق يف القرن 

ال�ساب���ع قبل املي���الد( وهو يف ال�س���ل اطروحتة 
للدكتوراه الت���ي ن�سرها باللغة النكليزية م�سيفًا 
اليها معلومات وف�سول جديدة وجدها �سرورية 
بعد مرور ثالثن �سنة من الن�سوج الفكري ون�سر 
نتائ���ج الثار القدمي���ة التي ج���رت يف ال�ستينات 
وال�سبعين���ات م���ن الق���رن املا�سي. اأم���ا البحوث 
التاريخي���ة  املج���الت  يف  املن�س���ورة  واملق���الت 
والثقافي���ة باللغ���ة العربية فق���د اح�ساها ال�ستاذ 
امل���رزوك فوجدها )29( مقال���ة ودرا�سة، هذا عدا 
مقالته باللغ���ة النكليزية الت���ي ذكرناها. اتخذه 
كث���ريًا من طلب���ة الدرا�س���ات العليا مث���اًل لهم يف 
بحوثه���م وتوجيهاتهم العلمي���ة، وذكريل احدهم 
اأن���ه يف موؤلفات���ه قد تناول معظ���م جوانب تاريخ 
ال�سرق الدين القدمي حتى مل يدع لهم اإل م�ساحة 
�سئيل���ة للبح���ث والكتاب���ة فيه���ا. وم���ن املوؤلفات 
القيم���ة التي اأ�سبحت تدر����ش يف اأق�سام التاريخ 
الق���دمي هو كتابه املميز واملتف���رد )تاريخ اخلليج 
العربي م���ن اأقدم الأزمنة حت���ى التحرير 1985( 
حي���ث �سمل���ت بع����ش ف�سوله ع���ن مملك���ة اأر�ش 
البحر البابلية يف جنوب العراق ومملكة مي�سان 
الرامي���ة وحترك���ات جي�ش الأ�سكن���در الكبري يف 
اخللي���ج العربي. ويع���ود �سبب متي���زه اأنه اطلع 
على جمي���ع امل�س���ادر اليوناني���ة والرومانية عن 
تل���ك احلقب���ة ا�ساف���ة اإىل نتائج البعث���ات الثرية 
يف  وخا�س���ة  واخللي���ج  الع���راق  جن���وب  يف 
قط���ر والبحري���ن وجزيرة فيلك���ا الت���ي ان�ساأفيها 
ال�سكندر مين���اًء با�سم ايكارو����ش وخلف حامية 
هناك كما اقام مدينة اأبولوكو�ش)ايبال�� الع�سار(، 
كما مل ي�سع موؤلفن���ا اإىل اغفال الن�ساط ال�سيا�سي 
البابلي���ة  لالأق���وام  والتج���اري  والجتماع���ي 
والرامي���ة الت���ي كان���ت تعي����ش يف تل���ك املنطقة 
ان���ذاك كم���ا فعل غ���ريه م���ن املوؤرخ���ن )3( وتعد 
درا�ست���ه فري���دة من نوعه���ا حيث قلم���ا كتب بهذا 
العم���ق والتف�سي���ل عن تلك املنطق���ة يف الع�سور 
والرامي���ون  البابلي���ون  ك���ان  حينم���ا  القدمي���ة 
ي�سكل���ون اغلبية ال�سكان يف مملك���ة مي�سان التي 
قام���ت يف منت�س���ف الق���رن الثال���ث قب���ل املي���الد 
مب�ساع���دة الغريق وا�ستمرت حت���ى عام 224م. 
ام���ا كتابه املتميز الأخر فهو )�سمري اأمي�ش( حيث 
ناق����ش اأوًل احلقائق املتعلق���ة باأ�سهر امراأة ملكت 
يف الع�س���ور القدمي���ة وه���ي �سمورام���ات الت���ي 
حكم���ت الأمرباطوري���ة ال�سورية يف عه���د ابنها 
القا�س���ر بعد وفاة زوجها )824 �� 821 ق.م.( تلك 
امللكة التي ن�سج الغريق عنها ا�ساطري وروايات 
ا�سهره���ا لديودور�ش ال�سقل���ي كما روى عنها كل 
من الرامين والرمن وبقايا ال�سورين ا�ساطري 
عنه���ا ترب���ط ن�س���اط )�سم���ري امي����ش( الع�سكري 
وال�سيا�س���ي باأقوامه���م، واإذا كانت ملك���ة �سباأ قد 
�سبقته���ا ال اأن الرواية التوراتية مل تنت�سر اإل يف 
قرون تالي���ة. كما تناول يف كتابه الرائع )العراق 
يف الق���رن ال�سابع قبل امليالد( ف�سوًل م�سافة اإىل 
اطروحته ال�سلية من بينها عن ت�سميات العراق 
الق���دمي، وربطها باأ�سماء بع����ش املدن الرافدينية 
مث���ل ارك ولراك واأنوك، كم���ا ا�سار اإيل م�سطلح 
)مي�سوبوتامي���ة( اأي ب���الد ما ب���ن النهرين الذي 
اطلقه املوؤرخ اليوناين بوليبيو�ش )حوايل 120 

 meso ق.م.(، والتعبري مكون من كلمتن و�سط
والنهرين potamia اي ب���الد دجلة والفرات. 
ويذك���ر ال�ستاذ �سامي اأن امل�سطل���ح كان معروفا 
يف الع���راق م���ن خ���الل الت�سمية الكدي���ة للعراق 
)بريي���ت ن���رمي( اي ب���ن النهرين وهم���ا بورامت 
وحداقل اي الفرات ودجلة. كما ي�سري الأحمد اإىل 
اأن الغريق قبل القرن الثاين ق.م. كانوا ي�سمون 
العراق و�س���رق البحر البي�ش املتو�سط )�سوريا 
����� لبنان ����� فل�سطن( ا�سريي���ا Assyria اي بالد 
اآ�س���ور حيث ك���ان ال�سوريون قد �سيط���روا على 
تل���ك املنطق���ة اإىل حد ما م���ن الق���رن العا�سر حتى 
الق���رن ال�سابع قب���ل امليالد. ومن اجلدي���ر بالذكر 
اأن���ه حينم���ا كانت امل�سيحي���ة يف و�سط ارامي يف 
 .syriac سمال �سوري���ا �سمت لغتها بال�سريانية�
املاأخوذة من كلمة �سوريا اأو بالحري ا�سرييا. اما 
كت���اب ال�ستاذ �سامي القي���م الرابع فهو )ال�سول 
الوىل لأفكار ال�س���ر وال�سيطان( الذي دبجه اوًل 
بالنكليزية، واو�سح فيه م�سكلة وجود ال�سر عند 
الن�سان، واأن ال�سيطان كان معروفًا عند الن�سان 
القدمي وخا�س���ة يف ح�سارة العراق القدمي الذي 
ك���ان ي�س���اف اإىل اعمال���ه ال�سري���رة: الأمرا����ش 
والأوبئ���ة والك���وارث. وكان الن�س���ان القدمي قد 
ع���رف اجل���ان والعفاري���ت ا�ساف���ة اإىل ال�سيطان 
كالرابي�س���و  ع���دة  باأ�سم���اء  يعرف���ون  وكان���وا 
وال�ساكو والرم���و والنامارتو وغريهم، ومنهم 
الذكر والنثى وبالن�سبة للعفاريت والغول الذين 
يتمثلون عندهم يف وحو�ش خميفة قبيحة ال�سكل 
مثل خمبابا الوح�ش الذي قاتله كلكام�ش يف غابة 
الرز واللوثي���ان اأي احلية املخيف���ة التي عرفتها 
الروؤو����ش  الكنعاني���ة والعرباني���ة ذات  الأق���وام 
املتعددة والت���ي انتقلت فكرته���ا اإيل امليثولوجيا 

الغريقية بعد ذلك.

افكار اخلري وال�سر
ولذل���ك تطل���ب المي���ان باآله���ة ال�سم���اء والر�ش 
واللتج���اء اإىل املعاب���د والكهنة وطل���ب التعاويذ 
والرقيات والأدعية وال�سوؤال عن تف�سري الحالم 
والتنب���وؤيف طال���ع الن�سان وخا�سة ل���دى امللوك 
قب���ل ذهابه���م اإىل �ساحة الوغى اأو قب���ل اعتالئهم 
العر����ش. اأم���ا يف ال���رتاث امل�سري الق���دمي فكان 
ال�س���ر ميثل���ه )ابو في�ش( وهو عفري���ت على �سكل 

ال�س���ود  ال�سيط���ان  معيت���ه  ويف  �سخ���م  ثعب���ان 
وال�سيط���ان الحم���ر. وا�سار ال�ست���اذ �سامي اىل 
ان افكار اخلري وال�س���ر انتقلت اإيل ثقافة الأقوام 
ال�سامي���ة ث���م وظف���ت يف ثقاف���ة الدي���ان التالية، 
بدلي���ل م���ا اورده اأح���د املف�سرين يف ه���ذا املعني 
يف ان���واع ال�سياط���ن قائ���اًل:”اأن ال�سيط���ان اأم���ا 
كون���ه من اجل���ن فف�س���ق، اأو من املالئك���ة فم�سخ، 
اأو م���ن احلنائن فطرد”. اأما كتابه اخلام�ش املهم 
ع���ن تاريخ اللغات ال�سامي���ة الذي يتحدث فيه عن 
ن�س���اأة اللغ���ات ال�سامي���ة. دون ذكر ن�س���اأة الكتابة 
العربي���ة بالتف�سي���ل، ب���ل ذك���ر الكتاب���ات الأوىل 
الرامي���ة والنبطي���ة وال�سرياني���ة وم���ن اجلدي���ر 
بالذك���ر اأن الكتاب���ة النبطي���ة ه���ي اأ�س���ل الكتاب���ة 
العربي���ة وه���ي خلي���ط م���ن اخلط���ن ال�سري���اين 
وبع����ش احل���روف العربية التي من���ت من خالل 
الخت���الط والتعاي�ش امل�سرتك يف جنوب �سوريا 
و�س���رق الردن خ���الل الق���رون امليالدي���ة الأوىل، 
واأن العربي���ة ا�ستم���دت بع�ش حروفه���ا وكتابتها 
الأوىل م���ن الألفباء ال�سريانية وهي: )ابجد هوز 
حط���ي كلم���ن �سعف����ش قر�س���ت( كما يت�س���ح ذلك 
عل���ى الألواح احلجرية الت���ي نق�ست عليها اأ�سماء 
واألق���اب ملوك و�سي���وخ القبائل الع���رب املتوفن 
وو�سع���ت عل���ي قبورهم ب���ن القرن���ن اخلام�ش 

وال�ساب���ع للمي���الد. كم���ا حت���دث امل���وؤرخ �سام���ي 
الأحم���د عن تاأثري احل�سارات ال�سامية على ن�ساأة 
احل�سارة اليونانية الراقية، حيث كانت كثري من 
مظاه���ر تلك احل�سارات ق���د انتقل���ت اإىل الأقوام 
اليوناني���ة الت���ي عا�س���ت يف اجل���زر املوج���ودة 
يف البح���ر البي����ش املتو�س���ط والت���ي كانت على 
متا�ش جت���اري واقت�سادي مبا�س���ر، فاأخذت منها 
مبادئ احل�ساب والريا�سيات والألفباء الفنيقية �� 
الوكاريتية وا�ستخدام الأ�سباغ و�سناعة ال�سفن 
من احل�س���ارة الفينيقي���ة واأخذت م���ن احل�سارة 
الرافديني���ة ����� ال�سوري���ة العربة احلربي���ة وبناء 
احل�س���ون والعمارة ال�سوري���ة وخا�سة القو�ش 
ال�س���وري يف بناء البوابات والبدل���ة الع�سكرية 
املدرع���ة وتنظيم اجلي�ش وكتائب امل�ساة وخا�سة 
واأخ���ذوا  )الكوماندو����ش(،  ال�سارب���ة  الكتيب���ة 
م���ن احل�س���ارة امل�سري���ة ط���ب الع�س���اب، وف���ن 
النح���ت يف احلجر للتمائي���ل ال�سخمة وكثري من 

امليثولوجيا.

زرت العالم���ة �سام���ي الأحم���د يف داره يف �سيف 
عام 2006 برفقة ال�ستاذ �سامل اللو�سي وحينما 
�ساألته عن بع�ش الق�سايا التاريخية اجلدلية كان 
يجيبن���ي ب�سورة تنم ع���ن الن�سيان وب���دا هزياًل 
متثاق���اًل يف م�سيت���ه، ويف �سهر كان���ون الأول يف 
تلك ال�سنة ق���راأت مقاًل �ساماًل وحزينًا يف جريدة 
الزم���ان ينعى في���ه ال�ستاذ حمي���د املطبعي وفاته 
مرحت���اًل اإىل جن���ات ال�سماء.وذل���ك الرجل الدمث 
اله���اديء �ساح���ب اخلل���ق الرفيع والعل���م الغزير 
بعد ان عا�ش )76( عامًا وهو عمر ق�سري بالن�سبة 
للمبدع���ن املتميزين م���ن علمائنا الع���رب. وكان 
املرحوم �سامي على �سلة علمية و�سخ�سية بكثري 
م���ن موؤرخي ع�سره اأمثال ارنول���د توينبي وليو 
اوبنه���امي وانطون مورتك���ات وغريهم. وقد قام 
برتجم���ة ملحمة كلكام�ش ع���ن الن�سو�ش الكدية 
����� الأ�سلية يف عام 1984 فلم تاأت ترجمته �سل�سة 
كما هي ترجمة املوؤرخ املعروف طه باقر التي تعد 
ترجمت���ه اأف�سل الرتجمات قاطب���ة، فاأعاد ال�ستاذ 
�سامي ترجمتها عن النكليزية عام 1991 فجاءت 
مب�ستوي ترجمة طه باق���ر. وكان املرحوم يعترب 
ملحم���ة كلكام�ش اروع ملحمة يف التاريخ القدمي 

وهو حمق يف ذلك. 

مؤرخ عراقي 
رافق توينبي 
وابتعد عن الثناء 
واإلنشاء 

س��امي س��عيد األحمد معيدًا 
قراءة تاريخ الهالل الخصيب.. 



م���وؤرخ واآث���اري عراق���ي يف تاري���خ ال�س���رق 
القدمي، ولد عام 1930 يف مدينة احللة، وفيها 
تلقى تعليمه البتدائ���ي، والثانوي، ويف عام 
1953 ح�سل عل���ى البكالوريو�ش يف التاريخ 
من جامعة بغداد، ثم اأكمل م�سواره يف جامعة 
�سيكاغ���و فح�س���ل منه���ا عل���ى املاج�ستري عام 
1957، والدكت���وراه م���ن جامع���ة ميت�سيغ���ان 
عام 1962، يف اطروحته املو�سومة:”جنوب 
الع���راق يف عه���د املل���ك ا�سوربانيب���ال«، حتت 
ج���ورج  الكب���ري  ال�سوري���ات  ع���امل  ا�س���راف 
كام���ريون. ع���ن ا�ست���اذا يف جامع���ة دنفر يف 
كول���ورادو، يف الولي���ات املتح���دة المريكية 
للتاري���خ  -1967م   1963 ع���ام  عام���ي  ب���ن 
القدمي. عاد للع���راق عام 1967، وعن ا�ستاذًا 
يف جامع���ة بغ���داد. زاول التدري����ش لأكر من 
30 عام���ا يف جامع���ة بغ���داد درو����ش التاريخ 
القدمي: تاري���خ العراق القدمي- تاريخ ال�سرق 
الدن���ى القدمي-تاريخ اليون���ان والرومان. له 
عدد كب���ري من البح���وث الكادميي���ة الر�سينة 
يف املج���الت العراقي���ة، والعربي���ة، والعاملي���ة 
ا�سهرها: جملة �سومر التي ت�سدر عن مديرية 
 Iraq وجمل���ة  الع���راق،  يف  العام���ة  الث���ار 
الت���ي ت�سدر ع���ن املدر�سة الربيطاني���ة لالآثار، 
وغريها م���ن املجالت الكادميي���ة. له اأكر من 
ثالثن كتابًا مطبوع���ًا بالعربية والإجنليزية، 

ا�سهرها:
1.ال�س���الم نظري���ا وعمليا-طب���ع بالإنكليزية 

عام 1965 يف الوليات املتحدة المريكية.
ا�سوربانيب���ال  عه���د  يف  الع���راق  2.جن���وب 
وه���و اطروحته للدكت���وراه طبع يف الوليات 

املتحدة المريكية ككتاب عام 1968.

مبجلدي���ن  بالإنكليزي���ة  3.اليزيدية-طب���ع 
بتوجيه من املوؤرخ الربيطاين ال�سهري ارنولد 

توينبي.
4.ال�س�ش التاريخية للعقيدة اليهودية.

5.ال�س���ول الوىل لأفكار ال�س���ر وال�سيطان/
بغداد-1970.

6.الله زوو�ش/بغداد-1970.
7.ال�سومري���ون وتراثه���م احل�ساري/بغداد-

.1975
8.تاريخ فل�سطن القدمي-بغداد/1979 ويعد 
اىل الن م���ن اف�س���ل الكت���ب الت���ي كتب���ت يف 

تاريخ فل�سطن القدمي.
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تن���اول تاريخ الع���راق من اق���دم الع�سور اىل 

نهاية الع�سر ال�سومري القدمي.
للموؤل���ف  الرافدين-ترجم���ة  ب���الد  10.اث���ار 

المريكي �سيتون لويد-1981.
القدمي-اجل���زء  الع���راق  11.تاري���خ 
الث���اين/1983. وتن���اول تاري���خ الع���راق من 
الع�س���ر الك���دي اىل نهاي���ة الع�س���ر البابل���ي 

القدمي.
12.ملحم���ة كلكام�ش ترجمة عن اللغة البابلية 

اىل العربية/ بريوت-1984.
13.نبوخذن�سر الثاين بال�سرتاك مع عدد من 

الباحثن/بغداد- 1984.
14.تاريخ اخلليج العرب���ي من اقدم الع�سور 
حتى الفت���ح ال�سالمي/بغ���داد-1985/ وهو 
اول كت���اب يف العربية مف�س���ل يتناول تاريخ 
اخللي���ج العربي القدمي بدء من ع�سور ما قبل 

التاريخ واىل اواخر الع�سر ال�سا�ساين.
15.تاريخ ال�س���رق القدمي: ايران والنا�سول 
بال�سرتاك مع الدكتور ر�سا جواد الها�سمي- 
كت���ب فيه الف�سل اخلا����ش بتاريخ العيالمين 
الق���دمي وكل الق�س���م اخلا����ش بتاري���خ ا�سي���ا 
ال�سغرى القدمي بدء من ع�سور ما قبل التاريخ 
فاحل�س���ارة  التاريخي���ة،  بالع�س���ور  م���رورا 
وح�سارته���م،  احليثي���ون،  ث���م  احلاتي���ة، 
والدويالت النا�سولي���ة واليونانية يف ا�سيا 

ال�سغرى وانتهاء بالع�سر البيزنطي.
16.املعتق���دات الديني���ة يف الع���راق الق���دمي/

بغداد-1988.
17.�سمريامي�ش/بغداد-1988.

18.الرعام�سة الثالثة الول/بغداد-1988.
19.تاري���خ ال�س���رق الق���دمي بال�س���رتاك م���ع 

الدكتور جمال ر�سيد احمد/بغداد-1988.
20.تاريخ الرومان/ بغداد-1988.

21.كلكام�ش/بغداد-1990.
22.ال�سومريون/بغداد-1990.

23. تاريخ اللغات اجلزرية/ بغداد-2003.
24.ح�سارات الوط���ن العربي القدمية اأ�سا�سا 

للح�سارة اليونانية/ بغداد-2003.
25.تاري���خ الع���راق يف الق���رن ال�ساب���ع قب���ل 

امليالد/ بغداد-2003.
كم���ا �س���ارك يف ع���دد م���ن املو�سوع���ات املهمة 

منها:
1.كتاب العراق يف التاريخ 1983.

2.مو�سوعة ح�سارة العراق 1985.
الع���راق يف موك���ب احل�س���ارة  3.مو�سوع���ة 

.1988
الع���راق  يف  واملدني���ة  املدين���ة  4.مو�سوع���ة 

.1988
5.مو�سوعة اجلي�ش وال�سالح 1988.

ترجم اجلزء اخلا�ش بالع���راق من املو�سوعة 
 Cambridge: ال�سه���رية  الربيطاني���ة 
Ancient History ال ان مديرية الثار 

مل تطبعه يف حينه.

المؤرخ العراقي الكبير ..
الدكتور سامي سعيد األحمد 


