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جنحت الوحدة األثرية التابعة لـوزارة اآلثار بكمرك الصادرات اجلوية بقرية بضائع مـطار القاهرة بالتعاون مع وحدة الكمارك من ضبط  7 طرود
بها ثالثة كتب مخطوطة وعشر وثائق حكومية مخطوطة وذلك أثناء محاولة تهريبها إلى إحدى البالد العربية.

صرية الذي أوضح أنه فور إبالغ الوحدة األثرية  وانئ ا ركزية للمـنافذ والوحدات األثرية با  جاء ذلك على لسان حمدي همام رئيس اإلدارة ا
عـايـنـة تـلك الـكـتب والـوثـائق والـتي أكدت أثـريـتـهـا وعـلى الـفـور تـمت مصـادرتـهـا لـصـالح وزارة اآلثـار طـبـقا لـقـانـون حـمـايـة اآلثار تـشـكـيل جلـنـة أثـريـة 

وتعديـــــالته.
من نـاحيـته قال عـلى رمضـان عيـد مدير الـوحدات األثـرية بـقريـة بضـائع مطـار القاهـرة إن الكـتب اخملطـوطة بـها كـتاب مـخطوط من  277 ورقة بـعنوان
داد األحمر ويـحمل عدة تـواريخ تبدأ من عام 948  خالصة الكالم في أمـراء البيت احلرام  جلامـعة أحمـد زين دحالن وهو مسجل بـاحلبر األسـود وا
وحتى عام  1299 أما الكتاب الثاني فيتكون من  20 ورقة بعنوان كتاب إحتاف األنام وإسعاف األفهام  نسخه في  28 من جمادى اآلخرة 1334 والكتاب

الثالث يحمل صفة اخملطوط ويتكون من  56 صفحة بعنوان رسالة في األحبار وغيره  نسخه في 1265 .

رسالة القاهرة

W¹dŁ√  UÞuD  œËdÞ V¹dNð W ËU×

17

نـقدا كـثيـرا لكـتابه (الـتوراة جاءت من
جزيـرة العرب). ومـصادرنا الـسومرية
والـــبـــابـــلـــيــة واضـــحـــة اذ تـــذكــر ان
الـطـوفـان حدث في جـنـوب الـعراق في
مـديـنـة شـروبـاك في الـعـراق وابطـاله
شـخصـيات عـراقيـة سومـرية كانت أم
ة فـمـثالً (زيوسـدرا) بطل بابـليـة قـد
الـطوفان في الـقصـة السومـرية اسمه
ســومـري ومــعــنــاه (صــاحب احلــيـاة
الـطـويلـة). لـلـداللـة عـلى حـصولـه على
ـعنى (وجد اخلـلود و(أوتـنا بـشتم) 
ــعـنى (الــنـفس) احلـيــاة) نـابــشـتم 
والـنــفس هي احلــيـاة وأتــراخـاسس
ـتــنــاهي في ــعـنـى (ا اســمه بــابــلي 
ـتـنـاهي) ـعــنى (ا احلـكــمـة) (أتـرا) 
ـعـنى (احلـكـمـة) فـهؤالء و(خـاسس) 
كـــلــهم يــحـــمــلــون أســمـــاء ســومــريــة
ــدن الــتـي حــدث فــيــهـا وبــابــلـيــة وا
الـطوفـان سومـرية وبـابليـة وليس لي
شـأن بـقـول الـصـلـيبـي وفرضـيـاته عن
ـــدن وهــذهِ مــســألــة أخــرى أســمــاء ا

وبعيدة عن الواقع.
-في فتـرة الـعبـيـد ومن خالل الطـبـقة
الـغـريـنيـة أفـتـرض أن هـنـاك حـضارة
في اجلنوب في العـبيد أو في غيرها
ثـم جـاء الـطـوفـان فـتــرك هـذهِ الـطـبـقـة
الـغـريـنـيـة ثم بـعـد ذلك عـادت احلـيـاة
مـرة ثــانـيــة بـعـد أن انــحـســرت مـيـاه

الطوفان.
-بـــدأت الـــتــقـــديـــرات عن مـــتى حــدث
الطـوفان? ان روايـة الطـوفان قد وردت
في مــــلــــحــــمــــة كــــلــــكــــامش وبــــدأت
ـاذا ُوضِع هذا الـلوح في الـتساؤالت: 
لـحـمة ووظـفَ في ملـحـمة كـلـكامش. ا
ويعـتقـد أن الـسبب هـو قـرب الطـوفان
من كــلــكــامش أو قــرب كــلــكــامش من
الــطــوفـان وان الــلــوح احلـادي عــشـر
ليس من أصل مـلحمـة كلكامش لـكننا
لحـمة ككل تتكون من أربع نعرف ان ا
قـصـص تـدور كــلـهــا حـول شــخـصــيـة
كـلـكـامش وظفـت بطـريـقـة بـارعـة جداً
ورائــــعــــة وأدخـــلـت في جــــســــد هـــذهِ
ـــلـــحــمـــة الــتـي تــبـــدأ في الـــوركــاء ا
وتنتهي بعودة كلكامش إليها... فنحن
ـلحـمة نعـرف هـذهِ القـصص وبـنيـة ا
وقـصـة الـطـوفـان وجـدت لـغـايـة وهي

لحمة بعداً اوسع. إعطاء ا
ـلحمي -ال نـستـطيع ان نـحمل األدب ا
مـا ال يتـحمـله ونتـسأل هـنا: هل ذهب
كـلكـامش الى غابـة األرز او لم يذهب?
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ا ـا أهـتم به أحـد وبـاحلـري  لـغـيـره 
اهتموا به مثل هذا االهتمام.

وإذ يــقف الــدكـتــور عــلي حــداد وهـو
يـدرس الـتـراث الـشــعـبي الـعـراقي في
كــتــابه هــذا عـلـى مـدى نــحــو قـرن من
الـزمان مقسـماً إياه إلى ثـالثة أقسام
يـقف عنـد مـا سمـاه مرحـلـة التـأسيس
والـــريـــادة لـــيـــؤرخ فـــيه لـــكـــتـــابــات
الـدارسـ مـنـذ الـعـقـد األول من الـقرن
الـعشـريـن وحـتى اقـتـراب أربـعيـنـاته
من نـهـايـتـهـا لـعالقـة ذلك بـوفـاة األب

انستاس ماري الكرملي سنة 1947
وقد فتح صـفحـات مجلـته الرائـد (لغة
الـعـرب) لـكــتـابـات مـعـروف الـرصـافي
ورزوق عــــيـــسى ويـــوسـف غـــنـــيـــمـــة
ومـصــطـفى جـواد وطه بـاقـر وغـيـرهم
رحلة الـثانية الذي فإنه يتـناول  في ا
اطــلق عـلـيــهـا اسم مـرحـلــة الـتـرسـيخ
واســتــقــصى فــيــهــا الــدراسـات الــتي
أجنـــزت خالل عــقــود اخلـــمــســيــنــات
والـستـيـنـات والـسبـعـيـنـات من الـقرن
العـشـرين سـواء أكـتـبـهـا بـاحـثون أو

وأنـا اجوس خلل عـباب هـذا الفيض
ـــنــهــمـــر من الــتـــقــصي والـــبــحث ا
والـتــنـقـيــر والـتــدقـيق الــذي أغـدقه
علـينـا الدكـتور عـلي حداد في مـجال
الــتـراث الــشـعــبي وكـنت وأنــا أقـرأ
فـصــول كــتــابه هــذا أنــاجي نــفـسي
ايــجـهــد مـضـنٍ هـذا الــذي بـذله واي
إخـالص حــبــاه الــله بـه كــلي يــطــلع
عـلـيـنا بـكـتـابه الذي عـنـوّنه بـ (جـمر
أخـضـر.. قـراءات في األدب الـشعـبي
الــعـراقي) الــصـادرة طــبــعـته األولى
سنة  2017وأمتد إلى أكثر من أربع
مــئــة صــفـحــة لــذا كـان مـن حـقه أن
يـفـرح وأن يـغـتـبط وهـو يـرى بـحثه
أو مــــشــــروعه فـي دراســـة الــــتـــراث
الـشعـبي الـعـراقي يـتـجسـد حـقـيـقة
واقـعـة ويــدعه يـأخـذ مــكـانه الالئق
بـ القراء والـباحث فـي هذا اللون
مـن ألـوان الـبــحث والـذي أخــذ مـنه
الـــــكــــثـــــيــــر مـن الــــوقـت واجلــــهــــد

راجعة. وا
بعد أن يقرأ الدكتور علي حداد آراء
ـــــا عـــــرف بـــــدايــــة بـ الـــــدارســـــ 
(الـفـولـكـلــور) إذ يـطـلق عـلـيه بـعض
الــدارســ اسم (الـتــراث الــشــعـبي)
وروث الشعبي) وينعته آخرون بـ (ا
صطلح الذي أو (الثقافة الشعبية) ا
ـيل إلـيه البـاحث مـعلالً ذلك ال ألنه
األحـــدث بل لــــكـــونه األدل واألكـــثـــر
شمولية من دون أن يغيب عن البال

مصطلح (التراث الشعبي).
قصيدة اجملرشة ما شانها?

ـكـتوب والـفـصيح وإذا كان الـنص ا

عـانى تــعـدداً في الـروايـات وهـو مـا
نـراه فـي الـشـعــر غـالـبــاً فـإن الـنص
دون كان - الـشعبي الـشفاهي غـير ا
الريـب- عـــرضــــة إلى الــــكـــثــــيـــر من
احلـــذف واإلضــافــة لــذا غـــالــبــاً مــا
ـتعـدد لنص ما تطالـعنـا الروايات ا
فضالً عن نـسـبته ألكـثـر من شخص
وهـا نــاجت عن الــذاكــرة اإلنــســانــيـة
الــــتي تــــنــــسـى ومن ثم مــــحــــاولــــة
ـا ليس منه الـترميم تـرميم النص 
أصـال وقـد ضــرب هــذا الـتــأرجح في
صحـة االنتـساب وقصـيدة مـن أسيّر
الــقـصـائــد الـشــعـبـيــة ال بل مـلــحـمـة
شعـبـيـة تـداولـها الـنـاس وشـدا بـها
ـقـام الـعـراقي األسـتـاذ مـحـمد قـراء ا
ـقام يوسـف عمر الكـبنجـي وقار ا
إذ هـــنــــاك من يــــؤكـــد ان قــــصـــيـــدة
(اجملرشة) الشـهيرة التي جاءت على
لـسـان امـرأة عراقـيـة لم يـقف عـنـدها
الـدارسون ولم يتـوصلوا إلى حـقيقة
اسـمـهـا فـنـظم عـلى نـولـهـا الـشـاعـر
ال عبود الكرخي ـعروف ا الشعبي ا
وقـد قـرأت ذلك بـدايـة عـقـد الـتـسـع
من الـقـرن الـعـشـرين وهـو مـا يـشـير
إلــيه الــبــاحث عــلي حــداد (فــحـ ال
يـقـطع بنـسـبـة مـتـنـهـا الـنصي األول
إلى شـاعـر بـعـيـنه يـكـون ذلك مـدعـاة
إلى الـقـول بـتـوافـره عـلى واحـدة من
الـــســــمـــات األســــاس الـــدالــــة عـــلى
ؤلف شـعبيـته تلك هي (غـياب اسم ا
ا أطـلقـها ومجـهـوليـته) ولعـل ذلك 
في مــــحـــيـط الـــتــــداول الـــشــــفـــاهي
ال اخلــصب قـبل أن يـتــصـدى لـهـا ا

عـبــود الــكــرخي ويــعــيـد إنــتــاجــهـا
ـهـارته ونـفـسـه الـشـعـري الـطـويل
ولـعــله كـان كــذلك أول من وضع لــهـا

عنوانها). ص.244
لـقد ضاع الـنص الشفـاهي واخملتلف
كتوب الذي في نسبته وظل الـنص ا
نـشــره الـكــرخي تــبـاعــا في جــريـدته
(الـكـرخ) سـنة  1927 قـبل ان يـضمه
ديــوانه الــصـادر ســنـة  1933 وأرى
أن االرتـيـاب في نـسـبـة الـقـصـيـدة قد
ســـــاور الـــــعـــــديـــــد من الـــــدراســـــ
والبـاحـث لـكن خشـيـتهم من لـسان
ال عبـود الكـرخي البـاشط  منـعهم ا
من احلـــديث بـــهــذا الـــشـــأن واألمــر
يـــشــمل مــا قــوبـل به صــدور ديــوانه
هـــذا وإذ كــتب عــنـه وجــوه الــبــحث
والكتابة والشـعر ايامذاك مثل محمد
ـــدرس بــــهـــجـــة األثـــري وفــــهـــمي ا
ومعـروف الـرصافي وروفـائـيل بطي
وغـيــرهم ومــا أظن ان ديــوان شــعـر
شــعـبي حــظي بــهـذا االهــتــمـام كــمـا
حـظـي به ديـوان الــكــرخي ولــو كـان

رحلة السابقة أم من أدباء من جيل ا
جـــاء بــعـــدهم من كـــتــاب جـــدد فــإنه
يــتــنــاول بل يــدرس جــهــود األســتـاذ
تـرجم الرص كاظم سعد الباحث وا
الــــدين وكـــــذلك إجنــــازات الــــبــــاحث
ـوســيـقي حــسـ قــدوري في حـقل ا
مــعـــ هــو اخلــاص بـــالــطـــفل الــذي
وسوعي (لعب كتبة بكتابه ا أحتف ا
وأغـــانـي األطـــفـــال الـــشـــعــــبـــيـــة في
اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة) والـذي صـدر

بثالثة أجزاء.
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يـرى الــبــاحث الــدكــتــور عــلي حـداد
ـهتم بـالتـراث الشعـبي والذي وهو ا
أصـدر أكـثـر من كـتـاب في هـذا الـبـاب
ومـنها كـتابه (ديـوان الطفل في األدب
الـشــعـبي الــيـمـني) الــصـادر في عـدن
سـنة  2006 مشـيـراً إلى أن لـه عـديد
الـكتب عـن احليـاة الثـقافـيـة اليـمنـية
وهي نتـاج لعـمله في جـامعـة صنـعاء
ـــؤسس لـــرابـــطـــة ســـنـــوات عـــدة وا
دراسـات الثـقـافة الـشـعبـيـة في احتاد

األدبــاء والــكــتــاب في الــعــراق يــرى
وروث الـشـعبي ضـرورة تعـهـد هـذا ا
الشـفـاهي بالـعنـايـة الالزمة من خالل
اســـتــحــداث أقــســـام في اجلــامــعــات
العراقية لـدراسة وتدوين هذه الثقافة
ــيـة الــشــعـبــيــة الــتـي ظـلـت األكــاد
الـعـراقـيـة تـديـر لـهـا ظـهرهـا فـي ح

اهتـمت به عـديد الـدول العـربيـة مثل:
مــــــصـــــر واجلــــــزائـــــر والــــــســـــودان
والسـعوديـة ودولـة اإلمارات الـعربـية
وحتــديــداً إمـارة الــشــارقــة فــأنــشـأت

معهد التراث الشعبي.
لـذا فـإن الـبـاحث الـدكـتـور عـلـي حداد
يــطــمـح- ومن حــقه ان يــطــمح جــزاءً
ـا بـذل مـن جـهـد مـضن ورائع وفــاقـاً 
في اآلن ذاتـه- أن يــكــون كـــتــابه هــذا
(جــــمــــر أخــــضـــر. قــــراءات في األدب
الــشـعــبي الـعــراقي) الــذي أهـداه إلى
األسـتــاذ: كـاظم ســعـد الــدين وبـاسم
عبـد احلمـيد حـمودي البـقيـة الطـيبة
من أولـئك الـنـبالء الــذين اسـتـوقـفـهم
هذا التراث اخلـصيب يكون مادة في
ي قـد يـتـحـقق مـنـهـجـيــة درس أكـاد
ظهوره في أفق الثقـافة العراقية ولو
يعد أكثـر من ح وألجل ذلك فقد كان
الــتــمـسك بــاآللــيــات الــبـحــثــيــة دابـا
متـواتراً لعله  بـدا ناصع الكشف عن
ـتـبـناة نـفـسه في (آلـيـة الـتـهـمـيش) ا
باستـفاضة بينـة وبدقة صارمة حتى
اسـتحـال(الـهامش) بـقـصديـة نـدعيـها
متـناً آخـر وكـان ذلك أمراً اسـتوجـبته
ـعـرفـية األمـانـة الـعلـمـيـة واجملـادلـة ا
ـا ـ  وتـبـاصـره  الـتي  (حتـايث) ا

لديها). تراجع ص .11
ÎUM²  ÊuJð –≈ WOýU(«

صري وإذ كـنا نقـرأ حاشية احملـقق ا
الـفـذ حـسن الـسـنـدوبي الـذي -اغـفـله
ـــ مــ كـــتــاب الـــدارســون-عـــلى ا
) ألبي عـثمـان عمرو (البـيان والـتبـي
بن بـحـر اجلـاحظ فـتـشـدنـا احلـاشـية
ونـطـرب لـها ونـسـتـفـيـد مـنـهـا واألمر
كـــذلك في حـــواشي احملـــقق مـــحـــمــد

مــحـيي الــدين عـبــد احلـمــيـد عـلى
ظان وفي الذاكرة حواشيه عديد ا
على شرح ابن عقيل على الفية ابن
مــالك فـــنــعــجب مـن أمــانــة الــرجل
ودقـته ونفـيد علـماً فـأني وأنا أقرأ
بل أدرس هذا الـكـتـاب الـذي جادت
ـعية األسـتاذ علي حداد به عـلينا ا
ودقته ولغته اجلمـيلة الراقية حتى
لــكـأنك تـقــرأ شـعـراً كـنـت اسـتـمـتع
بـقـراءة احلــاشـيـة الــتي يـسـمــيـهـا
الـدكـتــور عـلي حـداد هــوامش كـمـا
ـ الــذي جـاء اســتــمـتع بــقــراءة ا
مـصاقـباً ومـحايـثـاً وشارحـاً للـم
ــكـتـنـز وكـانت هـذه الـهـوامش أو ا
احلـاشـيـة حـقـاً مـتـنـاً آخـر وعـسـاه
يدون هـذه احلـواشي في صـفـحات
ـ ذاته في طبعـة أخرى للـكتاب ا
فذلك ايـسر عـلى الـقار والـباحث

وهو ما يفعله احملققون األثبات.
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 إن كتاب (جمر أخضر. قراءات في
ــؤلــفه األدب الــشــعــبي الــعــراقي) 
الـبـاحث الـدكـتــور عـلي حـداد فـتح
رصــ  في هـــذا الــلــون من الــوان
الــبـحث اسـتــقـصى فـيه  –وبـدربـة
وتمـكن- الثقافـة الشعبيـة العراقية
على مـدى القرن العـشرين والعشر
األُوَل من القـرن احلادي والـعشرين
واقــفــاً عـنــد اســاطــيــنه فــضالً عن
رأة دراسة اسـتقصائيـة عن شعر ا
الــعـــراقــيـــة اردفـــهــا بـــأخــرى عن
الــعالمــة الــشــاخــصــة في الــشــعـر
الـشعـبي العـراقي إال وهو الـشاعر
عـريــان الـســيـد خـلـف وقـد أحـسن
الـــوصف إذا نـــعـــته بـ ( الـــلـــقـــيــة
ــــصـــنـــوعــــة من ذهب اجلـــديـــدة ا
أصـيل) لــيــكـون اخلــتــام مـســكـاً بـ
(سـالفـة من سوالف) أي حـكاية من
حكايـا قريتـنا وهي حـكاية واقـعية
بلـهجة ريف أهل الكـوت رواها لنا
الدكتور علي حداد مؤرخة ألجداده

وذويه.

الـتاريخ" وله اكـتشـافات عـلمـية كـثيرة
من خـالل بـحـوثه ودراسـاته عن تـاريخ
العـراق القـد وتـأثيـره عـلى الشـعوب
ة ومـنـهـا اليـهـود ومـقـارنة ذلك الـقـد
مع األسـاطــيـر الـسـومــريـة والـبــابـلـيـة
وقدم شواهد حية على تأصيل التاريخ
وعــراقـة وقـدم حــضـارة بالد الــرافـدين
في العـالم له آراء واستنـتاجات مـهمة
أهمـها من حوار مع  صـفاء ذياب جاء

فيه:
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شكلة السومرية: أن االساتذة -تكمن ا
البـاحـث من االجـانب لم يـتفـقـوا على
منطـقة مـعيـنة جاء مـنهـا السـومريون
ولــكن هـم يــتـــفــقـــون عــلى ان ظـــهــور
احلـضارة الـسومـرية في سـومر جاءت
من دون مـقدمات وتـعد قـفزة لـيس لها
مـاض في الـعــراق وهي داللـة عـلى ان

السومري جاؤوا من خارج العراق.
-لــكـنــهـم يـعــتــقــدون ان هــنــاك فــجـوة
حــضــاريــة بــ الـــشــمــال واجلــنــوب
ويفكرون في ان هذا االنقطاع هو الذي
جـاء خـالله الـســومـريــون من اخلـارج
ولم يـــكن هـــنـــاك أي انـــقـــطــاع ولـــكن
بـدايـات احلـضــارة كـانت في الـشـمـال
ونــــــضـــــجـــــهـــــا كـــــان في
اجلـنوب ولـيس هنـاك ما
يسمى بفجوة حضارية.
-الــزقـورة بــنـيت بــسـبب
اإلشــكـــال الـــقـــائم وهــو
ــيـــاه اجلــوفـــيــة عــمـق ا
والـفـيـضـانـات الـكـثـيرة
ولـــلـــتــــخـــلص من هـــذهِ
ـشـكـلـة والسـيـمـا وأن ا
الــــــــزقــــــــورات أمــــــــاكن
عـبادتـهم أي معـابدهم
وهي مــنــطـقــة مـقــدسـة
ويـنبـغي أن تـرفع أعلى
ياه وإال من منسوب ا
ضــــــــــاعـت كـل هــــــــــذهِ
ــــــقــــــدســــــات في أي ا
فــــيـــــضــــان قــــادم وال
نــــــنــــــسـى أن بــــــنـــــاء
الزقـورة كان من الـل
وهــــنــــاك قـــشــــرة من
ـــواد اآلجـــر وهـــذهِ ا

عرضة للدمار.
-مـع احـــــــــتــــــــــرامي
لألســــــتـــــاذ كـــــمـــــال
الصلـيبي لكن وجه

تـلـقـيت قـبل قــلـيل (الـسـاعـة الـثـانـيـة
عـــشــر ظــهــرا) من يــوم األحــــــــــــــــد
(20 / 5 / 2018 م ) خبـر وفاة عالم
االثــار والـــتـــاريخ الـــقـــد األســـتــاذ
الــدكــتـور فــاضل عــبــدالـواحــد بــعـد
ـرض اسـتـمـر اكـثـر من مـعـانـاة مـع ا
ثـمـاني عـشـرة سـنـة واهـمـال واضح
من اجلـهــات احلـكــومـيـة والــعـلــمـيـة
والـثــقـافـيـة والسـيـمـا بـعـد االحـتالل
ســنـة  2003م بـعــد ان صــال وجـال
اكــثـر مـن أربـعــ سـنــة في األوسـاط
الـثـقـافـيـة مـنـقـبـاً وحافـراً في تـاريخ
بالد الـرافـدين وهو الـذي كـان يجـيد
الـلـغــة االكـديـة بــطالقـة وقــار جـيـد
ـة وأفـضل لأللـواح الـعـراقـيـة الـقـد
من بـحث في حـادثـة الطـوفـان خرج
ــاجـــســتـــيــر الــعـــديـــد من طــلـــبـــة ا
والدكـتـوراه من الـعراقـيـ والـعرب
الـذين لــهم مـكــانـة مــهـمـة الــيـوم في
االثـار والتـاريخ مـنهم: عـالم اللـغات

ة واالثار نائل حنون.  القد
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عــرفـتـه وانــا طــالب وهــو أســتـاذ ذو
قامة سامقة وبـعد تعيني في جامعة
القادسـية سنة 1991م وأثناء إعداد
أطروحتي لـلدكتـوراه في كلية اآلداب
ا في جامعة بـغداد اشتركت معه ر
عام (1997م) في جلنة لـكتابة تاريخ
العراق من سقوط بابل  539ق م الى
انـتـشــار اإلسالم سـنـة  622م وكـان
يـــتــرأس الـــلـــجـــنــة الـــدكـــتـــور نــزار
احلديثي عميـد كلية اآلداب وعضوية
أســمـاء مـهـمـة مــنـهم: الـدكـتـور واثق
الـصـاحلي والـدكتـور عـبـداإلله فاضل
والـدكتـور منـذر عبـدالكـر البـكر من
جامعة الـبصرة ... وغيرهم ووجدت
جـميع احلـضـور يـكـنـون له االحـترام
وكـان يجـلس الى اجلانب األيـسر من
رئـيس الــلـجــنـة الــدكـتـور احلــديـثي
وكـان اجلـمـيع يـنـظـرون الـيه في حل

اإلشـكالـيات الـعلـميـة وهذا يـدل على
داوالت علـو كـعـبه الـعلـمي واثـنـاء ا
ـنــاقـشــات الـعــلـمــيـة في الــلـجــنـة وا
طـرحـت آراء واسـتــنـتــاجـات عــلـمــيـة
مهمة جدا لكنها مع شديد األسف لم
تـر الـنــور... !!! فـالـدكـتـور فـاضل هـو
فــاضل في كـل شيء بـأخـالقه وحـسن
ــتــاز بــالــهــدوء وعــذوبــة تــصــرفه 
الــكالم وكل مــا حتـمــله الــشـخــصــيـة
الــــبـــصـــريــــة من طـــعـم شط الـــعـــرب
وعــادات أهل أبـو اخلــصـيب وطــيـبـة
ـعشـر رقيق أهل الـبصـرة كان حـلو ا
الـــروح يــــتـــسم بــــأعـــصـــاب بـــاردة
وسـنحـة جميـلة مـفرحـة ووجه يحمل

ب مالمحه الكثير من الهموم

واالحـــزان الى جـــانب ابــتـــســـامــة لم
تـكــتـمل بــعـد لم يـظــهـر مـنــهـا سـواء
طــرفـهـا يــجـعـلك في حــيـرة من امـرك
كــأنه تـابــلت ســومــري أغـلــقت عــلـيك

قراءة مالمح خطوط حروفه!!
االستـاذ الـدكـتـور فاضل عـبـد الـواحد
من مــوالــيـد الــبــصــرة ســنـة 1935م
بكالوريوس من كلية اآلداب  –جامعة
بغداد 1957م مـاجسـتيـر من جامـعة
ــتــحــدة بــنــســلــفــانــيــا بــالــواليــات ا
األمــــيـــركــــيــــة ســــنـــة  1960م كــــذلك
الــدكـتــوراه ســنـة 1964م  تــخـصص
الـسـومـريـات شـغل عـدة مـسـؤولـيات
منها رئاسـته لقسم االثار كلية اآلداب
-جـامـعـة بـغـداد ومن كـتـبه :"عـشـتـار
ومـأساة تـموز" و"الـطوفـان " و"عادات
ة" مشترك مع وتقاليد الشـعوب القد
الـدكـتـور عـامـر سـلـيـمـان و"من الـواح
ســومــر الى الــتــوراة" و"ســومــر فــكـر
" ومـعتـقـدات" و"تـاريخ الـعـراق الـقد
مـشـتـرك مع الـدكـتـور طه بـاقر ولـديه
اسـهامـات في مـشاريـع علـمـية كـثـيرة
منها موسوعة "حضارة العراق" التي
اصــدرتــهــا في الـــثــمــانــيــنــات وزارة
الــثــقـافــة وكــتـاب "الــعـراق في

نـعم هـو ذهب في مـخـيـلـة هذا األديب
لحمة. الذي كتب ا

-الـتـوراة فــيـهـا أخــبـار تـاريــخـيـة عن
ـلوك اآلشـوري قسم الطـوفان وعن ا
مــنــهــا واقع تــاريــخي وقــسـم مــجـافٍ
لــلــحــقــيـقــة وأنــا أنــصح كل شــخص
يـبـحـث في مـسـائل الــتـاريخ من خالل

بدأ. التوراة أن ال يكون أحادي ا
wŠd  lÐUÞ

لـديــنـا نـصـوص ذات طــابع مـسـرحي
ــراثي ــقــدس وا فــمـن خالل الــزواج ا
وقـصـة اخلـلـيـفـة الــبـابـلـيـة الـتي هي
ذات جـذور سـومـريـة وهـذهِ نـصـوص
تــــعـــطي هــــذا االنـــطـــبــــاع ولـــكن هل
? هــذا مــا ال هــــــــــنــاك مــســرح مــعــ

اعرفه.
-اجلـانـب الـفــكـري مــوجـود كــالـفــكـرة
مسـرحية وهـناك من الدالئل مـا يشير
الى وجـودها ولـدينا بـعض االشارات
فـي قـصة اخلـلـيـفـة الـبـابـلـيـة (إيـنـوما
إيليش) بـأن هذا االحتفال كـان يستمر
ثل بعض ا كان  أحد عشر يوماً ور
فــصـولــهـا والســيــمـا فــصل انـتــصـار
مردوخ على تيامة إلهة الشر وتتويج

مــجـمع اآللــهـة له وإعــطـاؤه خــمـسـ
إسماً من أسمائها.

-ســـوء الـــعـالقـــة في الـــنـــهـــايـــة بـــ
كـلكـامش وعشـتار تـعكس انه ال يـريد
ان تــكــون عـشــتـار حــلـيــلــة له بـعــدمـا
اتهمها أنها تنتقل ب عشاقها وهذهِ
مسـألة ليـست غريبة عـلى طبع الرجل
الـشـرقي الـذي يريـد أن تـكـون زوجته

وحبيبته خاصة بهِ.
ـــثل الـــبـــداوة ألنه راعٍ -ان تـــمـــوز 
ـــــثل وانــــكـي - أمــــدو فـالح وهــــو 
دنـيـة واحلـوار الذي جـرى بـينـهـما ا

هو حوار ب البداوة والتحضر.
-إن تــاريــخـنــا مــتــكــامـل تــمــامـاً وال
يستـطيع احد خلق فـجوة للدخول من
خاللـهـا إن تـراث الـرافـدين مـتـواصل
ومـتـراصٍ بطـريـقـة تـامـة وهـو تاريخ
يـبـدأ مـنــذ بـدء الـبـشــريـة وحـتى هـذهِ
الــلــحـــظــة بــتــنـــامٍ واضح وتــصــاعــد
حــضـاري هـذا أمــر مـتـفق عــلـيه لـدى
جـمـيـع الـبـاحــثـ وال تـوجــد فـتـرات
مــظـــلــمــة أو غـــيــر واضــحـــة في هــذا

التاريخ.
{ استاذ دكتور

ح يكون اجلمرُ اخضر
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