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وبعد، إنّا نقف اليوم على آثار مدينـة كانـت فـي عهـد قـد مضـى       
حضارة شامخة مازالت قصصها في األذهان راسخة، فقد شُيدت فيها 

قيم فيها العمران، وأزدهرت على أرضها الحضارة حتـى  �� الصروح، و
عدت من عجائب الدنيا السبع. فإذا دخلناها واجهنا مفترساً بين يديـه  

هو (أسد بابل)، وإذا رفعنا نواظرنا دهشنا بنـاء لـم   من استسلم للقدر و
يكن له شبيه وهو (بوابة عشتار)، وإذا مشـينا نسـتذكر تلـك المحرقـة     
العظيمة وحولها جمع غفير وهـي (نـار نُمـرود)، وبجانبهـا تـلّ هزيـل       
صار إلى أرذل العمر وهو (تل بـرس)، فـإذا تأملنـا الرمـوز وتدارسـنا      

وهكذا نعيش  ،ن وهي (مسلة حمورابي)الحروف نجدها أنظمة وقواني
   الماضي بين اآلثار الدوارس.

وبقيت هذه المدينة تتوارد عليها الحضارات، وتترادف فيها األجيال، 
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وماتزال عامرة بسكانها وعمرانها ونشاطها العلمـي، فهـي مدينـة معروفـة     

وبلدة شـريفة خـرج منهـا كثيـر مـن العلمـاء واألدبـاء والقـادة والوجهـاء          

  م ال يمكن حصرهم.وغيره

  فهي بابل األمس والحلّة السيفية وفيحاء اليوم.

لهـا،   gومما أمتازت به هذه المدينة أنها حظيت ببشارة اإلمـام علـي  

 gالمـؤمنين  أميـر  صـحبت مـوالي  >حيث يروي األصبغ بن نباتة قـائالً:  

 مـا  أجمة أومى إلى ثم عرير، تل على وقف وقد صفين، إلى وروده عند

 تذكر موالي، أراك يا: له فقلت! مدينة وأي مدينة: وقال والتل، بابل بين

سـتكون   ولكـن  ال،: فقـال  آثارهـا؟  وانمحـت  مدينـة  هاهنـا  أكـان  مدينة،

قـوم   بهـا  يظهر أسد، بني من رجل يمدنها السيفية، الحلّة: لها يقال مدينة

  )١(.<قسمه ألبر اهللا على أحدهم لو أقسم أخيار

��� في الحلّة وبلغـت أوجهـا فـي عصــر    وقد تحقّقت هذه البشارة  ����� 

 للعلـم  رئيسـاً  وصارت محوراً العلمية، مكانتَها بابل وريثةُ رجعت الحلّي، فقد

  المدرسة السيارة علومها. تستقي كانت ومنها للشيعة، ومركزاً والعلماء

��فقد قيل: إنه كان في عصر  ، )٢(الحلّي في الحلّة أربع مائة مجتهـد  �����

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢٣ و ٢٢٢/ ٥٧) بحار األنوار:١(
  .٥٣ /٥:الشيعة أعالم ) طبقات٢(
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  )١(.خمس مائة مجتهد تدريسه مجلس إنه خرج منوقيل: 
: السـيفية  الحموي في معجمـه، فقـال: الحلّـة    ياقوت وقد ذكرها أيضاً

 سـبع  طولهـا  تسـمى الجـامعين،   كانـت  وبغـداد  الكوفـة  بـين  كبيرة مدينة
 من أول درجة، ... وكان وثالثون اثنتان وعرضها وسدس، درجة وستون
مزيـد   بن علي بن دبيس بن منصور بن صدقة الدولة سيف ونزلها عمرها

أزره  واشتد أمره قوي فلما النيل، من الدور آبائه منازل وكانت األسدي،
 عن ليبعد الفرات غربي في موضع الجامعين إلى انتقل...  أمواله وكثرت

  )٢(. ...هـ)،٤٩٥( سنة محرم في الطالب، وذلك
، إذ تُعد في ضمن الكرامةفهنيئاً لساكنيها على ما من به اهللا عليهم من 

كيف ال وقد بزغت منها شموس  المراكز العلمية المهمة في تلك المدة،
أنارت العقول، وأيقضت األفكار، وأحيت موات الجهل، وعال شأنها في 

ــل   ــالمين، مث ����الع ــاووس     ��� ــين، وط ــتاذ المحقّق ــدين، وأس المسترش
ة الطالبين، وغاية الحسنيين، وسيد المنشدين، وإنك لتجد في كتبهم ضال

 الباحثين، ودليل المجتهدين، �وإنّه بمثل هؤالء العلماء تُحفظ الـدماء،   �
  وينزل القَطْر من السماء.

 العزيـز  ووطننـا  -العلمـاء  مدينـة  -هذه المدينـة  ترتقي ونحن نأمل أن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٠:الشيعة ) تأسيس١(
 .٢٩٤/ ٢البلدان: معجم)٢(
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 وهـو  العلـم  بغيـر  حياة ال إذ الراقية، بالشعوب والمعرفة أسوة أكثر بالعلم
   .سعادة وعمران وتقدم وازدهار 
���  األساسي الحجر

؛ جمع لتراث هذه المدينة الفيحاء الراسخة في القـدم وكتابنا هذا هو 
مما كتب عن الحلّة فـي مجلّـة لغـة العـرب      إذ حوى على أدق المقاالت

 ألشهر الباحثين اللذين وصفوا هذه المدينـة فـي يومهـا ونقّبـوا     البغدادية
��أن ينفع به { نسأل اهللاعن أمسها.  ����
، هاالمهتمـين بشـأن  والبـاحثين  و �

   حلّي.التراث ال إحياءنكون قد أسهمنا في أن و

VØÛÃÖ]�l]çŞ}� �

فرزنا المادة المتعلّقة بهذه المدينة على شكل بطاقات ذات عنوانـات   -١
  درجت بحسب موضوعاتها.�� مختلفة، 

النسـخة المنضّــدة  قمنـا بتنضـيد المـادة المختـارة المفـرزة, ثـم قابلنـا         -٢
  بالنسخة األصلية للتأكّد من عدم وجود أي خطأ تنضيدي.

٣ -      ة حاولنا جاهـدين نقـل الـنصّ األصـليالتزاماً منّا باألمانة العلمي
ما رأيناه خارجاً عـن موضـوعنا فـي هـذا الكتـاب،       ��� كما هو، 

ــي    ــة، ووضــعناها ف ــا بنقــل الكلمــات اإلنكليزي ــا التزمن علمــاً أنّن
صلي، وكلّ الهوامش الموجـودة مـن أصـل المـادة،     موضعها األ

  ولم نضع أي هامش منّا. 
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رتّبنا موضوعات هذا الكتاب على شكل فصول بحسـب وحـدة    - ٤
ــه فكــان  ،الموضــوع ــاء ( :الفصــل األول من ــة الفيح ــواء الحلّ )، ل

 :)، والفصــل الثالــثاآلثــار والخــزائن البابليــة( :والفصــل الثــاني
  .)أخبار الحلّة(

ما بين معقوفين في المتن والهامش هـو مـن المجلّـة أو الكاتـب      ����  -٥
  سوى ما ميز بنجمة فهو منّا. 

قمنا بتدقيق النصوص لغوياً، مع الحفاظ بالقدر الممكـن علـى شـكل     -٦
مـا وجـدناه ضـرورياً فضـبطناه، كمـا قمنـا بضـبط األبيـات          ��� النصّ 

  الشعرية الموجودة عروضياً وشكلياً. 
النهائي فنّياً وفق مواصفات خاصّة تعارف عليهـا أهـل    أخرجنا النصّ -٧

  هذا الفن.
ــاً      -٨ ــاً لألعــالم، وفهرس ــاب تضــمنت فهرس ــة للكت ــارس فنّي وضــعنا فه

  لألماكن و... تسهيالً للباحث والقارئ الكريم.
فــي إخــراج هــذا  ينســاهمالم ����� شــكر  ��� ال يســعنا  لنهايــةوفــي ا

ه مـن جهـد فـي    ولــما بـذل   حتـى طبعـه،   لكتاب منذ بداية الشــروع بـه  ا
، منهم: الشيخ حسين العيساوي مشـرفاً  هذه السلسلة المباركة تإصدار

على السلسلة، واألخ حسنين الكريطي مقابالً، والدكتور قاسم الـوردي  
 واألستاذ علي العيداني مدقّقين، وعلي عداي الحسـناوي مفهرسـاً فنيـاً،   
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يضـاً للمقيمـين علـى    ومحمد عامر الكناني مخرجـاً فنيـاً، وشـكرنا أ   
فجـزاهم اهللا   الطبع في (دار الكفيل) لدقة عملهـم وحسـن تعـاملهم،   

  خير الجزاء.

والحمــد هللا أوالً وآخــراً، والصّــالة والســالم علــى ســيدنا المصــطفى  
 .bوعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ،’محمد
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ĽAvenir du Kaza de Hilleh. 

من الزهور البغدادية بينت فيها  ٤٣٥كنتُ قد أدرجتُ مقالةً في العدد 
النهضة التي ظهرت في أبناء العراق بخصوص ما يتعلّق بأمر اإلصالحات 

وافـي هـذه المجلّـة بمقـال     �� اليـوم   أناالمستحسن إدخالها في واليتنا، وها 
  فأقول: ،وجه أنظار القوم إلى قضاء الحلّة الجليل ومستقبله الزاهر�� 

داً عن الغرض الذي أرمي إليه، بـل  ريد أن أسير في بحثي مبتع�� إنّي ال 
لنصـل إلـى أحسـن     ،أذهب إليه تواً وأتعرض للوسائل التي هي فـي طاقتنـا  

	نهج يحسن مستقبلنا. 	

إذ فيها شعبة مـن   نكر؛نى ما ال يللحلّة اليوم من وسائل الثروة والغ�� إ
أن نمـوه   ��� ار ما ال مثيل له في سائر الديار، ضَالفرات التي تجري ماء النَّ

وتبسطه في غاية البطء والتثاقل، فهل يحسن بنا أن نـراه باقيـاً علـى هـذه     
اء الحالة حالة الطفولة؟ أال يجب أن يسير سيراً حثيثـاً فـي صـراط االرتقـ    

  دع الحكم ألهل الرأي والتفكير.والتوسع والتبسط؟ إنّي ا
هـذه  �� فكما أ ،بمنزلة األضالع للجسم ��� ية ليس بناء سد الهند�� إ

 ،كسـى لحمـاً وعضـالً   األضالع ال تكفي لقوة الجسـم، بـل يجـب أن تُ   
كذلك ي   قـرن بمـا   قال عن هذا البناء الجليل الذي ال ينتفع منـه مـا لـم ي
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  يتمم الغاية التي بنيت له.
مر بخـالف  هذا المشروع هو فوق طاقتنا، قلنا: األ�� ولعلّ قائالً يقول إ

ما يظن أو بخالف ما يذهب إليه، والدليل ما نعدده لك من األشغال التي 
  يمكننا أن نقوم بها لتحسين مستقبلنا.

شيء سقي األرضـين الواسـعة الممتـدة فـي تلـك األرجـاء        ��� وأول 
   اليـوم مـن أيسـر     الرحبة، فلقـد أصـبح الـري�ر الميـاه إليهـا     �� مـور لتحـد

وعليه إذا أراد الناس الوصـول إلـى مـا يرومـون علـيهم أن يبنـوا        بسرعة؛
، فـي عـرض نهـر الحلّـة     Regulateursثالث كياالت أي ثـالث قنـاطر   

	Prisesقام مآخذ ماء وت deau     ع منهـا مـن الخـروص٥(لجميع ما يتفـر( ،
نيوقد ع بدرس فكـرة   ديوان أشغال الريprojet      قـانون يـنظّم بـه سـن

ونحـن نأمـل أن يكـون إخراجـه إلـى حيـز        ،األرضـين تقسيم الماء علـى  
  الوجود والعمل بموجبه بأقرب ما يمكن.

    ا األموال الالزمة لهذه األعمال فإنّها ليسـت باهظـة، بـل فـي مأمة نَـ ك
أهـالي الحلّـة   �� جميع الذين ينتفعون بمرافق السقي، ال سـيما إذا علمنـا أ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـه كـلّ مـا يتفـرع مـن األنهـر تفـرع        ، وهو الغصن ويـراد  الخروص جمع خرص )٥(

الغصن من الشجر، والخرص بمعنى الغصن عربي فصيح، وبمعنى فرع من فروع 
النهر من باب المجـاز، هـذا فضـالً عـن أن هـذين المعنيـين معروفـان عنـد أهـل          

 العراق، ال سيما عند الذين في نواحي الحلّة والسماوة وما يجاورهما.
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 ،ر لهـم المعيشـة  افاً، وتتـو ونتائج لم يحلموا بهـا سـابق   	����  يحصلون على
���وتجعلهــم أصــحاب ثــروة طائلــة فــي قليــل مــن الــزمن،    ــوا  ��� إن بن

إذ  إلـى آالت رافعـة للمـاء؛   الكياالت المذكورة ال يحتاجون بعـد ذلـك   
  راً إلـيهم مـن تلـك الكيـاالت        هذا السـائل الحيـوييـأتيهم عفـواً متحـد، 

  أو الزارع. الساقيويتدفّق إلى حيثما يريد 

زاد األعشار اثنين والحصول على هذه األموال يكون على هذا الوجه: تُ
وقد اجتمـع المبلـغ ونـالوا مـا      ��� فما يمضي غير قليل من الزمن  ،في المائة

مسـألة حيـاة    - فعل أظهر تسرعهم في هـذه المسـألة  أملوا، وإن فعلوا هذا ال
ومــن  ،أنّهــم مــن أنشــط النــاس - الجماعـة وإحيــاء المــوات مــن األرضــين 

 ،أرغبهم في ترقية وطنهم، وأنّهم ممن يسعون في فتح باب جديد لبالدهم
  باب الحضارة الهنيئة والنجاح البين. ،باب الرقي والفالح

هـو العـزم علـى تسـيير     فأما المشروع الثاني الـذي يبشّـرنا بمسـتقبل زاهـر     
 مراكب سريعة الجري على نهـر الهنديـة بـين السـد والديوانيـة؛ لجمـع ريـع       

في محلّـه بـدون    قيذلك الريع الذي إذا ب ،الحصاد الذي يجتمع على ضفّتيه
نفـق  بـاع وي صـرف وي ل إلـى حيـث ي  قـ نقل لم يفد أهل تلك األرجاء، وإذا نُ

تلـك البـواخر   �� يغني أصـحابه ويوسـع أسـباب معيشـتهم، هـذا فضـالً عـن أ       
لـى طـول   تلك القرى التـي تتتـالى منسـوقة ع    ،تجمع القرى بعضها إلى بعض

  نّها تنزع إلى النمو والتبسط والتقدم.والتي ال تزال في حال النشوء مع أ ،النهر
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خـطّ   ���� هذه المراكب ال تفيـد فائـدة تـذكر، إذا مـا     �� وإن قيل لنا إ
الخطّ ال يمر بالحلّـة كمـا هـو مشـهور، ولهـذا      �� السكّة الحديدية، قلنا: إ

الجماعة واألهالي في ذلـك  تكون المراكب من أوجب ضروريات حياة 
  تبقى حاصالته بدون فائدة عمومية. ��� القطر، و

أما وسائل النقل على ظهور الدواب فهي في منتهى البطء والثقل وغير 
هنـاك  �� أ ��� وافية بالمقصود، دع عنك مـا تكلّفـك مـن النفقـات الباهظـة،      

الفـرع هـو   وهـذا   ،فرع للسكّة الحديديـة البغداديـة   ���� خرى وهي �� وسيلة 
المعروف عند أهل الفن بــ(الفرع الزراعـي) الختصاصـه بنقـل حاصـالت      

 ،الزراعة، وهذا مما البد منـه يومـاً إلتمـام خـطّ بغـداد بوجـه يفـي بـالمرام        
وربـط المركـزين الكبيـرين     ،ويقوم بحاجيات أهـل ديارنـا هـذه الميمونـة    

  ي الدائم.(بغداد والحلّة) برباط واحد يدفعهما إلى التقدم والترقّ

�� أما النفقات الالزمة �ال يحتاج  ���ألهذه السكّة فهي ليست بعظيمة؛  
إلى بناية بديعـة تبتلـع األمـوال بـدون فائـدة، بـل تكـون معتدلـة مناسـبة          

ا النجـف  لحالتنا، ولنا دليل على نجاح هذا الفرع من السكّة ما فـازه خطّـ  
ولو كنّا ممن يريد الترقّـي  والكاظمية من التوفيق والتيسير والربح الكبير، 

الحثيــث لبالدنــا ألكثرنــا مــن هــذه الســكك الحديديــة فــي طــول الــبالد  
  وأصبحت عامرة راقية في معارج الحضارة. ،وعرضها

ما أشرت إليه من األشغال ليست لنا وال هي حديثـة الفكـرة، إذ    ��� و
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 ����
لى مـا  خوفاً على تشتّت أموالهم ع ؛لكنّهم ال يعملون بها ،يعلمونها �
يتخيلونه إذا ما سعوا إلـى توسـيع أشـغال النقـل واالنتقـال، ولهـذا نوجـه        
أقوالنــا هــذه إلــى عمــوم النــاس ال إلــى الخاصّــة مــنهم أهــل االحتكــار   

  واالحتجان الذين يجمعون األموال لمجرد التمتّع برؤيتها ال غير.

مـا  وصلتُ إلى هنا من كالمي وأنا أسوقه إلى أبناء وطني العـراقيين، أ 
ولئك الذين هـم جرثومـة   ��  ،اآلن فألفت عنان كالمي إلى الحلّيين خاصّة

شيء أقوله لهم: جودوا على الوطن بما  ���� وأول  ،مستقبل الوطن الزاهر
في طاقتكم يد عليكم بنعمه ومرافقه وأرزاقه، وال تكتفوا بالمـاء الـذي   ج

سـير مـائكم    جاءكم وكنتم تتشوقون إليـه، بـل سـيروا دائمـاً إلـى األمـام      
مـا   ����� ما في وسـعكم؛ ليجـود علـيكم صـقعكم      ��� المتدفّق، وأفرغوا 

     تنتجـه أرضــه إلـى أقصــى غايــة، واستشـيروا لهــذا الغـرض أربــاب الفــن
المتنورين؛ ليطلعوكم على ما يجب اتّخاذه مـن الوسـائل الالزمـة لترقيـة     

  حضّرة.الزراعة على أرقى طريقة وصلت إليها في البالد العامرة أو المت

فـي ذلـك   �� لـبالدكم، فـإ   !�� ���اتّخـذوا   ،وال تغفلوا عن الصـناعة 
مـور الضـرورية لـدياركم    �� ا غناكم وثروتكم ونمو أموالكم، ومن أجلّ

 ،والطحــن ،وتربيــة دود الحريــر ،هــي آالت إخــراج الحــب مــن القطــن
وســيلة تبــرز آيــات  ������ ودباغــة الجلــود وغيرهــا، والخالصــة علــيكم  

  نشاطكم ومساعيكم العامة النفع.
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وحينما تصبحون في يسر العيش ودعته بما يفيضه عليكم ماء الفرات 
كعب الوطن أبعد العـالء، وهـو أمـر ترقيـة      عليمن الخيرات باشروا بما ي

وبقـدر مـا تسـعون لتوفّقـون،      ،المعارف، إذ بقدر ما تزرعـون تحصـدون  
مور هذه الدنيا تفتّقت عليكم منـابع  �� ب على سائر وكلّما قدمتم أمر اآلدا

  الفالح. ��� وأفلحتم  ،الخير
ــواب مــدينتكم   �� هــا أ ــد اتّكــأت رأســها علــى أب ــل القديمــة ق  ،باب

ال بل أيقظوهـا مـن سـباتها الطويـل العـادي       ،فاهدئوها بأيدي نشاطكم
بأناشيد حضارتكم وعمرانكم؛ لترى الضوء الجديد الـذي يحـيط بهـا،    

  قائلين:وغنّوا 
 :�;;;;� <=&;;;; >� ( ?�;;;;7�5 :@;;;;A,+ :B;;;#>���    >�;���� CD;��� <E�5 :�� <F :G9H��  
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م)، ١٠٥٥ -هـــ٤٤٧لمــا أفــل نجــم الدولــة البويهيــة فــي بغــداد عــام ( 
 ر آخـر أمرائهـا الملـك    فأسـ  ،واستولى عليها طغرل بك الملك السـلجوقي

الضـغط   السياسة دوراً خطيـراً علـى مسـرح الـدين، واشـتد      الرحيم، أدت
عظيم على عميدها وزعيمها السيد   	�" فوقع  ،على أبناء الطائفة الجعفرية

 ،)٤٤٨فألقى عصاه فيها عام ( ،فاضطر إلى النزوح إلى النجف ،المرتضى
  وتبعه جماعة من تالميذه.

ملك العرب سيف  ة الشهيرةمدينة الحلّ ) اختط٤٩٥ّولما كانت سنة (
 فـي   الدولة صدقة األول ابن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد األسـدي

باع، فلمـا  محل يسمى الجامعين، وكانت قبل ذلك أجمة تأوي إليهـا السـ  
نزلها تأنق أصحابه في إقامـة القصـور والمبـاني الضـخمة فيهـا، فصـارت       

ها التجار ويقصدها سائر أرباب المهـن، وأخـذت   كعبة يحج م مـن  تتقـد
م) ١١٨٤ -هـــ٥٨٠حتــى إذا جــاء عــام ( ،والتجاريــة ةالــوجهتين العمرانيــ

  شار إليها بالبنان.ة من مدن العراق التي يكانت الحلّ
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كثرت الصالت بين سـكانها وبـين سـكان     ولقربها من مدينة النجف،
ـ الغريإذ فـي العلـم والعرفـان والثقافـة والتهـذيب،       ذكر، فكان لها أثر ي

دهشاً حتـى عـاش فـي قـرن واحـد      اً مروفيها الحركة العلمية تطتطورت 
نحو خمسمائة عالم كما ترويه بعـض الكتـب المخطوطـة. والنـازح إلـى      

         ـا لمحـدث ذلك البلـد يجـد اليـوم المراقـد الكثيـرة والقبـور العديـدة، إم
ة فخـراً ومباهـاة أن   أو لفقيه عالم. وحسب الحلّـ  ،ر كامللمفس وأ ،فاضل

���، والـدين الحلـي   ق صـفي فلـ نائها الشاعر الميكون بين أب ��	
�  الحلـي 
ام، والمحقّـ    ،عة علمه وغزارة مادتهالمعروف بسق، وغيرهمـا كالشـيخ ور

  س، وغيرهم.ومحمد بن نما، وأوالد آل طاو

ان تأسيسها، ولها تاريخ حافـل بالمدهشـات فـي    بة إالحلّ هذا هو شأن
فيه من المرامي والغايات السياسـية  أواسط عهدها لم نتعرض لذكره، لما 

ة بلـدة كبيـرة تقـع علـى     التي ال تتفق وخطّة هذه المجلّة. أما اليوم فالحلّـ 
ميالً، ويمر بها الخطّ  ٦٤ة (الفرات)، وتبعد عن العاصمة ضفتي شط الحلّ

الكبير النازل من بغداد إلى البصرة، وتصلها بالعاصـمة وبسـائر    الحديدي
ات مســتقيمة تكتنفهــا الحــدائق والبســاتين ط جــادأنحــاء الفــرات األوســ

، ) ألـف نسـمة حسـب اإلحصـاء الرسـمي     ٣٠النضرة، وتقـدر نفوسـها بــ(   
  وبعضهم الزراعة. ،وأغلب سكانها يتعاطون التجارة

ة مبنية بآجر بابل المدينـة الشـهيرة التـي تبعـد عنهـا      ومعظم دور الحلّ
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وثـالث مـدارس    ،نويـة بسبعة أميال في الجهـة الشـمالية، فيهـا مدرسـة ثا    
ضخمة، وقصور  )، وفيها مبان١٩٢٦تحت سنة وخامسة للبنات (فُ ،أخرى

شاهقة، وجاد   سـه    ات مستقيمة، ومنـزل كبيـر يـؤمن راحـة المسـافرين أس
)، وأسواق البلدة من حيث العموم ١٩٢٧رجل يسمى (األسته جابر) عام (

فيها النظم الصحية، ولوال ظهور بعض المستنقعات التي  حسنة لو روعيت
أخذت تهدح معظم الناس السكنى د حياة السكان في األيام األخيرة لرج

 ،ل الليـل انـار بالضـوء الكهربـي طـو    ة عليها في بغـداد، والبلـدة تُ  في الحلّ
 ،والصــحة ،والبريــد ،ودوائــر الحكومــة فيهــا كاملــة بمــا فيهــا مــن البــرق

  وغيرها. ،لعدليةوا ،والبلدة

Víè…]�ý]�l^ÛéŠÏjÖ]� �

#�
  ة من أربعة أقضية ومركز لواء.لواء الحلّ &%$

  ة، وقد سبقت اإلشارة إليها وليست لها أية ناحية.أما مركز اللواء فهو الحلّ

  وأما األقضية فهي:

: المدحتيـة، ونهـر الشـاه،    هـي  ��(�)' قضاء الجربوعية وتتبعه أربع  -١
  والقاسم، وعالج.

  : المحاويل، والخواص، وشعبة النيل.�(�)' ثالث  :النيل وفيهقضاء  -٢

  جدول الغربي.الب)، وبق (كسر: الكفل، وأبو غَقضاء الهندية وفيه -٣
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  : جرف الصخر، واإلسكندرية فقط.قضاء المسيب وفيه -٤

Vð]ç×Ö]��æ‚u� �

يحــده مــن الشــمال لــواء الــدليم، ومــن الشــرق لــواء الكــوت، ومــن  
  ومن الغرب لواء كربالء.الجنوب لواء الديوانية، 

M�I VíéÂçe†¢]�ð^–Î� �

م)، وكـان قبـل   ١٩٢٧هذا قضاء حديث أنشأته الحكومة في أواخـر ( 
ذلك نواحي تراجع مركـز اللـواء رأسـاً، وقـد سـمي بالجربوعيـة؛ لكثـرة        

تلك الحيوانات التـي   ،اليرابيع (وهم يسمون اليربوع جربوعاً) في أراضيه
ا القضـاء أكلهـا شـأن عربـان الباديـة      اعتاد سكان المقاطعات التي في هذ

اليوم، قاعدته قرية (جديدة [كزبيدة] الحاج عبيـد)، وتُسـمى الجربوعيـة    
بن قائمة على الضـفة اليمنـى مـن    أيضاً، وهي عبارة عن مبان قليلة من اللِّ

  بالقرب منها الخـطّ الحديـدي بغـداد إلـى البصـرة    -الكبيـر  النهر، ويمر- 
  لعشائر التي يقدر عددها بخمسين ألف نسمة.ومعظم سكان القضاء من ا

  هي: ،�(�)'  للقضاء أربع
حمزة (قبر الحمزة الـذي هـو مـن    المام اإلومركزها  ،] ناحية المدحتية١[

  .)gولد العباس بن علي بن أبي طالب

  ة).درة (وزان ولَبومركزها قرية الد ،] ناحية نهر الشاه٢و[
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ومركزها قرية القاسم (قبر اإلمام القاسم أخي الرضـا   ،] ناحية القاسم٣و[
  ).gابن اإلمام موسى بن جعفر

ة (بالتصـغير)،  ريصَـ ومركزها قريـة الب  ،] ناحية عالج (بإسكان األول)٤و[
 ،بن، وفيهــا مــديرونومراكــز هــذه النــواحي قــرى صــغيرة مبنيــة بــاللِّ 

بجبايــة وأفــراد مــن الشــرطة والســعاة الــذين يقومــون  ،ةبــوبعــض كتَ
  وتأمين طرق المواصالت. ،األموال األميرية

N�I VØéßÖ]�ð^–Î� �

م)، وكـان  ١٩٢٧أوجدته الحكومـة عـام (   ،وهذا القضاء حديث أيضاً
قبــل ذلــك نــواحي مربوطــة بمركــز اللــواء كمــا كــان قضــاء الجربوعيــة، 

 ،فكانوا خمسين ألف نسـمة  ،أحصت الحكومة نفوسه في األيام األخيرة
 ،وكلّهم من العشـائر الـذين يمتهنـون الزراعـة، مركـزه قريـة (كـويرش)       

وهي من بقايا أطالل البابليين، وقد اتخذت الحكومة القصر الذي شـيده  
األلمان هناك قبل الحرب الكونية أيام اشتغالهم بالحفر والتنقيب في بابل 

  ألشغالها. *�� 

  :هي ،MN�KO وللقضاء ثالث 

  : ومركزها قرية المحاويل.ناحية المحاويل -١

  انة (بالتشديد).ومركزها عنّ ،ناحية الخواص: (كأنها جمع خاصة) -٢
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: وهي داخلة في القضاء، وهذه األمـاكن قـرى كبقيـة    ناحية النيل -٣
  القرى التي ألمعنا إليها آنفاً.

إلـى   وكان المقرر أن يسمى هذا القضاء الجديد بقضـاء بابـل إشـارةً   
ولكن الحكومة ارتـأت مـؤخّراً تسـميته     ة المعروفة،بابل المدينة التاريخي

إلى النهر الـذي يسـقي المقاطعـات العديـدة الواقعـة       إشارةً ؛بقضاء النيل
تيه، ومعظم أراضي هذا القضاء مسجلة في الطابو بأسـماء بعـض   على ضفّ

  وبعضها أميرية. ،الوجهاء في العراق
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ن طـاروق أي مسـتطرق علـى لغـة مـ     يـق (تصـغير   �� &+ وقاعدته قصبة طُ
ينطـق بالقــاف جيمـاً)، وقــد ســمي هـذا القضــاء بقضـاء الهنديــة؛ لوقــوع     

تي نهـر الهنديـة الـذي حفـره آصـف الدولـة المهراجـا        أراضيه على ضفّ
م)، وط١٧٩٣ُ -هــ  ١٢٠٨عـام (  الهنديو  ـ لَيريـق هـذه بدة حسـنة الموقـع   ي
، وممـا يزيـد فـي جمالهـا     الهندية اليمنـى  قائمة على عدوة شطّ ،والمنظر

اء، ومزارعها الكثيرة، ونسـيمها العليـل، وماؤهـا النميـر، فيهـا      حدائقها الغنّ
ة على طراز صحي ومدرسة ابتدائية مبني ،صرح (سراي) ضخم للحكومة

حديث، وفيها سوق ال تختلـف عـن أسـواق القـرى مـن حيـث الحقـارة        
جسـر مـن خشـب    واألوساخ وأسلوب البنـاء، ويربطهـا بالجانـب األيسـر     

ى زحسمسها رجل من العشائر يناسب عمرانها. أساف (بالتشـديد) عـام   ي
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ن عقبـه بتشـييد المبـاني والـدور بعـد ذلـك       ق مـ م)، وتأن١٧٩٣ّ -هـ١٢٨٦(
  حتى صارت بالصورة الحاضرة.

اف مـن بقايـا زحـاف    عرفـون بـآل زحـ   يريق اليـوم جماعـة ي  ووفي طُ
ولكثـرتهم قـال أحـدهم     ؛القزوينيـة األسـرة   المومأ إليه يعيشون فـي ظـلّ  
  مخاطباً أحد السادة القزاونة:

;; �PQ R�;;S=!E;;�P�DL T;;�#� U�   =K;;;��� V�;;;�#�� 3 B;;;W&��� X�;;;5  

  فقال: ،وقد شطّر أحدهم هذا البيت

;; �PQ R�;;S=!E;;�P�DL T;;�#� U�   =K;;;;;#H� *;;;;;/ BYK;;;;;#Z �K;;;;;Z  

�,;;;;� B9-K;;;;S� [K;;;;���� \
Q   =K;;;��� V�;;;�#�� 3 B;;;W&��� X�;;;5  

ر نفوسـها  تقطنه جماعات من العشائر تقد ،وقضاء الهندية هذا جسيم
] ٢و[ ،] أبـو غـرق  ١هـي: [  ،مهمة �(�)' ) نسمة، وله ثالث ٦٠,٠٠٠بنحو (

  فل.] الك٣و[ ،جدول الغربيال

وهي ترى  )،القص(يقال له  أما ناحية (أبو غرق)، فمركزها في محلّ
جـدول الغربـي   الوناحيـة   شؤون العشائر التي تقطن مقاطعة (أبـو غـرق)،  

مركزها قرية الرجيبة الواقعة على ضفة النهر اليمنى في محـل يبعـد عـن    
الهندية بخمسة أميال، وهي تـرى شـؤون العشـائر القاطنـة علـى ضـفاف       

  ومعظمهم من آل فتلة وبني حسن. ،جدول الغربيال
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ــا ناحيــة الكوهــي قصــبة صــغيرة تقصــدها  ،فــل، فمركزهــا الكفــلأم
 يهودية من سـائر أنحـاء العـراق مـرة فـي السـنة لزيـارة النبـي        الجاليات ال

والمدفون هناك في قبر فخم شيد حوله  ،حزقيل المعروف بـ(ذي الكفل)
فــل بلــدة قديمــة م). والك١٠٤٣ -هـــ٤٣٥البويهيــون جامعــاً كبيــراً عــام (

اختلف المؤرخون في زمن تمصيرها وذكر اسـمها القـديم، وقـد ضـربنا     
  ق بحثنا بها.الخالف فيها؛ لعدم تعلّصفحاً عن أوجه 

الهندية عند عبـوره سـدة الهنديـة واقترابـه مـن هـذه الناحيـة         وشطّ
يعمالن عمالً عظيماً فـي إرواء األراضـي التـي     ،ينشطر شطرين كبيرين

آخر في مقالتنـا عـن    على عدواته، وقد سبقت اإلشارة إليهما في محلّ
  .)٤٤٣: ٦لواء الديوانية (

PI VgéŠ¹]�ð^–Î� �

وبخطورتـه التاريخيـة    ،ة بقدمهيمتاز هذا القضاء عن بقية أقضية الحلّ
أهــل الكوفــة عنــدما نقضــوا بيعــة الحســين بــن  �� وموقعــه الجغرافــي، فــإ

) ب بن نجبـة الفـزاري  أتوا إلى (المسي وحاربوه في أرض الطفg علي
 ،nأحد أصحاب اإلمام القتيل نادمين على فعلتهم مع ابن بنت الرسـول 

إلى صفوفه لمحاربة ابن زياد، وقد اتخذوا القرية التـي سـميت    وانضموا
 بـن نجبـة) مقـراً لحركـاتهم الحربيـة؛ أل     ب باسم صاحب اإلمام (المسـي ��

المؤونة واألرزاق التـي كانـت تـرد إلـى العـراق مـن الموصـل وسـورية         
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ة بـ(المسيكانت تأتي بطريق النهر مار ي هؤالء بــ(التومابين)؛ ب)، وقد س
واشتركوا معه في حـرب ابـن زيـاد تلـك      ،ب)هم تابوا على يد (المسيألن

حتى حمل عليهم ابن زيـاد حملتـه    ،الحرب التي دامت نحو أربعة أعوام
تـل  ب الذي قُالتي قضى بها على آخر منافس ومحارب له، ومعهم المسي

  م).٦٨٤ -هـ٦٥عام (

وهي اليوم بلدة جميلة راكبـة عبـري    ،هذا مجمل تاريخ هذه المدينة
نسـمة تكتنفهـا الحـدائق والبسـاتين، وتجـري       )٥,٠٠٠(ونفوسها ،الفرات

فيها السيارات الكثيرة في طريقها إلى كربالء والنجف، ويمر بهـا الخـطّ   
ــدي ــي    الحدي ــاء المس ــز قض ــي مرك ــر، وه ــد الكبي ــذي تق ــه ب ال ر نفوس

اً حسناً، وتهتم الحكومة بـدفن  نسمة، وتسير فيها التجارة سير )٤٠,٠٠٠(بـ
المستنقعات التي ظهرت فيها مؤخّراً، ولها جسر مـن خشـب ال بـأس بـه،     

جـرف الصـخر، ولـه شـعبة      -٢و ،اإلسـكندرية  -١وللقضاء ناحيتان هما: 
ى شعبة المسيب.تسم  

سكندر ذي القـرنين الـذي كـان    اإلسكندرية فإنها منسوبة إلى اإل أما
قام له أثراً فيهـا، وحينمـا مـر بـالعراق حفـر نهـراً       كلّما مر بأرض وفتحها أ

كبيراً جره من الفرات إلى السماوة، وسماه نهر اإلسكندرية، وشيد علـى  
 اإلسـكندر بنـى   �� أ صدره قرية أسماها باسم النهر، وفي معجم الحمـوي

ثالث عشرة قرية سـماها كلّهـا باسـمه، ثـم تغيـرت أسـاميها بعـده، ومـن         
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رية التي بناها بـأرض بابـل، والتـي نحـن بصـددها اآلن،      جملتها اإلسكند
واإلسكندرية اليوم مجموع بيوت من اللّبن مع خان قديم فيها هو مركـز  

بة، وتمر بها جميـع السـيارات   تَللشرطة، وفيها أيضاً مدير ناحية وبعض كَ
  التي تقصد العتبات المقدسة.

  المدير في شؤونها.وأما ناحية جرف الصخر، فمجموع مقاطعات تراجع 

ا شعبة المسيوترى معامالت العشائر. ،ب، فداخلة في مركز القضاءوأم  

عد عشرة أميال عن المسيقـيم (نـاظم)   �� ب فـي جهـة الجنـوب    وعلى ب
الفرات الكبير (أي ناظم سدة الهندية) الذي سبقنا فبحثنا عنه بحثاً مسـهباً  

  .)١٢٠: ٦فيه في هذه المجلّة (

=��]5 ^������  �_.��� \�Q,�� ��� 
 ]٥٧٧آب) العدد الثامن/ ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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Villages du liwa Hillah.@ @

ــة قــرى    تحــيط بأقضــية اللــواء الســيما بقضــائي النيــل والجربوعي
منهـا بـين مائـة ومـائتي دار، وهـذه الـدور مبنيـة         ���� عديدة تتـراوح  

اآلخر باآلجر، ومعظمها بالد تاريخيـة معروفـة    همبعضبن وبعضها باللّ
ممهـا  �� الـدهر الخـؤون حمـل علـى     �� عة أراضـيها، غيـر أ  بعظمتها وسـ 

  مار، حملة أنزلتها من قمم المجد والسعادة إلى مهاوي الخـراب والـد
ونحـن   لهـا غيـر الطلـول واألنقـاض،     ال ترى ،فأصبحت أثراً بعد عين

عسـى أن تكـون فـي     ،أسماء هذه القرى بالتفصيل ذاكرون فيما يأتي
  ذلك فائدة تُذكر.

  :قرى قضاء النيل في الجهة اليسرى

، قلعة النائـب  ، بتة رؤوف األمين،)٢(بتة وهبي ،)١(نفارةخُ البو مصطفى،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بضم الخاء.  )١(
محرفة عن بت، وهي كلمة فارسية معناه الصنم، وهذه الكلمة (أي بت)  بتة )٢(

اسم لمعبد من معابد الفرس، ما تزال أطالله ماثلة للعيان حتى اليوم فـي بتـة   
  المذكورة.
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 ، كـويرش، )٤(ونرنُـ ب ،)٣(ورةالس ، اإلمام،)٢(ةفتيالم ،)١(اغيةالصب المحاويل،
ــجِجمــة،)٥(ةم ــايج ،)٦(ريطعــةگ ، جــرف الوردي ــنَقَ والب،د ،)٧(عت ٨(رةه(، 

  الرواشد. ،)١١(نيصَالح ، السادة، بارمانا،)١٠(اتعيمج ،)٩(اتخَيوكُ

  وفي الجهة اليمنى من القضاء:

  .)١٥(همازيةوالطَّ، )١٤(جرف الكراد ،)١٣(لةيخَسنجار، النُّ ،)١٢(عنانة

 ،حمـزة المـام  اإلوفي قضاء الجربوعية في الجهة اليسرى: ياسية، مزيدية، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتشديد الباء.  )١(
  بضم الميم، وتشديد الياء.  )٢(
  بفتح السين. )٣(
  بفتح الباء، وضم النون. )٤(
  وزان سمسمة. )٥(
  بإسكان الكاف الفارسية. )٦(
  أي عتائق. )٧(
  بفتح الفاء والنون وإسكان الهاء. )٨(
  بالتصغير.  )٩(
  بالتصغير. )١٠(
  كأنها تصغير حصن. )١١(
  وزان جبارة. )١٢(
  مصغرة.  )١٣(
  كأنها جمع كرد، وهو بئر السقي.  )١٤(
  بفتح الطاء.  )١٥(
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البو سع١(رب( ،ُشةفَر)٤(ان الصغيرگوخي ،ان الكبيرگ، خي)٣(گعال ،)٢(.  
، معيميرة، سعيدية، رشيدية، حـويش  )٥(0/.- �
,� وفي الجهة اليمنى: 

السيصَد، دبلة، بالعفينـات  حـدة، جناجـة، جديـدة     ،رة (تصغير بصـرة) ي
مام القاسم، شرفة (غيـر الشـرفة   اإلجديدة الحاج عبيد،  ،(أي مستجدة)

  زرفية. ،التي في الجهة اليسرى)

  والرجيبة. ،قرى قضاء الهندية: جناجة (غير جناجة قضاء الجربوعية)

قرى قضاء المسيدة.ب: قرية اإلسكندرية، قرية الس  

Vð]ç×Ö]�å^éÚ� �

ولم يكن  ،ة فقطم) يمر بالحل١٧٩٣ّ -هـ١٢٠٨(كان الفرات حتى عام 
اسـمه   مثريـاً هنـدياً   ��� واتفـق   ،يومئذ لشـط الهنديـة الحـالي اسـم يـذكر     

(كذا بمعنى آصف الدولـة أي وزيرهـا األكبـر) جـد      -(عاصف الدولة)
زار العتبــات المقدســة فــي  -(إقبــال الدولــة) وهــو مــن مهراجــات الهنــد

بمشــروع إســالة الميــاه إلــى  أن يقــوم العــراق، ورأى مــن واجبــه الــديني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وزان جعفر.  )١(
  وزان غرفة.  )٢(
  بالكاف الفارسية. )٣(
  بالكاف الفارسية.  )٤(
   وزان قديس. )٥(
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البلدة التي كتب عليها نكد الطالع أن تكون فوق ربـوة مرتفعـة    -النجف
 ،فأخذ على نفسه تحقيق هذا المشروع الخطير -ال يمكن أن يصلها الماء

ق كان في طاقة الرجـل أن يعبـره   وأنفق مبلغاً طائالً على حفر جدول ضي
النجـف المنخفضـة عـن     ة إلـى نـواحي  وهو يخـرج مـن شـط الحلّـ     ،وثباً

إلى أصـله، وأرخ   المدينة، وقد سمي هذا الجدول باسم (الهندية) إشارةً
  هـ).١٢٠٨هذا العمل بعبارة (صدقة جارية) أي عام (

 عوامل الـدهر وانخفـاض سـطح هـذا الجـدول عـن األراضـي        �� أثم
حتـى أصـبح هـذا     ،رت فـي توسـيعه أعظـم تـأثير    تيه أثّـ الواقعة على ضـفّ 

ة دفعـة واحـدة النخفـاض    لضيق نهراً كبيراً اندفق فيه شط الحلّالجدول ا
األراضي التي يسيل عليها، وكانت المزارع المبثوثة على عدوتيـه تغـرق   
بسبب فيضانه وتموت عطشاً أيام هبوطه، فآن للحكومة العثمانية أن تقوم 

من المجلّد  ٣بمشروع سد الهندية الذي سبق أن أفردنا له بحثاً في الجزء 
  السادس من مجلّة لغة العرب.

) قامت الحكومة االحتاللية بحفر جـدولين كبيـرين   ١٩١٨وفي عام (
سمت األول منهما بــ(جدول الجورجيـة) (إشـارة     ،تي هذا النهرعلى ضفّ

 ،إلى الملك جـورج البريطـاني) وهـو يسـقي أراضـي شـعبة (أبـو غـرق)        
لهـا (المـويهي)   وأراضي ناحية الكفل، ثم تنتهـي مياهـه فـي بزائـز يقـال      

الداخلة في لواء الديوانية، وسمت الثاني بـ(جدول بني حسن) إشارة إلى 
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جـدول  الوهو يسقي أراضي ناحيـة   ،تيهقبائل بني حسن الرابضة على ضفّ
وكانـت أراضـي ضـفاف     نتهي في بزائـز تقابـل ناحيـة الكفـل.    الغربي وي

باشرة علـى  هذين الجدولين قبل فتحهما تستقي مياهها من شط الهندية م
  الوجه المذكور.

ع من صدر سدة الهندية، ثم ة الذي نحن بصدده اآلن يتفروشط الحلّ
حيث يتفـرع إلـى فـرعين     ،غارةة ويذهب إلى صدر الدينساب إلى الحلّ

)، ٤٤٣: ٦كبيرين سبقت اإلشـارة إليهمـا فـي بحثنـا عـن لـواء الديوانيـة (       
والمـزارع الكثيـرة    وتتفرع من عدوتيه جداول عديدة تسقي المقاطعـات 

  التابعة للواء، وتنتهي مياهها في البساتين والبزائز.

 ة اليمنـى هـي: المهناويـة،    ع مـن ضـفة نهـر الحلّـ    فالجداول التي تتفـر
مـود نهـر الشـاه،    يمية، طهمازية، يهودية، تاجية، عالخواص، عنانة، إبراه

ــور ا ــو ضــباع، ع ه ــة، أب ــر   لشــوك، دورة، هميني ــاب، نه ــود عــالج، عت م
  يأتي صدر الدغارة). بوعية، الزرفية، الحسينية، األبيخر (ثمالجر

هـي: حصـن البيكـات،     ،ع من ضفة النهر اليسرىوالجداول التي تتفر
المحاويل، خنفارة، بتة، خاتونية، فندية، النيل، الجدول، الورديـة، بنشـة،   

دوالب، غنية، أبو حسشَان، فنهرة، بيرمانة، ميش، (بالتصغير)م، د نهر السي
حجاب، روبيانة، باشية، كدس، البزل، عـوادل، زبـار، عثمانيـة، شـوملي،     

  ظلمية، وأبو جماغ (ثم يأتي صدر الدغارة).
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وعليهـا مـدار    ،وهذه الجداول كما أسـلفنا تسـقي مقاطعـات جسـيمة    
  معيشة سكان اللواء وحياته.

Vð]ç×Ö]�†ñ^�Â� �

ية جماعات كبيـرة مـن   ة كما في غيره من األلوية العراقفي لواء الحلّ
  ي:أسماء األقضية التي تقطنها كما يأتنذكر أسماء قبائلها و ،العشائر

ة، العمـار، قسـم مـن البـو     الجحيش، المعامرة، العـزّ  :(في قضاء النيل)
سلطان، اليسار، الدواغنة، الغران، بني عجيل، البو علوان (وهم قسـم مـن   

  الدليم)، كريعات، الزوامل.
  الجبور، البو سلطان، خفاجة. :ة)(في قضاء الجربوعي

  ل (بالتصغير)، بني حسن، الدعوم.يفَآل فتلة، كريط، طُ :(في قضاء الهندية)
ن، الجدي، الجراونـة (وهـم مـن شـمر)     : الجنابيو(في قضاء المسيب)

  قسم من المعامرة. ،(بتشديد الميم)
 نسـمة مشـابهة فـي    ١٨٠,٠٠٠ر نفوسـها بــ(  وهذه العشائر التي تقـد (

 ،العادات واألخالق والمآكل والمالبس وغيرها لسائر العشائر العراقيـة 
قـد  وتسود األمية في صفوفها كما تسود بـين سـائر العشـائر العراقيـة، و    

بإنشـاء   ��� ال سبيل إلى تهذيب هذه الجماعات وتثقيفهـا  �� وبينا أسبق 
 مدارس سيارة يتنقل أساتذتها بين المضـايف والمنـازل إلحـالل العلـم    

  الجهل واألمية. والعرفان محلّ
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وسائر أنواع  ،وشاي ،ة ما تجلبه بقية األلوية من سكريجلب لواء الحلّ
والمشـروبات الروحيـة، ويصـدر مـا      ،وجميـع التوابـل   ،األقمشة (الثياب)

وبعض  ،وأنواع المواشي ،وغنم ،وسمن ،جلود من تصدره بعض األلوية
ر دخل ويقد .ومعجون الطماطة ،والبيض ،والطيور ،المنسوجات الصوفية

ألـف   ٤٣٥الحكومة من الحاصالت الطبيعية من هذا اللواء بنحو مليون و
  :ة موزّعة كما يأتي) المالي١٩٢٨ربية بموجب إحصاء سنة (

ألف ربية من قضاء النيل،  ٣٥٠ألف ربية من قضاء الجربوعية، و ٤٥٠
ب، ألف ربية من قضـاء المسـي   ٢٦٥وألف ربية من قضاء الهندية،  ٣٢٠و

ستهان به من (الكودة) والضرائب والمعابر وغيرها.وهناك دخل ال ي  

Vð]ç×Ö]�»�Í…^Ã¹]� �

ة يجب أن تكون المعارف في لواء الحلّ�� يتخيل قارئ هذه الفوائد أ
ة الزاهر وبيئتـه  في حالة أوسع مما هي في بقية األلوية لمكان ماضي الحلّ

األميـة تسـود فـي معظـم     �� م؛ ألالحقيقة خالف مـا تقـد   الصالحة، ولكن
المدن العراقية رغم ماضيها الزاهر ومجدها المندثر، وقد يكون العلم في 

تـزال آهلـة ببقايـا العلمـاء      ألنهـا مـا   ة أحسن مما هو في بقية المدن؛الحلّ
ــوع     ــك الرب ــي تل ــة عــدد المــدارس ف ــرت الحكوم ــإذا أكث  ،الســابقين، ف

ل الفعالة لنشر التهذيب الصحيح، أمكننـا أن نتفـاءل لهـا    واتخذت الوسائ
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ا إذا كان الجهل ينخر عظام أبنائها فال أمل في مستقبلها.بمستقبل زاهأم ،  
ورابعة  ،وثالثة أولية ،خرى ابتدائية�� و ،ة اليوم مدرسة ثانويةوفي الحلّ

ل ب والهنديـة والكفـ  مـن المسـي   ��� وفي  ،وخامسة أهلية لليهود ،للبنات
  فتأمل يرعاك اهللا. ،مدرسة للحكومة، تلك هي مدارس اللواء كلّها

=��]5_.��� \�Q,�� ��� ������^ 
 ]٦٥٧أيلول) العدد التاسع/ ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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Une visite au barrage de Hindyeh 

 مـن  فمـنهم  الهنديـة،  سد عن األيام هذه في الكالم كثر) العرب لغة(
 لنـا  ضـرراً  فيـه  رأى مـن  ومـنهم  والعبـاد،  للبالد خيراً به وتفاءل استحسنه
 فيـه  تُـدفن  الدولـة  وأموال العثماني النّضار�� أ إلى ذهب وفريق ولديارنا،

 ضـعف  مائـة  المثل قريب عن يثمر بذراً تبذرها إنها قالت: وجماعة دفناً،
 مجلّتنـا  إدارة فـأرادت  واآلراء، األقوال من هذه غير إلى ضعف، ألف أو
 الحقـائق  عارفـاً  باألمور بصيراً رجالً فأنفذت الباطل، من الحق تعرف أن

 مـن  عـاد  أن وبعـد . رفيعـة  إلينـا  ويرفـع  السـد  ذلك ليشارف للوطن؛ محباً
 هنا ندرج ونحن الخصوص، بهذا الشواعر من خالجه ما إلينا كتب مهمته
  :قال ما وإليك أنشأه ما للقراء

 بشأن مختلفة أقواالً اآلن إلى أسمع زلت وما سنّي حداثة منذ سمعت
 وكانـت  أمنيتهـا،  تحقيـق  وعلى بنائه على الدولة تصميم وعن السد، هذا
 يثبتـه  مـا  الواحـد  وينـاقض . بـبعض  بعضـها  تتصـادم  ما كثيراً األقوال هذه

 انتقاداً والحالية الخالية وأشغاله السد ينتقدون كثيرين رأيت بل ال اآلخر،
الـدافع  حسـب  متباينـة  وأهـواء  غايـات  عـن  أو دفينة حزازات عن يشف 
 وشـين  زيـن  من سمعته ما ��� �� أ الغريب ومن القول، إلى يدفعهم الذي
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 يعتمـد  أو جليـل  مصـدر  مـن  تصـدر  أشـياء  أسمع كنت األحيان وبعض(
 شـوق  صـدري  فـي  أثـار  بـل  رأي، دون رأيـاً  نفسـي  فـي  يثبـت  لم) عليه

 أتمسـك  أن بـي  يحسـن  ال: نفسـي  فـي  فقلـت  االستقرار، والعج التحقيق
 األشـغال  محـل  إلـى  بنفسي أذهب أن بي يجدر بل ذاك، دون هذا بقول

ــا وأنظـــر شـــندرفر  الفرنســـي البـــارع المهنـــدس الســـابق فـــي فعلـــه مـ
Scheoenderferالسـير  اإلنكليـزي  الشهير المهندس رسمه بما ، وأقابله 

 رأيي وأرى حكمي أبين أن أستطيع وحينئذwillcoks، ولكوكس  وليم
 اليوم أما. والسيئات الحسنات من الرسمين في ما نظرت قد أكون أن بعد
 فجمعـت  وصـرح،  الحق لي فتبين خلدي في دار قد كان ما أتممتُ وقد
 بنفسـي،  رأيته واختبرته ما إلى وضممته السابق في سمعته ما ذاكرتي في

  .مكين ركن على قائمة أظنّها حقيقة ذلك ���  من فتقوم

 إلى الماء إعادة�� إ لكم أقول بأن أبدأ السد لوصف أتعرض أن وقبل
 يكـون  أن إلـى  اإلنسـان  يحتـاج  وال إليه، رجوع ال مبتوت أمر الحلّة نهر
 بنفسـه،  يـره  لـم  مـا  علـى  صـاحبه  يوقـف  لكي الفن أصحاب العلماء من

 بـل تختمهـا   الحكومة تجريها التي الهائلة األشغال تلك إلى النظر فمجرد
  .الصدد هذا في شك ���  فكركم عن تزيح لكي يكفي الهندية في

 فيهـا  تقـوم  التي المواطن في اقتبستها التي اإلفادات اآلن ودونكم
 نفسـي  في وقعت التي والتأثرات المالحظات بها قرنت وقد األعمال،
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  :إياها مشارفتي مطاوي في بها شعرت أو

: فـرعين  إلـى  الفـرات  يتفـرع  اليوم فيه األشغال تتم الذي الموطن في
 والفـرع  ،)الحلّـة  نهـر  أو الحلّة شط( اسمه األيسر الفرع وهو األول الفرع
 وكانـت  الهنديـة)،  نهـر  أو الهنديـة  شـط : (اسمه األيمن الفرع وهو الثاني
 اليـوم  أمـا . أختهـا  الثانيـة  الشعبة من أعظم الخالية األزمان في الحلّة شعبة

 ذهـب  وقـد  الهنديـة،  شـط  في يتدفق الفرات ماء ���  إذ بالعكس، فاألمر
 ولمـا  مختلفـة،  أسـباباً  له معلّلين شتى مذاهب االنقالب هذا في الباحثون

 لقلّـة  الفـن  أهـل  مـن  المـدقّقين  أولئـك  معرفـة  تجـاري  ال معرفتي كانت
 أن بـدون  أوجههـا  على األمور أذكر بأن اجتزئ المادة هذه في بضاعتي

  .عنها صفحاً أضرب ولهذا وأسبابها؛ عللها عن البحث في أتوغل

 األمر أولو رأى فلما سنة، ٤٠ نحو قبل مجراه عن الفرات تحول بدأ
 )١٨٨٥( سـنة  فـي  وشـرعوا  وقعدوا، له قاموا الجري في االنحراف هذا

 وبنـاه  المذكور، شندرفر الفاضل له المهندس وكان غواص، سد بإقامة
 ويكثـر  الهنديـة  شـط  في جريانه ليقلّل النهر عرض في وجعله بالطاباق
 الـذي ) الماء نقصان( الصيهود إبان في سيما ال الحلّة شط إلى انحداره

 حالته على إلى المحافظة األمر أولو سعى ولو الخريف، أيام في يكون
 ألسـباب  أنـه  ���  ���01���  تحقّقـت  لكانـت  تامة محافظة له رسمت التي

 واالنهيـار  باالنهـدام  أخـذ  عليـه  الزمـان  تعاقـب  ولما. أمره ���2 عديدة
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 كثيـر  ترميمـه  وأصـبح  فائدة، فيه تبق ولم بالمقصود، وافياً يعد لم حتى
 إهمالـه  إلـى  والـربط  الحـلّ  أصحاب فاضطر التحقيق، وصعب النفقات

 حسـماً  بـالمرام؛  فائدةً وأوفى وأمكن أقوى آخر بسد إبداله وإلى بتاتاً،
 ��01���  مع تحقيق حين ���  إليه يعودوا أن إلى يحتاجوا أن بدون لألمر

 وهـذا  السنة، مدة طول على الحلّة شط في غزيراً جرياً الماء يجري أن
 عالم إلى اليوم يخرج الذي الفكر وهو ويلكوكس، وليم السير فكر هو

  .)١٩٠٩( سنة منذ الوجود

 أواخــر فــي تنتهــي إنهــا إذ عظيمــاً، تقــدماً تقــدمت الســد أشــغال�� إ
 أن يمكننـي  وال إتمامهـا،  فـي  والعملة المهندسون يجد واليوم الخريف،

 هـذا  فخامـة  مـن  التعجـب  غايـة  تعجبتُ إني: وهو أقوله ما عليكم أخفي
 وأجل أعظم هو السد هذا�� إ ظنّي وفي وجاللته، وضخامته المكين البناء

 مـن  عجبـت  ولقـد . العليـة  دولتنـا  بـالد  فـي  الموجودة األسداد من جميع
 مربع، متر )١,٥٠٠٠٠٠( مساحتها أرضاً يستغرق الذي الشغل محلّ حسن

 هـم  فحقيقـة  هنـاك،  المشـتغلين  العـراقيين  عمالنا من رأيت مما ودهشت
 إذ والـذكاء،  والنباهـة  النشـاط  شـدة  من منهم رأيت بما أهنّئهم ألن أهل
 فـي  يتخرجـوا  لـم  أنهـم  مـع  ويفعلونـه  يأتونـه  مـا  ����  فـي  يرى ذلك ��� 

 لـو  بهم فكيف دنيا، وال بل عليا، مكاتب في وال الفن، أصحاب مدارس
 كمـا  اليـوم  وتحقّقـتُ . األعمـال  هذه إلى الراجعة الفنون وأتقنوا دخلوها
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 ����  مـن  واالنتفـاع  الفطـري  الذكاء من العراق ألبناء�� أ سابقاً األمر تثبت
 مـا  ����  بسهولة يتلقون إذ البالد، سائر أهالي في يرى قلّما ما عصري نور

 أم طيـانين  أم مـرارين  كـانوا  وسواء تعب، أو كلفة أدنى بدون يشاهدونه
 حسـن  مـن  قليـل  زمن في اكتسبوا قد فكلّهم باآلالت، مشتغلين أم بنائين

 ونحـن . العجـاب  بالعجـب  مـنهم  يقضـي  ما وأشغالهم بأعمالهم التصرف
 جـون  السـير  محلّ مهندسي دراية إلى العملة من الطبقة هذه تقدم ننسب

 على أخذوا وقد ال كيف الوطن، بأبناء ورفقهم آدابهم وحسن جاكصن
 الفائـدة  لتكـون  الـديار  هـذه  أبنـاء  معاملـة  وحسن السد، هذا بناء أنفسهم
  .العباد ومجاملة البالد، تعمير: فائدتين

 ال ولهـذا  باأليدي تُمس تكاد بل حسية، رؤية كلّها تُرى األمور هذه
 شـيطان  وأغـواه  البصـر  أعمـاه  مـن  ���  البينة الحقيقة هذه ينكر أن يمكن

 هــذه أمــام صــاغراً يقــر أن ���  يســتطيع ال المشــاهد إذ والحســد، الفســاد
 حيــز إلــى منيــة���  تلــك إبــراز نفســها علــى أخــذت التــي العـامرة  اإلدارة
 أي( النحـل  خاليـا  مـن  عظيمـة  بخليـة  الشغل محلّ شبهت ولقد. الوجود
 صـف  ���  من عامل ألفي من أكثر فيها عددت إذ ،)العسل زنابير بكورة

 وفريـق  اللّـبن،  يقطعـون  وآخـرون  األرض، فـي  يحفر من بينهم وصنف،
 المختلفـة،  اآلالت تسـير  وجماعـة  ،��34�56 علـى  ويقيمهـا  الجدران يبني

 لنقل ���78�9 التي الخفيفة السكك عجالت يدفعون يمشون أو وكثيرون



 الحلّة في مجلّة لغة العرب  .....................................................................  ٤٢

 

 عجيباً ترتيباً المواطن جميع في ورأيت المعدات، وأنواع والمواد التراب
 بغيـر  لهـا  قـد  أو شـغله  عـن  انقطع قد رجالً أبداً أشاهد ولم غريباً، ونظاماً

 بـين  مـا  فـي  التصـرف  أساء أو العمل أساء من أبصر لم أني كما وظيفته،
 قبـل  لـه  رسـم  الـذي  مجراه في سائراً شيء ����  رأيتُ بالعكس بل يديه،

 يحكـم  أو فيتمـه  عليه ��;.: �3 ليحقق وسعه في ما ���  وباذالً به، الشروع
 فـي  تبـذير  ����  يمنـع  لكـي  يرام ما أفضل أو يمكن ما أحسن على عمله

  .المعدات في أو المال في أو الوقت

 ينتقـدون  أناس وجد وكيف: نفسي في قلت ذلك ���  اعتبرت فلما
 علـى  ضـررهم  أشد ما األغراض أصحاب اهللا فقاتل األعمال، هذه مثل

 مثلي فليأتوا! يفقهوها ولم يروها لم أشياء وعن بأشياء يتكلمون! الوطن
 إليــه تــوحي بمــا ذلــك بعــد وليحكمــوا بعيــونهم وليشــاهدوها هنــا إلــى

 يعـدلوا  أن عـن  يتمـالكون  ال شارفوها إذا إنهم أقول أني على أنفسهم،
 بعـض  عـن  تلقوهـا  التـي  اآلراء عـنهم  ويلقوا المعوج، األول رأيهم عن

 وأبـين  الحـق  إلى أقرب هو بما ويتمسكوا والغايات، المفاسد أصحاب
 بعـض  السـد  بنـاء  فـي  كـان  إن: جـراءة  �����  أقول بل ال السليم، للعقل

 نشـكر  أن ذلـك  مـع  علينـا  فيجـب  ،)فيه ليست وهي( والشوائب المغامز
 مدرسـة  أصـبح  الشـغل  محـل �� أ وهـي  النتيجـة،  هـذه  لنـا  أنتجوا الذين
 ���  صناعتهم في مهروا األصناف، جميع من عديدون عملة فيها تخرج
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 وال أمثـالهم،  مـن  عارية منهم، خالية السابق في البالد وكانت المهارة،
 علـى  والجـري  الشـغل  لمحبـة  حية أمثلة للعراقيين يصبحون أنهم جرم
 العمـل  إتقـان  مـع  المرضـي  األتـم  الوجـه  على وتحقيقها معلومة، خطة

  .تلقوها التي والصناعة

 السـد  فـوق  متـر  ٧٠٠ نحو تبعد قارة أرض على يبنى الحالي السد�� إ
 متـراً  ٢٥٠ نحو وطوله مألوفة عقود على قائم جسر شكل وشكله القديم،
 فيـه  التي األبواب وعدد أمتار، ٤) التيغتين بين أي( الطوارين بين وعرضه

 وتنـزل  المعـدن،  مـن  تكـون  األبواب وهذه أمتار، ٥ منها ���  وعرض ٣٦
 الحديــد( اآلهــين مــن وأقربتهــا القــراب فــي الســيف ينــزل كمــا إنــزاالً

 األطـورة  علـى  تُقـام  خصوصـية  آالت بواسـطة  فيهـا  وتنـزل  ،)المصبوب
 ارتفـاع  ويكـون  ،)مرفعـة  جمع( مرافع تُسمى النهر صدر جهة من) التيغ(

 ويدفع وقت الفيضان، في أمتار ٦ السد هذا خالل يمر الذي الماء منبسط
 متر السد هذا عواميد من عمود ���  وعرض الثانية، في مكعب متر ٢٦٠٠

  .متراً ١٣ قاعدته عند وطوله ونصف،

من أكثر له صُنع ولقد ،)الشيمنتو( وبالمالط بالطاباق مبني كلّه والسد 
خراسـان  ( والمـالط  الليـاط  مـن  سـس ���  واتخـذت  اآلجر، من مليوناً ١٢

Béton	de	cimentهيـت؛  حجـارة  ���  الحجارة من فيه يستعملوا )، ولم 
 مـن  األيسـر  الجانـب  على ، وبنيTalusالمنحدرات  بعض لتقوية وذلك
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لتـتمكن  متراً؛ ٥٠ وطولها أمتار، ٨ منهما ���  عرض متتاليتان درقتان السد 
 ��=0>�7 وقـد  منـه،  اآلخـر  الجانـب  إلى السد جانب من العبور من السفن
ــدرقتان تانــك ــراً ٥٠ بعــد علــى ضــموا ألنهــم ؛)١(ال  الســد أســفل مــن مت

	Barrageغواصــاً آخــر مصــمتاً ســداً هــذا فويــق الموصــوف massif	

submersible، أيـام  فـي  ونصـف  متـر  وانحداره ونصف، متران عرضه 
 البد الذي شندرفر سد من إبداله منه والغاية ،)الماء نقصان أي( الصيهود

  .االضمحالل من له
 هـواه،  علـى  المـاء  فيجري السد أبواب جميع تفتح الفيضان أيام وفي

 قليالً تفتح وحينئذétiege ،الصيهود  بداءة عند ���  األبواب بسد يبدأ وال
 شط في ليدخل كافياً ارتفاعاً مرتفع علو إلى المنحدر الماء يمسك بحيث
 حالتـه  من أدنى يكون الوقت ذلك في الماء سطح�� إ لي قيل وقد الحلّة،

 الداخلـة  الماء طبقة ثخن ويكون ونصف، بمتر الفيضان أيام في المألوفة
 أيـام  في أراضيه لسقي الزارع يحتاج ال وحينئذ ونصفاً، مترين الحلّة شط

 أو ونصـف  متر علو إلى الماء ترفع منضحة إلى أو كرد إلى ���  الصيهود
  .رافعة آلة بدون أراضيه يسقي الفيضان وقت وفي غير، ال مترين

 مـن  اليسـرى  الضـفة  وعلـى  السـد  هذا أعلى من متر ٤٠٠ بعد وعلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مثنى درقة والدرقة أو البست أو الخوخة أو الصناع: سداد مع باب متحرك يقـام  ١(
  في النهر أو الترعة ليمسك الماء أو يطلق سراحه كلّما أحتيج إلى ذلك. 
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بالكيالـة   المعـروف  مائـه  مأخـذ  يتمم واليوم الهندية، شط ينفصل النهر
Régulateur، فتحة ���  عرض فتحات، ٦ وفيه معقود جسر بهيئة وهو 

 عبـور  مـن  السـفن  تمكّـن  درقة الكيالة هذه يسار على ويكون أمتار، ٣
 مــن بــأبواب الكيالــة هــذا فتحــات وتســد وبــالعكس، القنــاة إلــى النهـر 

 هـذه �� إ يقولـون:  المهندسـين  وسـمعتُ . السد أبواب نحو على المعدن
 متراً ٥٠و الفيضان، أيام في مكعباً متراً) ١٥٠( قدره مكعباً تدفع الكيالة
 أكثـر  الشـتاء  فـي  يزرع أن الزارع يجعل وهذا الصيهود، أيام في مكعباً

 مـن  فـدان  )١٢,٠٠٠( أي األرض، من) جريب( هكتار )١٥٠,٠٠٠( من
 كيلـو  ٤ بعـد  علـى  المهندسـون  حفر الماء كيالة وتحت الطابو، فدادين
 عقيقـه  أو واديـه  وطـول  الحلّـة،  نهـر  مبـدأ  تكـون  جديـدة  شعبة مترات

 بقي ما بخصوص لي قيل وقد أمتار، ٣ على يزيد الحفر وعمق متراً،٣٠
 بكريهـا  لتبتـدئ  القنـاة  مـن  المـاء  نضـوب  تنتظر الحكومة�� إ القناة: من

 يوجــب كبيــراً مكعبــاً يشــمل الكــرى وهــذا ،)وتطهيرهــا بحفرهــا أي(
 القادم الخريف هذا في ينتهي أنه ويؤمل عامل، ٣٠٠٠ من أكثر أشغال

  .البناية أشغال سائر مع

 المـاء  إطـالق  من سنة أول في تسترجع الحكومة�� أ في أشك ال إني
 قنـاة  أو الحلّـة  شـط  مـن  وارداتهـا �� إ لـك:  قلت وإن طائالً، ماالً السد في

 بـل  أبـداً،  مبالغـاً  فلسـت  اليـوم  يردها مما أكثر مرات خمس تكون الحلّة



 الحلّة في مجلّة لغة العرب  .....................................................................  ٤٦

 

 سـابقاً،  عليـه  كـان  ما على الحلّة صقع يرجع وعليه الحقيقة، دوين أكون
  .الماضية ثروته إليه وتعود

���< عــين وقــرة فطــوبى ��<.
 بالمــاء، ولينتفعــوا الحلّــة، فــي الــذين 
 قـرن  ربع منذ فيهم وقع الذي القحط�� أ وليتذكروا عليه، ربهم وليباركوا

 وأن الكبـائر،  إلـى  يـؤدي  الصـغائر  إهمـال �� أ وليتعلمـوا  هللا، والحمد زال
  .األموال خسارة اإلهمال نتيجة

 وجميـع  الـديار،  هـذه  سـكان  جميـع  أبصـار  إلـيهم  تحولت قد واليوم
 كالمـاء  مـواطنهم  فـي  غزيـر  مـاء  علـى  يحصـلوا  أن يودون العراق أهالي
 هـذه  بأعباء قاموا للذين ييسر أن اهللا إلى فلندع قريب، عن يجيئهم الذي

 الـبالد،  لهـذه  والـري  السقي معاهد من نووه ما جميع يحقّقوا أن األشغال
 مـن  لنعـد  بـوجههم،  تقـوم  التـي  العقـاب  لتمهيد وسعنا في ما ���  ولنبذل
  .الحية الراقية األقوام

 لم وانتباههم الحكم أرباب تيقظ أقول: أن الختام في اآلن ودعوني
 حتـى  سـخية  يـد  عـن  المال يبذلون زالوا ال إذ الزمان، من هنيهة ينقطع

 األيـام،  هذه في نشأت التي الصعوبات معظم في حتى الحرب إبان في
 هـذه  سـكان  وفـرح  األشغال، نتيجة السرور بعين لترى ذلك فعلت وقد

 البعيــد العـزّ  ذاك بعـد  إليهــا وصـلوا  التـي  الحالــة مـن  وإنبعـاثهم  الـديار 
 بماء مكتوبة صفحة الدولة هذه لتاريخ نسطّر أن لنا يحق ولهذا المنال؛
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 الصـدور  في ما تتميم على العراق يحصل وإن النّضار، بماء ال األنظار،
 تعنـوا  الرجـال،  مـم له: والمعـاني  األمثـال  أهل قول ليصدق األماني من

  !والجبال المياه

	��./ 4�#` 4]� 	,���	

 ]٩١آب) العدد الثاني/ ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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Une heure au Barrage de Hindyeh 

م) المهندس اإلنكليزي ١٩٠٩استدعت الحكومة العثمانية في عام (
الفــرات  ىالمعـروف بالسـير ولـيم ويلكـوكس إلقامـة سـد محكـم علـ        

بالقرب مـن قصـبة المسـيب؛ ليمنـع الميـاه الـوفيرة مـن االنحـدار نحـو          
الجنوب من دون أن تستفيد منها مزارع الفرات األوسط فائـدة تـذكر.   

م فـي توزيـع الميـاه علـى المـزارع والمـدن       ويكون (الناظم) هو الحكـ 
)القائمة على عدوتيه توزيعـاً عـادالً يـدر علـى الـزارع       ���?
أفضـل   @�

  الخيرات والبركات.

 إليـه  المشـار  المهنـدس  استدعاء إلى البائدة الحكومة اضطرت وقد
 عـرض  فـي  أقامـه  الـذي  السد انهيار أثر على الخطير العمل بهذا للقيام
 عندما م)،١٨٨٥( عام شندرفر المسيو الفرنسي المهندس المذكور النهر

 الهنديـة  شط في بغزارة فيتدفق الطبيعي، مجراه عن يتحول الفرات بدأ
 علـى  يطّلـع  والـذي . الـوافر  قسـطه  منـه  الحلّة جدول يأخذ أن دون من

 - ريـب  بال -  يدرك ومزارعه فدنه بمواقع ويلم وأنهاره، العراق خارطة
 ال حتـى  دائمـة  غزيـرة  ميـاه  إلـى  الحلّة نهر على الواقعة المزارع حاجة
م)؛ ١٨٧٨( عام عليهم استحوذ كما سكانه على فيستحوذ القحط، يعوزه
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 وأصـبح  الفـرات،  لمـاء ) نـاظم ( وضـع  إلـى  الحاجة مست السبب فلهذا
 العــراق لساســة بــل فحســب، الفــرات ألهــالي ال الشــغل الشــاغل ذلــك

  .ورائهم من اآلستانة وحكومة

 طـرق  لـدرس  كافيـاً  وقتـاً  فيها أقضِ فلم مرة، غير الهندية سدة زرتُ
 هنـاك  صرفته الذي كالوقت المناوبة، وترتيب السفن وتعبير المياه توزيع

 طويلـة  مـدة  هنـاك  بقيـت  فقـد  )١٩٢٧( سـنة  مـن  األول كـانون  بحـر  في
 العرب لغة قراء�� أ أعتقد ال دقيقة مالحظات على أقف أن فيها استطعت

  .عنها غنى في الزاهرة

»�0=�� انهدام أثر على ويلكوكس وليم السر سد شندرفر المسيو سد 
 بنـاء  أعظـم  وهـو  القـديم،  السد عن متر ألف تبعد أرض فوق الفرنسي

 اليـوم  عليـه  والواقـف . اآلن حتـى  الرافـدين  بـالد  فـي  البشـر  يـد  شيدته
 والطـرق  وتبويبه، وهندسته األثر ذلك ضخامة رؤيته عند دهشاً يدهش

 مما ذلك وغير السفن، وتعبير المياه لتوزيع األبواب لرفع المتخذة الفنية
 الطـوارين  بـين  وعرضـه  متراً، ٢٥٠ من أكثر السد العقول. طول يدهش

 وهـذه  أمتـار،  ٥ منهـا  ����  وعرض ،٣٦ فيه التي األبواب وعدد أمتار،٤
 القــراب،فــي  الســيف ينــزل كمــا إنــزاالً وتنــزل المعــدن مــن األبــواب
 آالت بواسـطة  فيهـا  وتنـزل ) المصـبوب  الحديـد ( اآلهـين  مـن  وأقربتها

 مرافـع  تُسـمى  النهر صدر جهة من) التيغ( األطورة على تُقام خصوصية
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 السـد  هـذا  خالل يمر الذي الماء منبسط ارتفاع ويكون ،)مرفعة جمع(
 وعـرض  الثانية، في مكعب متر ٢٦٠٠ ويدفع الفيضان، وقت في أمتار٦

 متراً، ١٣ قاعدته عند وطوله ونصف، متر السد عمد هذا من عمود ���� 
كلّه والسد مـن  أكثـر  له صُنع ولقد ،)الشمنتو( وبالمالط بالطابوق مبني 

 يسـتعمل  ولـم  والمالط، اللياط من ���6/ واتخذت آجرة، مليون ١٢
 منه، المنحدرات بعض لتقوية وذلك هيت؛ حجارة ���  الحجارة من فيه

 أمتار٨ منهما ���  عرض متتاليتان درقتان السد من األيسر الجانب وعلى
 الجانب إلى السد جانب من العبور من السفن ؛ لتتمكن متراً ٥٠ وطولها

  .)١(منه< اآلخر

 المـاء  ألن وخطـرة؛  مدهشـة  آخـر  إلى جانب من السفن عبور وطرق
 مـن  بأكثر اليسرى الجهة في الذي الماء يعلو اليمنى السد جهة في الذي

 فتمتلـئ  اليمنـى  الدرقـة  أبـواب  يفتحون تراهم أحياناً؛ ولهذا أمتار خمسة
 الدرقة في السفينة فتدخل اليمنى، الجهة في النهر سطح يوازي حتى ماًء

 منهــا، الميــاه فتخــرج اليســرى الدرقــة أبــواب تُفــتح ثــم أبوابهــا، وتنــزل
 فتخـرج  اليسـرى،  الجهـة  مـن  النهـر  لسطح موازية تكون حتى وتنخفض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
) أوفدت إدارة هذه المجلّة مندوباً خاصاً لمشاهدة أعمـال هـذا السـد عـام     ١(

م)، فوصــفه وقــد نقلنــا بعضــه ووضــعناه بــين قويســين ( راجــع لغــة ١٩١٣(
  ). ٩٤: ٣العرب
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 فتتضـرر،  أحيانـاً  تنقلـب  قـد  ولكنّهـا  خطـر،  ���  من سالمة عندئذ السفينة
 تقـوى  ال وقويـة  غزيـرة  الميـاه  تكـون  عنـدما  الطغيـان  موسـم  فـي  وذلك
  .مقاومتها على الدرقتين أبواب

 فـي  - أسـلفنا  كمـا  وثالثـون  سـتة  وعددها - السد أبواب جميع تُفتح
 جميــع وتشـترك  الطبيعيـة،  مجاريهـا  فـي  الميـاه  فتجـري  الطغيـان،  موسـم 
 نقصـان  وقـت  أي( الصـيهود  موسـم  فـي  أمـا . منهـا  االسـتفادة  في األنهار
 بطـرق  واألنهـر  الـبالد  علـى  المياه وتوزّع بأجمعها، األبواب فتسد) المياه

 الصـحية  األضـرار  أنـواع  ألحقت وإن الطريقة وهذه). المناوبة( المراشنة
 فـي  والديوانيـة  الحلّـة  بأهـل  سـيما  وال األوسط الفرات بسكان والمعنوية

 من فعوضاً جزيلة، فوائد المزارع تفيد أنها ���  وأيام المناوبة الصيف أيام
 فقـط،  الكبيـر  الهنديـة  شـط  علـى  الواقعة المزارع نصيب المياه تكون أن

 واحـدة  فائـدة  الطريقـة  بهـذه  تسـتفيد  وبلدانـه  الفـرات  مزارع جميع تجد
 عملـت  الرشـيدة  العراقية الحكومة�� أ ولو. فنياً عادالً تقسيماً بينها مقسمة
 المهندس ويلكوكس وليم السير بها أوصى التي الفنية التوصيات بجميع

��( فـي  دجلة على السدود وأقامت البارع اإلنكليزي ) بلـد ( وفـي ) ���3�6
 على لحصلت )علي قرمة( وعلى الكوت مدينة قبالة الفرات صدر وعلى
 إلنشـاء  الالزمـة  النفقـات  جميـع  عن عوضت ربما عظيمة، زراعية موارد

 مـن  تـتخلص  وبـذلك  أعـوام،  أربعـة  علـى  تزيـد  ال مدة في السدود هذه
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 بـالد  الـبالد  ألن أثقالهـا؛  تحـت  رازحـة  تـزال  ال التي االقتصادية الضائقة
 لم فإذا زراعتها، غير وعظيمة شريفة اقتصادية موارد فيها وليست زراعية
 لهـذه  تُرجـى  اقتصـادية  فائـدة  فـال  الحيوي المنبت هذا الحكومة تستثمر

 فـنحن  المغـازل.  علـى  قـائم  الهند استقالل�� إ غاندي: قال وإذا المملكة،
 بهذا وكفى والمناجل، بالمحاريث منوطة المقبلة العراق مدينة�� إ نقول:

  .فخراً االعتبار

=��]5^ ������ ��� \�Q,�� _.��� 
 ]١٢٠العدد الثاني/ صشباط)  -١٩٢٨[السنة السادسة (
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إلى معرفـة أخبـار التـاريخ ودقائقـه إذا مـا       أول ما يشتاق إليه المتطال
ألقى عصاه في بابل العظمى، هو الوقوف علـى مصـير قصـر بخـت نصـر      

) ٦٠٠ذاك القصر الشهير الذي بني في نحو سنة ( ،الملك (نبو كدر أصر)
ت على أحـد حيطانـه أنامـل لـم تـر تلـك       قبل ظهور المسيح، والذي خطّ

التي أقامت الملـك وأقعدتـه، ال بـل     الكلم الثالث السرية الغامضة التعبير
ن ينتمي إليه، فهذا الشوق أقامت وأقعدت جميع أشراف مملكته وكلّ م

لنشـاهد مـا    ،هو الذي دفعنا حال قدومنا إلى استطالع طلع تلك األطـالل 
  فيها بأعيننا.

  تنبيه عام:

ــث      ����� وأول  ــي البح ــل ف ــل أن نتغلغ ــه قب ــا حفظ ــب علين شــيء يج
هو أن نعلم مـرة واحـدة اسـتغناًء     ،صيل المختلفةونستقصي في ذكر التفا

سـس األبنيـة   �� ما نطلق عليه اسم (أخربـة) هـو عبـارة عـن     �� عن التكرار أ
القديمة التي تدعوها بأسـمائها، وقـد كشـفها قبيـل بضـع سـنوات علمـاء        

لمانيون راسخو القدم في التاريخ وقراءة اآلثـار العاديـة، وقـد أتـوا إلـى      أ
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وإفـادة ألبنـاء وطـنهم     ،بـالوقوف علـى صـحيح األخبـار    هذه الديار حبـاً  
  المشهورين بالحصر على العلوم باختالف أنواع مواضيعها.

مأخوذ عن أوثـق المصـادر، وقـد تلقفنـاه فـي مـواطن        فما نورده إذن
من أفواه الذين أوقفوا قواهم وحياتهم خيـراً للعلـم تحـت     ،التاريخ عينها

ذلك ليعيدوا تـاريخ   ����  ،يبها ذوباًشمس وقّادة تصهر األدمغة صهراً وتذ
  تلك الحاضرة الشهيرة إلى نصابه األول.

األبنية نفسها التي كانت قائمة على أديـم األرض هـدمت   �� أجل، إ
ره فاستخرج منها شـيء ال يتصـو   ،منذ عهد عهيد، ليستخرج منها اآلجر

قلت أوالً تلك العاقل لكثرته، وبنيت به أبنية ليتها لم تبن ولم تكن، إذ نُ
وذلـك   ،(على ما رواه جلّة المـؤرخين)  Sebucieاألنقاض إلى سبوقية 

المعروفة اليوم  - ندر ذي القرنين، ثم إلى طيسفون في عهد خلف إسك
وعند اإلفرنج باسم اكتيسيفون  ،وهو سلمان الفارسي ،باسم سلمان پاك

Ctesiphon ن ومـا ا إلـى بغـداد، إذ وجـد النـاقبو    ومنهـ  - الراكبة دجلة 
دت قواعـدها وأسسـها بـآجر عليـه     ل يجدون في بغداد أبنية قد شُـي ايز

كتابات وخطوط آشورية أو مسمارية مصدرها أو مأخذها مدينة بابـل  
، فنقول له: إذا علمت السـبب  الشهيرة، ولعلّ القارئ يستغرب قولنا هذا

خرى؛ ألنك �� وال تستغرب هذا النقل من مدينة إلى مدينة  بطل العجب،
ا أغــرت فــي العــراق وأنجــدت، وأســهلت وأحزنــت، وصــعدت       إذ



  ٥٩  ................................  الحفر والتنقيب الفصل الثاني/ اآلثار والخزائن البابلية/

 

تعثر فيه على حجارة للبناء كما تعثر في سائر الديار، وعليه  وحدرت، ال
فالعثور على آجر هو إليك أقـرب مـن حبـل الوريـد يعـد بمنزلـة العثـور        

ولذلك جميع عمائر هذه الديار من قديمـة   ق ثمين؛لَعلى كنز دفين أو ع
ه العراقيـون (الطـابوق أو الطابـاق)    ها باآلجر الذي يسـمي وحديثة مبنية كلّ

بتفخيم األلف الثانية، ويدخل في تلك األبنية مع الطابوق الخشب بأقدار 
    دات، بـل لبنـاً   وافرة، وفي بعض األحايين ال ترى آجـراً فـي تلـك المشـي

  لنــدرة الوقــود فــي هــذه الــبالد، ولغــالء أســعار الخشــب، فيتخــذ حينئــذ
ا كــان اللــبن ال يصــبر علــى لشــمس بمنزلــة الوقــود، لكــن لمــالوطنيــون ا

�� طوارئ الجو صبر اآلجر فتتهور األبنية في زمن وجيز، هذا فضالً عـن أ 
المتحضرة من األعـراب المجـاورة للمـدن أو     ��� بن ال يستعمله البناء باللّ

  المنبثة في أرباضها وأرجائها.

وأما المنازل القوراء، والقصور الفيحاء، واألبنية الشاهقة، والمعاهد 
بالطابـاق الحسـن المتخـذ مـن صلصـال       ��� العمومية العالية، فـال تشـاد   

ــر      ــوالي الحواض ــي ح ــرة ف ــواف منتش ــي م ــوي ف ــداد، والمش أرض بغ
شوى اليوم مـن اآلجـر هـو دون مـا كـان      ما ي�� والقرى، ومما ال ينكر أ

اً إن من جهة الشيء، وإن من جهـة الصـالبة والصـبر علـى     شوى سابقي
مساوئ الزمان وفتكاته، ومما يفوق آجر جميع هذه الـديار هـو طابـاق    

ات نديـة ليكـون لهـم معـد     األقدمين كانوا قد جادوا عن يـد �� بابل؛ أل
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اة   من أحسن معدات البناء، ولهذا لما أراد سلوقوس بناء مدينتـه المسـم
سعه لينقل @� انة نَل كثُ) على عدوة دجلة نSeleucieَية باسمه (أي سلوق

ات بابل الجليلة إلى مدينته الجديـدة، فـنجح كمـا نجـح فـي نقـل       معد
  أهاليها أيضاً إلى حاضرة هذه.

وأما الوسائط التي اتخذت لنقل تلك األنقاض فكانت في تلك العهد 
ي مصـنوعة  كما هي اليوم (السفن) من النوع المألوف الذي نشاهده، وه

رة مـن الخـارج بـدون إتقـان، وهـي      صنعاً بدون إحكام وال هندام؛ ومقيـ 
بعة جري الماء، وإذا تنحدر انحداراً ناصبة األشرعة وسائرة سيراً متئداً متّ

ريد إصعادها جرها الرجال بالقلوس والحبال المتينة جراً بزهق األرواح، �� 
ف ولما كان هـذا النقـل ال يكلّـ   على حد ما يرى اليوم بدون أدنى تغيير، 

وجـروا عليـه جريـاً مطـرداً،      ،مبالغ باهظة استسهله األقدمون والمحدثون
  سنة اهللا في خلقه ولن تجد لسنة اهللا تبديال.

ا بقـي اليـوم   مـ بين لَال وقوف بعض العقبات في وجه المخرهذا ولو
 قـاب فـراغ  وبعض هذه الع ،في ديار العراق حجر من حجارة األقدمين

ولهذا أفلت  ؛A�3456 �� أيديهم من معاول وآالت هادمة تنسف األبنية 
ربـك أراد أن يثبـت لـك حقـائق     �� أل ��� من أيديهم ما فلت، وما ذلك 

النكير، لـو لـم تقـع علـى آثارهـا اليـوم، تلـك اآلثـار          ���� كنت تنكرها 
  الناطقة بسابق وجودها.
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لقد حان لنا اآلن أن ننظر إلى ما بقي من قصـر نبوكـدر أصـر (بخـت     
مـا كـان يغشـاه مـن النبائـث       ���� اقبون نصر) الذي كشف اليـوم عنـه النّـ   

والنثائــل، واألنقــاض واألردام، التــي تراكمــت عليــه منــذ قــرون مديــدة  
 ر، وبأتعـاب ال تعبـر وال تسـطر،   ميطت عنها بنفقات ال تقـد �� عديدة، وقد 

صول مقررة في هذه الصناعة الحديثة الوضـع بحيـث لـم    �� على ذلك  ��� 
  ما كانوا يبحثون عنه. ��� يتلف شيء من 

والبناية واسعة األرجاء، رحبـة األبهـاء، علـى هيئـة مربـع مسـتطيل،       
ة في زواياه األربع، يجمعها كلّها سـور فـي غايـة    وفيه أربعة قصور مبني

غربـي وهـو دون سـائر األقسـام     الثخن، فبدأنا زيارتنا بالقسم الشـمالي ال 
طـان منهـا سـاجدة راكعـة،     بعض أطـالل حي  ��� حفظاً، إذ ال يوجد منه 

لقيت على ظهرها نشداً لرقيم أو كنز يجـده فـي بطنهـا أحـد     �� ومنها قد 
المتطالين إلى الغرائب التاريخية أو الدفائن العاديـة، ومهمـا يكـن مـن     

لقصر أو هذا الهدف من أمر غاية صرع هذه الجدران وجندلتها، فهذا ا
القصر يعد أقدم من سائر ما هناك من األبنيـة، ويظـن أنـه يرتقـي علـى      
األقل إلى (نبوبل أصر) والد (نبـو كـدر أصـر) الكبيـر مؤسـس مملكـة       

بابل الحقيقي.  

ولم نقف كثيراً على هذه الدوارس المواثل لقلّة جدواها، فانتقلنا إلى 
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ه حاالً ومشهور بأسد موجـود عليـه،   قسم الشمال الشرقي، وهو أحسن من
، كبير الجثة، أكبر ممـا هـو عليـه فـي     ونحت في الحجر األصم�B:  =� وقد 

صــريع مقهــور، وكــان هــذا الليــث  رى تحــت أرجلــه عــدوالحقيقــة، ويــ
ا وجد أمرت الحكومة العثمانيـة  الغضنفر مستلقياً مدفوناً في األرض، فلم

موجيــل مهنــدس واليــة بغــداد   فأنهضــه المســيو ،قــام علــى أرجلــهأن ي
وهـو جـدار محفـوظ أحسـن      ،، ونصبه على أحد تلـك الحيطـان  الفرنسي

ـا   هـا. شرف علـى تلـك األخربـة كلّ   الحفظ بالنسبة إلى سائر األسوار ويأم
سـمت هـذا   �� أ ��� نـاً أتـم اإلتقـان    نحت هذا األسد فهو وإن لم يكن متقَ

السإليـه أنـه يـرى عظمـة بابـل      نه يخال الناظر ، أي حسن حتى إع حسنب
، ويصـورها  السابقة السامقة التي يمثلها أبدع تمثيل ملك الحيوانـات هـذا  

رها أهل تلك القرون الخالية.ألهل عصرنا هذا كما تصو  

وفي زاوية هذا الصرح المنيـع تبتـدئ الجـادة السـلطانية التـي كانـت       
شـرقية مـن   الجهـة ال  )١(تؤدي السائر فيها إلى عدوة الفرات التي تتشـطط 

 ،يه اليـوم المهندسـون (قصـر الجنـوب الشـرقي)     صر الثالث الذي يسمالق
فرنجية العمومية ومحدود بحائطين وهذه الجادة عريضة بعرض طرقنا اإل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقال: تشطط فالن النهر ونحـوه: سـار قريبـاً منـه أو الزم شـطه، جـاء فـي تـاريخ          )١(

فظننّـت أنـه يريـد أن يتشـطط الفـرات      «مـن الطبعـة اإلفرنجيـة:     ١٧١٠: ٢الطبري 
	.fleuve	un	Longerاهـ  <ويقابلهم
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وعليها آجر عـريض   ،عظيمين هائلين، وقارعتها مفروشة بطبقة قير ثخينة
  .وثخنه اثنا عشر سنتيمتراً ،تكسير وجهه المربع خمسون سنتيمتراً

a/,b�� c+K� 	2� 
  ]٢٨٩شباط) العدد الثامن/ ص -١٩١٢[السنة األولى (
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وقصـر  وفي وسـط هـذه الجـادة بـين القصـرين قصـر الشـمال الشـرقي         
رى إلـى يومنـا هـذا،    الجنوب الشرقي رتاج (باب عظيم واسـع) مـزدوج يـ   

الـذي يسـتوقف طـائر بصـر النـاظر      �� وهو محفوظ أحسن الحفـظ، علـى أ  
ل الزائـر، ويثيـر فيـه عواطـف العجـب العجـاب هـو        الحائر، وخاطر المتجو

 ،رائعـاً  نقشان بارزان منقوشان في اآلجر نقشاً دقيقاً محكماً متقناً بديعاً رائقاً
نقـش مـن    ��� رى في ي ،يأخذ بمجامع القلوب ويسحر األلباب ويفتنها فتناً

هذين النقشين الرائعين ثـور أو حيـوان خرافـي كـالثور، لسـانه لسـان حيـة        
، ومخالبه مخالب ببر هزبر، وذنبه ذنب عقرب شائل، وعنقـه عنـق   ةنضناض

ين البـارزي  تمساح مـراوغ، ومـن ينظـر هـذين الحيـوانين الغـريبين العجيبـ       
معنـوا  األقدمين كانوا قد أ�� صائباً: إ النقش ال يتمالك عن أن يحكم حكماً

  اإلمعان في هذه الصناعة، وقد بلغوا منها أقصى الغاية وأبعد المرمى. ��� 

وأما الحيطان الخارجة عن هذه الجادة، فالظاهر من كالم المـؤرخين  
أنها كانت مزية بطالء أصفر كالميناء (أي القيشاني نة بأسد من آجر مطلي

  بيضاء. )١(أو الكاشاني) على أرض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراد باألرض هنا معناها المجازي، يقال: أرض الثوب وغيره، لونه الغالب عليه  )١(
←  
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وقبل أن ننزع في قوس البحث ونتعهد القسم األخير من هذا الصـرح  
الممرد، وهو أجمل قسم فيه، نغادر هنيهةً هذه األطـالل الناطقـة بلسـانها    
األعجم أفصح نطق لنعبر الجادة العظمى، ونزور دوارس هيكـل الزهـرة،   

هذا الهيكل يشتمل على فناء صغير ومقدس ومشكاة (روزنة أوروشن) و
بريـز،  عبودة، وكان التمثال مـن الـذهب اإل  كان يوضع فيها تمثال هذه الم

أنها لم تكن عالية.  ��� قد عليها قبة من الذهب الخالص أيضاً وكان قد ع
قم جـد مسـطراً فـي الــر   وو ،هـذا مـا نقلـه إلينـا الـرواة وثقـات المـؤرخين       

ق تلك القبـب  ر اآلن تألّالمكتشفة في تلك األنحاء، فإذا علمت هذا تصو
ب أنوارهـا عنـد   شرق عليها الشمس أو تفيض عليها صـي المتأللئة حينما تُ

تكبــدها الســماء فــي بــالد كــبالد الشــرق الرائقــة الهــواء الشــفافة األثيــر، 
فـي عـرض   الناعمة األديم، وفي قصر طوله من أربعمائة إلى ستمائة متـر  

ثلثمائة متر، وقد تدفقت فيه جميع أعاجيـب الكـون والطبيعـة، وغرائـب     
  ومحاسن الزهور الرائعة السنيعة. ،الصناعة البديعة

ا موأمجد  ـ ل الجنوب الغربي، فإنـه متصـل بمجل الجنـوب الشـرقي   د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

خرى: هو اللون األصلي عنـد وجـود ألـوان    �� خرى، أو بعبارة �� إذا كان معه ألوان 
فرعية فيه وهي عربية فصـيحة، وإن كانـت عراقيـة. قـال فـي التـاج: الخـال: بـرد         

وهـي أيضـاً الرقعـة، بالعربيـة      Fondمعروف، أرضه حمراء، فيها خطـوط سـود،   
  الفصيحة، فاحفظ اللفظتين؛ ألنك ال تجدهما في المعاجم الفرنسوية العربية.
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بأبنية فخمة ضخمة، قوراء غراء مقسومة إلـى ردهـات وغـرف متعـددة،     
 ،ور كلّها جمعاء، ألنه كـان مقـام الملـك وحاشـيته    وهو أجمل سائر القص

دوفي هذا الصرح الممر جدت الردهة الكبيرة، ردهة العرش التي كان و
يجمع فيها هذا الطاغيـة مجلسـه العظـيم، ويعقـد فيـه تلـك المقاصـد بـل         
المطامع التي كان غرض مرماها إخضاع الدنيا كلّها إلى صولجانه، فهذه 

اخلي الذي بـين يـديها محفوظـان أحسـن الحفـظ      الردهة هي والفناء الد
الرائــي يســتطيع أن يشــاهد مشــاهدة صــادقة الطوابيــق (اآلجــر) �� حتــى إ

فوقفنا فـي هـذا المعهـد وقوفـاً طـويالً نسـرح فيـه طـائر          ،المفروشة فيهما
ق فيـذهب ويحلّـ   ،النظر، ونطلقه على القرون الماضية الخاليـة المنقرضـة  

األمـم البائــدة مــن حاضــرة وباديــة،   فـي عــالم الخيــال، ويستحضــر تلــك 
ها بلمح البصـر، ويبعـث فيهـا دبيـب الحيـاة ومظاهرهـا، ومحاسـنها        يويحي

ن أصـحابها، ثـم نعيـده إلـى األيـام      ، ويشاهد ما كان يصـدر عـ  ومساوئها
الحاضرة وهو حاسر نقض، فينبئنا بلسان فصيح عن أمور ال يسع إيرادهـا  

 لسـان الفـم، وممـا صـوره لنـا هـذا       ذلك اللّسان لسان الفكر ال�� القلم؛ أل
الطائر الخيالي مشهد الوليمة الشهيرة التـي أولمهـا بعلشصـر آخـر ملـوك      

ــل ــورتها      ،باب ــور بص ــك األم ــيل تري ــز بتفاص ــل العزي ــا التنزي ــا لن ويرويه
ين إليها. ولقد نشـر  وحقيقتها، بل تجعلك كأنك واحد من أولئك المدعو

ننـا رفعنـا   نشـور، حتـى إ   ن دفائنهـا أي لنا الخيال تلك الحقائق التاريخية م
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تبـت عليـه تلـك األلفـاظ العجيبـة، أو      أعيننا لننظـر إلـى الحـائط الـذي كُ    
ــحرية  ــرية، أوالس ــة، أو الس ــح    ،الغريب ــى واألص ــل األول ــمة، ب أو المطلس

، فلم نرهـا، فتأكـدنا أننـا مـن أهـل      *[كذا] اإللهية، إذ خطتها أنامل يهوه
أهل الذهول ال من منتبهي العقول، وأننـا   الغفلة، ال من أهل اليقظة، ومن

  في عالم الخيال ال في عالم المثال.
ثالثة (منا، ثقل، فرس)، لكنّها مـن أهـول    ��� فيالها من ألفاظ وما هي 

ون في الصحف، ومن أذهل ما تحقّق تأويلـه،  تب، ومن أعجب ما دما كُ
الموقف �� ه أكيف ال ومؤوله دانيال النبي الكبير، فإذا زدت على هذا كلّ

هو الموطن الذي أولمت فيه تلك الوليمة المشؤومة التي عقبها بعد قليل 
مـا توالنـا مـن الخـرس واعتقـال اللسـان       �� تحقّقـت أ  ،فتح كروش لبابـل 

والدله ماال مزيد عليه، وإن كان الفاصل بيننا وبين أولئك األقـوام البائـدة   
  عديدة. اًمديدة بل عصور اًأعوام

 زور في هذا النهار أكثر مما زرنا؛ خوفـاً مـن أن يكـلّ   ولم نجسر أن ن
ونحـن   ،ولذا رجعنا إلى مضيفنا نمشي الهوينـا  غرب نشاطنا وتخور قوانا؛

  ك؛ لكبريائها وغطرستها.ر في تلك الممالك الضخمة التي أبادها ربنفكّ

ا منزل القرى، فإنه مبنيأي أنه عبارة عن  ،كسائر أبنية هذه البالد وأم
، وهي واسـعة ذات رفاهـة   عليه جميع الغرف والعاللي دار فيها فناء تطلّ

بـين األلمـانيين، ومـن حسـنات هـذه      جديرة بسـاكنيها المهندسـين والمنقّ  
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الدار أنها مبني   ل قلـيالً عـن عقيقـه األول    ة على عدوة الفـرات، وقـد تحـو
شـجار، وتـدفق   الذي كان عليه في عهـد غضـارة بابـل، هـذا ووجـود األ     

األنهار، وتجاوب األطيار في تلك المـواطن السـاحرة لألنظـار ولألفكـار     
ذكرتنا منفى اليهود إلى هذه الديار، فأخذنا كتاب صلواتنا، وجلسنا على 

مسـتهله: >علـى    يشط هذا النهر الجليل، وأخذنا نتلو ذلـك المزمـور الـذ   
  اء.والذي أنشئ في هذه األرجاء الغنّ »لأنهار باب

االنحدار، حتـى   ��� ي تلك األثناء كانت الشمس تنحدر في األفق وف
علـى   د الظـالم فار، فأجبرتنـا جنـو  غابت عن األبصار، وراء رمال تلك الق

العودة إلى دار أولئك الكرام، وفي خالل تناولنا الطعـام أخـذنا نتجـاذب    
أطراف الكالم، ولم تخرج مواضـيعها كلّهـا عـن أمـور الحفـر والتـاريخ       

  األيام. ووقائع

ا ولما أقبل وقت النوم شعرنا بحاجة عظيمة إليه استجماعاً لقوانا، ألننـا كنّـ  
علـى   سـت سـاعات؛ لنـزور مـا هـو واقـع       3�1�� قد عزمنا على أن نسير على دوا

يه (وظنّهم فائل) أنه: (بـرج بابـل)، وتسـم    همبعضطرف الفرات، وهو ما يظنّه 
منذ سابق العهد إلـى زمننـا هـذا:    يه العرب وتسم ،)دكتب التاريخ: (برج نمرو

وقد ورد ذكره في كتب الفتوحات كما سـنذكره   ،)د(برس) أو (برس نمرو
بهذه األنقـاض هـي بقايـا (هيكـل نبـو)      �� والرأي الراجح اليوم هو أ يد هذا.ع

  والذي كانت تفتخر به بابل. ،النبي ءم عنه أشعياالذي يتكلّ
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كانـت طيبـة، ومـا كـاد جبـين       الليلـة �� ومهما يكن من حقيقة األمـر فـإ  
ــين   ــاً مبهمــاً  ��� الصــباح األغــر يب ــا دوي هــو جعجعــة  ،وســمعنا فــي جوارن

غنـاًء شـجياً علـى نغـم      وكانت النساء في أثناء الطحن يغنين ،)١(الجواريش
القائـل لبنـات بابـل     وتذكرنا كالم أشعياء النبـي  ��� واحد، وما سمعنا ذلك 

اللواتي ربفي الترف والكسل: >انزلي واجلسي على التراب، أيتها البكـر   ين
بنت بابل، اجلسي على األرض، فإنه ال عرش لك يا بنـت الكلـدانيين، وال   
تدعين من بعد ناعمة مترفة، خذي الرحى واطحني الدقيق، اكشفي نقابـك  

٢ـ   ١: ٤٧(أشعياء  »ري الذيلوشم   علـى كـالم الـرب ومن العجب أن مر .( 
عصور ولم نر ما يكذب ذلك العقاب الذي عاقب به تلـك المدينـة   قرون و

اء شعب اهللا، وكنّا نتصوتلـك الجعجعـة أننـا     ر عند سـماعنا العظمى من جر
مولـودات   نسمع دائماً ذلك الوعيد يدو ي في آذننا، ولعلّ تلك النساء كـن

  في أرض تلك المدينة القديمة بابل العظيمة.

 d'K+ 	2��a/,b�� c+K 
  ]٣٣٣آذار) العدد التاسع/ ص -١٩١٢[السنة األولى (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواريش ومفردها جاروشة أو جاروش: هي رحى اليد، ولها أسماء عديدة في  )١(

  العربية الفصحى منها: الكبداء، والغريبة، والمجش، والمجشة، ورحي اليد. 
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Birs Nemroud, Barsip ou Borsippa. 

فـي  نسرع أن إلى الشوق ناحثّ األفق على يبدو الشمس وجه أخذ الم 
 بحرارتهـا،  الربيـع  شـمس  تؤذينـا  أن قبـل  نمرود برس زيارة إلى الذهاب

 ونحـن  ���  صباحاً السابعة الساعة كانت فما ،العراق ربوع في ربيع ال ألن
 القدر الجليلة يناألرض تلك في السير المتعودة العراب الجياد ظهور على

 حر باحتمال لنا طاقة ال أن رأت اإللهية العناية�� وكأ ،التاريخ في والشان
 العراق سماء وجه أن مع سفرنا طول ناللتظلّ الجو في سحباً أنشأتف النهار
 ريـح  توهبـ  ���  ةالحلّـ  مـن  نخـرج  كدنا وما ،الربيع أيام غلبأ في سافر

 ريحـاً  غـدت  حتى فشيئاً شيئاً تشتد زالت ما ثم ،رخاء بدأت غريبة غربية
 متلـززاً  دقيقاً تراباً علينا تذر وأخذت جانب، ����  من بنا حدقتأ صرصراً

 ،تكــون مــا أشــد الــريح وغـدت  ���  العاشــرة الســاعة كانــت ومــا ،متلبـداً 
 مـا  نـرى  أن ايمكنّ لم نهإ حتى الدقيق الغبار من غشاوة وجهنا في وقامت

 أن امنّـ  أحـد  خلـد  فـي  يدر لم هكلّ هذا ومع ،متراً ٢٠ بعد على يدينا بين
 الوخـد  نصـل  زلنـا  فمـا  ،السـير  فـي  اإلمعـان  عـن  ويعـدل  القهقرى يرجع

 الـذي  القـديم  البنـاء  كاذ لنشـاهد  ذلـك  وكـلّ  ،ذرعاً ضقنا حتى بالذميل
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 بجنـب  الواحـد  سـائرين  وظللنـا . القاصية األقطار شاسع من الناس يجلب
القي ا نُوزد على ذلك أننا كنّ ،نسير فيها الطريق التينعلم  أن بدون اآلخر

فكانـت   ،ن المزروعـة األرضي ية تسقفي سبيلنا أنهراً كثيرة وجداول جم
 ؛تنـا كانـت عظيمـة   دلّأأن ثقتنا ب ��� حلها فتتأذى منه، جيادنا تغوص في و

  ا نخاف أمراً.ولهذا ما كنّ

 ةا انقضـت السـاعات الـثالث وهـي المسـافة التـي بـين الحلّـ        لكن لمـ 
قلنا ألدلتنا: أين أنتم يـا ربـع، وأيـن بـرس، هـا قـد مضـت         ،وبرس نمرود

  بـل   ،شـيئاً منـه؟ قـالوا: (ال تخـافوا يـا قـوم       الساعات الثالث ونحن لـم نـر
د هبــوب الريــاح الــذاريات ولــوال اشــتدا ،اتكلــوا علــى اهللا ميســر األمــور

سيرنا خبط عشواء،  ومهما كانوا يقولون فإننا ما زلنا نخبط في .)لرأيتموه
  وال نصل إلى الغاية المطلوبة. ،في ليلة ليالء

فسـألناهم عـن الطريـق فهـدونا      ،قيض اهللا لنا أن صادفنا رعاة غـنم  ثم
زاء إورأينا أنفسـنا للحـال بـ    ،رنا عدلنا عن األولى إلى الثانيةومن فو ،إليها
  ضخمة فخمة جليلة. ض المنشودة، فدنونا منها فإذا هياألنقا

�Ì‘æŒ†e�Øi� �

Description du Tell Bors. 

استرابون الذي هو �� فإ ،شاخص قد اختلف العلماء في سمكه هو تلّ
وس قيصــر فــي يفــي عهــد طيبــار ىاليونــان (المتــوفّ يخمــن قــدماء مــؤر
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ا الهيكـل الفخـم ذي   ارتفاع هـذ �� إ :منتصف القرن األول للمسيح) يقول
وعرضه  ،متراً) ١٨٥هي عبارة عن  ستادة واحدة (واالستادةاالطباق السبع 

قياس قاعـدة  �� أ Costeوكوست  Flandrin استادة أيضاً. وذكر فلندرن
ا ارتفاع هذه األطالل في هذا العهد فأرقام متراً. أم ١٩٤في  ١٥٤برس هو 

�� إ :لنورمـان وريـش يقـوالن   �� فـإ  ،الزائرين لها ال تتفق بعضها مع بعـض 
متــراً  ٧٠رن وكوســت يجعــالن ســمكها وفلنــد .متــراً ٧١ارتفاعهــا يبلــغ 

رپا أوونصفاً. أم Opper       متـراً  ٤٦نحـو   ��� فـال يـرى ذهابهـا فـي الهـواء. 
وهناك سميط عظيم (السميط آجـر قـائم بعضـه فـوق بعـض وهـو الـذي        

ييه بعضهم شقة حائطسم pan	de	mur،(      فيه خـروق نافـذة مـن الوجـه
خــرق منهــا يختلــف بــين  ����� قطــر  ،الواحــد اآلخــر علــى أبعــاد متفاوتــة

  ولم يستطع أحد أن يهتدي إلى سبب وجودها. ،من المتر ٠،٢٢ ×١٢،٠

الضخم وجوانبه ال ا صفاح هذا التلّأم دتها األمطـار  عريضة فقد خـد
والسميط القائم  ،الغزار التي تنتاب هذه الديار في فصلي الشتاء والربيع

ويشـهد علـى    ،اصـفة هناك ماثل يستهزئ بالرياح العاصفة، والرعود الق
عيـداً مـن   بصناعة البناء والهندسة كان قـد بلـغ شـأواً ب    علم األقدمين�� أ

ــان  ــادة واإلتق ــى  اإلج ــع    �� إحت ــائالً: إذا اجتم ــه ق ــأل نفس ــان ليس اإلنس
هـل يسـتطيعون أن يـأتوا بمثلـه      معاصرون إلقامة بناء من طين وآجـر ال

وان صارع الصّـ ذي يال ركام كهذا التلّ ولو على هيئة تلّ وصالبةً متانةً
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  لو أمكنته الحياة من النهوض والمصارعة؟

	أو Borsip	Barsip, اپسرعرف في القديم باسم بينة برس تُكانت مد

Borsippa وكسـر السـين المهملـة    ،لـراء وإسكان ا ،بضم الباء أو فتحها، 
 ،وفي اآلخر ألـف مقصـورة   ،دةة المشدة الفارسياء المثلثة التحتيپوفتح ال

 ،بـرس  مشتهر يوم فتحها بيـو ام) و٦٣٦ -هـ١٥( وقد فتحها المسلمون سنة
من كتابه فتـوح البلـدان): بعـث سـعد خالـد بـن        ٢٥٩قال البالذري (ص 

ن لحقـوا حتـى انتهـوا إلـى     فجعلـوا يقتلـون مـ    ،عرفطة على خيل الطلـب 
طامقال له بسبرس، ونزل خالد على رجل ي،   ـ فأكرمـه وبـره، وسنهـر   يم

فحمل عليه كثير  ،جتاز خالد بالصراة فلحق جاينوسابسطام، و نهرهناك 
بن شهاب الحارثي وقال ابن الكلبـي: قتلـه زهـرة بـن      .قال: قتلهفطعنه، وي

وهــرب الفــرس إلــى المــدائن ولحقــوا   .ثبــتأ وذلــك ،حويــة الســعدي
  صيب. اهـ�� ن وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبمصاب م ،بيزدجرد

بالضم، موضع بأرض بابل بـه آثـار لبخـت نصـر     رسوقال ياقوت: ب، 
  . اهـ ى (صرح البرس)سممفرط العلو ي وتلّ

 ،عظيمة مقسومة إلى قسـمين  ةالمدينة في هذا اليوم أخربوالباقي من 
عـرف  ي ،قاعدتهما مستطيلة قائمة الزوايـا  ،متجاوران متالصقان � ��� هما 

والثـاني باسـم    ،البـرس) األول منهما وهو الذي على قمتـه السـميط (تـل    
  (إبراهيم الخليل).
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ا (تل البرس) هكذا بال التعريف خالفاً لما هو معهـود فـي لفظـه)    فأم
فكان فيه قديماً (برج برس) أحد مباني بالد كلدية الشـهيرة، وهـو البنـاء    

فيه أنه (برج بابل أو صـرح بابـل) المـذكور فـي التـوراة. وقـد        الذي ظن
تاريخ هذا البرج مكتوباً بحرف مسـماري مـع   أبقى لنا بخت نصر الملك 

وصف األشغال العظيمة التي قام بها ليعيـد لهـذا الهيكـل الضـخم مجـده      
  قال: ،ه السامقبق وعزّالسا

بناء الهـرم والبـرج ذي الطبـاق،     دتُقد جد(أنا بخت نصر ملك بابل، 
له العظـيم وأمرنـي بتشـييد    خ اإلدولدني مروأنا ابن نبو پولصر ملك بابل، 

السـماء وعلـى األرض، وهـو مقـام      الهرم هو أعظم هيكل في�� إ ،معابده
دت مقدسـه مكــان قــرار جاللــه بالــذهب  وأنــا جــد ،لهــةاآل خ ربدومـر 

وشـيدته بالـذهب    ،دت برجه ذا الطباق الذي هو مقر الخلداإلبريز، وجد
جر المرصع بالميناء وخشب السـرو واألرز،  خرى، وباآل�� والفضة ومعادن 

والبنية األولى التي هي هيكل قواعـد األرض القـائم بهـا     ،ينتهوأتممت ز
ا البنية الثانيـة  تذكار بابل قد أتممتها، وأقمت أعالها بالطاباق والشبه. وأم

فكـان قـد    ،اپبرسـ المسكونة القائم بها تـذكار   التي هي هيكل سبعة أنوارٍ
  ان وبينـي وبينـه اثنـ    ،هـا إلـى أعالهـا   شرع في بنائها أول الملـوك ولـم يتم

عيـا الملـوك الـذين سـبقوني     أهملـت دهـراً مديـداً و   ��  ثـم  ،وأربعون زمنـاً 
وزعـزع زلـزال    ،جترفتهـا السـيول والعواصـف   ا، فمقصدهم من تشـييدها 
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فكـان روابـي    ،تلف لبن الطباقأو ،م اآلجر المطبوخوحطّ ،بناألرض اللّ
فأعـدتها مـن غيـر     ،اد مرودخ اإلله الكبير عزمي إلعادة بنائهـ فشد ،ركاماً

  .)سسها�� تغيير في موقعها وال تعطيل في 

بن والطاباق (وفي شهر الختام في النهار السعيد حوطت الطباق من اللّ
سمي المجيد علىاونقشت  ،م المستديرةدت السلّالمشوي بأروقة، وجد 

ن فــق مــا رســمه مــعلــى و دتــهوجد البنــاء ســتُروقــة، وقــد أسإفريــز األ
عحتى  ،منيتقدي بخت نصر في سالف األزمنة) أهـ (توفّ يناد كأنه قد ب

فيكون عمر هذا البناء الماثل منه السـميط نحـو    ،م) .ق ٥٦١في نحو سنة 
  خمسمائة وألفي سنة.

، ناًأه خطـراً وأعظمـه شـ   جلّـ أبرج من أهول مـا بنـاه البـابليون و   وهذا ال
بسـبعة أنــوار   وكـان بمنزلـة هيكـل سـباعي لآللهـة السـبعة التـي يلقبونهـا        

صت بواحد من تلك طبقة منها خصّ ��� وكانت له سبع طباق  ،المسكونة
يـة  والثان ،هي السفلى كانت لزحل ولونها أسـود و ،فأول طبقة منه ،اإللهة

والرابعـة لعطـارد    ،والثالثة للمشتري ولونها بردقـاني  ،للزهرة ولونها أبيض
والسادسـة للقمـر ولونهـا     ،ها قرمزيونوالخامسة للمريخ ول ،ولونها أزرق

فضي،    ـ   �� وقـد ذكرنـا أ   ،والسابعة للشـمس ولونهـا ذهبـين مـن النـاس م
�� إ :وهـم يقولـون   ،بلبلة األلسنة كانت فـي هـذه المدينـة   �� على أ استدلّ

البرج المشار إليه هو البرج المذكور في الفصل الحادي عشـر مـن سـفر    
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اك من مدينة بابل إلـى  كورة هنل الحادثة المذوعلى ذلك تحو .التكوين
ة بنائه علـى أنحـاء   وقد كثرت أقوالهم في هذا البرج وواضعه وعلّ ،اپبرس

ليلوذ الناس به  ؛واضعه نمرود بناه بعد الطوفان�� فذكر يوسيفوس أ ،شتى
ن بناه ملك من أقدم أول م�� وذهب غريفل إلى أ ،حدث طوفان آخر إذا

 ،أراد أن يكون ذكـراً مخلـداً للبلبلـة أي بلبلـة اللغـات      ،ملوك تلك البالد
 ،ذراعاً (أو مقياساً آخر ال يعلم مـا هـو)   ارتفاعه اثنتان وأربعون�� وذكر أ

وقـال عنـه أنـه     ،وذهب غيره إلى أنه هيكل بعل الذي ذكره هيـرودوتس 
 :وقـال قـوم   ،م ذكرهوقد تقد ،ذو ثمانية أبراج أو طباق بعضها فوق بعض

 ،لةمقامته عدداً غفيراً من العاستلزم إل ،في العنان ذاهباً عظيماً بناًءنه كان إ
وكان المشـتغلون فيـه فـي أول األمـر جمـيعهم بـابليين يتكلمـون بلسـان         

لة آخرين مـن  مفألجأتهم الحال لتعجيل العمل إلى أن يستعينوا بع ،واحد
ون بألسـنة  مختلفة يتكلمـ  ���� اتين من ائين ونحفحشدوا لذلك بنّ ،غيرهم

فنسـفت رأس   ،ت عواصـف شـديدة  فلما كانوا في بعض األيام هب ،شتى
 ،فكفوا عن بنائه ،اآللهة فعلت ذلك وبلبلت ألسنتهم�� ل لهم أفخي ،البرج

قلنا: ومـا هـذا القـول     .قاد بين الكلدانيين من ذلك الوقتوشاع هذا االعت
  المألوف.ه كالم الكتاب الكريم وتحويله عن مجرى معناه يتشو ��� 

ا في أوائل األجيال النصـرانية كانـت معمـورة باألبنيـة     پبرس�� ويظهر أ
ا پبرسـ �� إفقـال: (  ،علـى حالهـا األخيـرة   وقد ذكرها اسـترابون   ،والهياكل
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المـدن المشـهورة بنســج    سـم بـورس أو بـرس هــي مـن    المعروفـة اآلن با 
واآلخـر   ولـون پهـا هـيكالن فـاخران أحـدهما أل    وفـي جملـة أبنيت   ،انالكتّ

وهـو أكبـر مـن     ،اشويكثـر فـي نواحيهـا الخفّـ     :وقـال  ،ألرطاميس أختـه 
اً ومملوحاً دوبعضهم يذخره مقد ،الخفاش المعروف عندنا وهم يأكلونه

  انتهى. ،إلى حين الحاجة إليه

س فيهـا  دروكان فيها سابقاً أي في عهد الكلدانيين مدرسـة عـامرة يـ   
مثلهـا  ه نه لم يكن في الشـرق كلّـ  إى حت ،علم الكالم وسائر العلوم العالية

صـر  أ ة ملوك مـن جملـتهم شـلمن   وقد فتحها عد ،في وركاء أو أرك ��� 
ل پـ اسـتحوذ عليهـا آشـور بني    ثم ،لمسيحقبل ا )٨٥٢(الثالث في نحو سنة 

ه فـي التـاريخ أنـه انتصـر علـى      وقـد جـاء عنـ    ،م) .ق ٦٢٥سـنة   ى(المتوفّ
إحاطـة السـوار بالمعصـم    وأحاط ببقايا جيشه  ،مكين في السهلششمش 

غور المنيعـة، إذ  حاصر هذه الثوبينما هو ي ،ار وبرس وكوثىپفي بابل وس
رد فـي الـرقم:   ل علـى مـا و  پـ فقـال آشـور بني   ،أقبل عليـه تمريتـو ينـاجزه   

خرج عليه  ،فتيفتقبال أدعيتي واستمعا كالم شَشتر أإلى آشور و (ابتهلتُ
 فاضطر المخذول إلى أن يفـر  ،ي حومة الوغى)عبده اندبيجش فكسره ف

ل نه قبإي ملك آشور العوبة ال غير. (نعم وأصبح في يد ،هارباً إلى نينوى
رجلي ل پـ مـام مـوطئ قـدمي. . . فأنـا آشـور بني     ر وجهـه أ تين وعفّـ الملكي

ا ولمـ  ،السمح أقلته من خيانته وأنزلته هو وذريته وبيت أبيـه فـي قصـري)   
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بعد  بدون عضد يحليفه النافذ الكلمة غادره وبق �� رأى شمش شمكين أ
عدوه إلى ما  أناوأنه  ��� ووهنت قواه  ،عظمه هذه النائبة الفجائية إنهاض

وحدث من هـذا الحصـار مجاعـة     ،ءبل حتى بلغ الذما ،غاية من ورائه ال
C��� ًبالحياة. فيها المحاصرون على أن يأكلوا لحوم أبنائهم وبناتهم ضنا  

أن  ��� وقد حاول العرب أن يشقوا لهم طريقـاً فـي صـفوف األعـداء     
وا يفسلم أمـراؤهم أنفسـهم بشـرط أن يسـتح     ،سعيهم ذهب أدراج الرياح

  .فاستبقوا. . . 

وقد جد   د فيهـا أيضـاً   د بناء هذه المدينة بخت نصر الكبيـر الـذي شـي
األسـوار صـداً   هـا بنطـاقين مـن    وأحاط الحاضرة كلّ ،و) هيكالً جليالًنب(لـ

  لغارات العدو.

بقيت برس وسائر المدن المجاورة لها بيـد خلفـاء بخـت نصـر حتـى      
فـدوخ مملكتـي بابـل     ،جاء قـاهر ممالـك البغـي والظلـم كـورش الكبيـر      


� وآشور من جملة ما D�    ومنـذ ذاك   ،)م .ق ٥٣٨(لصولجانه وذلـك سـنة
ا مـ ول ،يلـة الفرس وبقيت بأيديهم مـدة طو  الحين انتقلت تلك الديار إلى

ى هذه األنحاء كما نوهنـا  خفقت أيضاً علظهرت راية اإلسالم في العالم 
 ،ما بقي من تلـك المبـاني الجليلـة    E��F@�� مستهل هذا المقال  بذلك في

والغالب فيها آجر أحمـر أو   ،ركام من األنقاض ��� واليوم ال يشاهد منها 
سس هذا البرج ��  قطع من اآلجر قد غشت معظم الحيطان التي تتقوم منها
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ه علـو  ،الـثخن  ���� وعلى قمة هذا الركام يقوم سميط ثخين  ،الطباق يذ
ها بـل شـد  بعضها إلى بعـض   وقد ضم ،بالطاباق يقراب عشرة أمتار ومبن

يـر كمـا قـد    نوائـب الـدهر وكوارثـه ال الق    ىشداً محكماً مالط صـبر علـ  
ومـة إذا  وعند أسفل هذا الحائط صـخور متك  ،ره بعضهميمكن أن يتصو

وقد فعلت فيهـا   ،فحصها الباحث عن قرب يراها قطعاً ندرت من الحائط
اآلجـر  �� مـن ذلـك: أ   ،ية فعالً هائالً ال يمكـن إنكـاره  بعض العوامل النار

ملوي اًلي، نـه  أبـل يبـين    ،رى فيه البتة أثـر كسـر  بل مبروم برماً بدون أن ي
 ،عـرف كنهـه  وقد عال غالب وجهه ضرب من الطالء ال ي ،مصهور صهراً

ومـن   ،نـه مـن حريـق وقـع هنـاك     إفمـن قائـل    ،ولهذا اختلف العلماء فيـه 
عقابهـا علـى تلـك األكـوام فصـهرتها ذاك       صاعقة انقـضّ �� ذاهب إلى أ

انقضاض الصواعق �� وليس هذا ببعيد في ديار العراق فإ ،الصهر العجيب
ويقع حـادث   ��� إذ ال تخلو سنة من السنين  ،على شواهق األبنية معروف
  فليحفظ. ،أو حادثان من هذا الجنس

تغير مجـراه علـى   �� فإ ،ا استوقف طائر بصرنا هناك مياه الفراتومم
فـاليوم قـد    ،لفكـر ا يحيـر لـه ا  له من مـوطن إلـى مـوطن ممـ    الدوام وتنقّ

عقيقه بما  لقرب غوره وإندفان ؛ن المجاورةطفحت مياهه على األرضي
إلـى كـربالء مـن     الذهاب مـن بـرس   ه من الطين والغريل، وأصبحيجر

ــع المســتحيالت وتبتــدئ المســتنقعات علــى بعــد مــائتي متــر مــن    ،راب
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(وهـو   - شـواطئ نهـر الهنديـة   �� سـني فـإ  چفي زمان بعثة  اوأم .األخربة
كانـت علـى    - شعبة من الفرات) الذي لم يكن أطول من خمسة أميال 

ألن أحد  ؛ا غوره هناك فليس ببعيديال عن برس نمرود. أمبعد سبعة أم
  الماء دون نطاقه.والرجال كان يخوض فيه خوضاً 

 ،ونختم كالمنا عن برس بإيراد ما قرأنا وسمعنا مـن غرائـب الخـواطر   
برس نمرود الذي قد قذف به النوى في قلب الصحراء كان في �� وهي: أ

سابق العهد من األبنية الداخلة في نطاق بابـل. وذهـب آخـرون إلـى أنـه      
نصر سرب عظيم يجمع األول إلى الثاني مع  بين برس وقصر بختكان 

كيلـو متـر. ورأى فيـه آخـرون أنـه هيكـل        ٢٠المسافة بينهما نحو من �� أ
 .تخـر بـه  وكانـت بابـل تف   ،ه اشعيآء في سفره الجليـل (نبو) الذي تكلم عن

برس كانت داخلة في نطاق سـور بابـل   �� فإ ومهما يكن من هذه األقوال
دها وهذا ما تشهد عليه الرقم التي وجـ  ،بىالخارجي كما كانت كوثى ر
من ذلك ما جاء في الرقيم الذي أتـت بـه    ،الباحثون وقرأها علماء الغرب

  ه:ب نصّوهذا معر ،شركة الهند

سـمها عنـدهم زرفنيـت)    االكبـرى (و  في بابل إكراماً للمعبودة بنيتُ>
وتـرى   ،معبودة قمة الجبال) وهو قلـب بابـل  الوالدة التي ولدتني (هيكل 

ة (مصـغر  يعـ لَأخربة هذا الهيكل إلى اليوم في الموطن المعروف باسم القُ
  .<الحلّةقلعة) بقرب 
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هنــاك كتابــة تحــوي تخصــيص الهيكــل لآللهــة  وقــد وجــد النــاقبون
  المذكورة مع اسم بانيه وهو نبو خذ نصر.

نبو  هلر تبعاً ألصول البناء إكراماً لإلفي بابل بالقير واآلج ولقد شيدتُ
هيكـل   صـولجان العـدل ليسـوس طوائـف النـاس      المطلق واهـب  الرب)

  واهب الصولجان) هيكالً له.

ر) وهو الذي يلهمني الحكم والقضاء سين (القم هفي بابل لآلل وبنيتُ
  في األمور هيكل (الضياء األعظم) داراً له.

الشـمس (وهـو مـذكر     هلـ لإل ابل بالقير والطابـاق إكرامـاً  في ب وأقمتُ
(هيكـل قاضـي العـالم)     عندهم) الـذي يـوحي إلـى قلـب شـاعرة العـدل      

 ،عرف اليوم بمشهد الشمسوكان هذا البناء في المحل الذي ي هيكالً له.
  )١(.الحلّةوهو في ظهر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ممـا سـ  قـالوا : إنّ  ،وقد سمعنا هنـاك بسـبب تسـميته    ،الشمس بنفسنارأينا مشهد  )١(

علي بن أبي طالب كان قـد وصـل إلـى ذلـك المـوطن وقاربـت        بهذا االسم ألن
 وبعد أن أتـم  ،فأمرها بالوقوف فوقفت ،ىولم يكن بعد قد صلّ ،الشمس المغيب

ذلك المشهد  نيومنذ ذاك اليوم ب ،في طريقها على مألوف عادتها تصالته سار
  لتلك األعجوبة.  تذكاراً

وقد رأيت من نصّ الكتابة التي وجدت هناك أن نبـو كـدر أصـر (أوبخـت نصـر،      
قبل المسيح) هو الذي أقام ذلك المشهد إكراهاً لإلله الشمس،  ٥٦٢توفّي سنة  وقد

  وقد بقي ذلك إلى مجيء اإلسالم إلى تلك النواحي، فحافظوا عليه إلى يومنا هذا.
←  
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بـالقير واآلجـر    equerre إمـام  وفي بابـل علـى هيئـة كـوس أ     وبنيتُ
رمان (وزان حالل) الذي يفيض الخصب في بالدي (هيكل  هلإكراماً لإل

  مانح االضطرابات الجوية) هيكالً له.

متاً إكرامــاً يكــاد يكــون مصــ اًءنــفــي بابــل بــالقير واآلجــر ب وابتنيــتُ
أزري  سمها عندهم نانا) التي تشرح صـدري وتشـد  ا(وللمعبودة الكبرى 

  (هيكل األعماق وهيكل الجبال العالية) هيكلين لها.

اً لربـة دار السـماء   عند دخولك سور بابل بهيئـة كـوس إكرامـ    وبنيتُ
  ة على هيكل (كيكفان) هيكالً لها.قالملكة الشفي

  م أسلحة أعدائي.(أدار) محطّ هلا هيكالً لإلپفي برس ورفعتُ

ا إكراماً للمعبودة الكبرى (نانا) التـي تتقبـل أنشـودتي    پفي برس بنيتُو
. النفس الحية) أعاجيب ثالثاً لها وهيكل ،وهيكل الحياة ،(الهيكل األكبر

المزيـة القمريـة مزيـة المعبـودة نانـا       ه الهياكل الثالثة التي تشير إلىوهذ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

 علـى  ��G��Fقسمها األعلى منذ زمن مديد، ومنارة هناك منارة قد تهدم منها  وترى
  شكل منارة قبر الست زبيدة في بغداد، وهي حسنة البناء، مطلي خارجها بالجصّ.

الجعفريـة بـذاك المقـام أو المشـهد ينزلـون عـن دوابهـم ليـزوروه،          مرة يمـر  وكلّ
ن ينتظر وقت الصالة ليقوم بها قبل أومنهم من يطريقه. تم  

e	,��� 4]� �P�fg  
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 ،حدوإلى أوجه الكوكب في هالله وبدره ومحاقه كانت تحت هدف وا
  نقاضه اليوم (تل إبراهيم الخليل) قريباً من برس نمرود.ااسم 

لذي يفجر في بالدي ا بناًء ركاماً هيكل اإلله رمان اپفي برس وشيدتُ
ها متجاورة في بقعة بابـل،  فهذه األبنية والهياكل كانت كلّ ،صاعقة النبوة

وقد أتينا بذكرها لـيعلم القـارئ مـا كانـت عليـه تلـك األرض فـي سـابق         
  .رر وال يتغيغيوإلى ما صارت إليه في هذا الزمن. فسبحان الذي ي ،العهد
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يمين متجـاورين  ين عظن هناك تلّپا أو برسعن برس أ كالمناذكرنا في 
الواحد يعرف باسم (البرس) والثاني باسم (إبرهيم الخليل)، وقد تكلمنـا  

  ن نتكلم عن الثاني فنقول: عن األول كفاية. بقى علينا أ
إن مــن ينظــر إلــى هــذه األنقــاض المتراكمــة ومــا هنــاك مــن اآلجــر  

ن والطاباق والحجارة المتكسرة المتبعثرة علـى وجـه األرض ال يمكنـه أ   
ينكر وجود قصر عظيم كان يزين في سابق العهد ذلك القطـر الـبهج، أو   
بعبارة أخرى أقرب إلى الصدق أو إلـى التـاريخ، ال يمكنـه أن ينكـر أن     
هناك كان يقوم ذلك الهيكل الذي جاء ذكـره فـي الـرقيم الـذي عثـرت      
عليه شركة الهند، وهو موجود اليوم في دار التحف في لندن، وقد نقلناه 

  . المنا عن برسپا أو برسفي ك

)، ١٩١٢آذار من سنة ( ٧وقد زار صاحب هذه المجلّة تلك األخربة في 
وتفقد مقام إبرهيم الخليل، وسأل عن سبب تسميته، فقال له واحد: إن فـي  
الموضع الذي تقوم عليه القبة المجصصة طـرح نمـرود الطاغيـة فـي أتُـون      

، فكذبه آخـر كـان واقفـاً بجنبـه     النار إبرهيم الخليل فكانت له برداً وسالماً
فقال: إنما سميت كذلك ألن أحد األئمة واسـمه كاسـم إبـرهيم خليـل اهللا     
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دفن هناك؛ فوقع الشبه بين االسمين ومنه ولدت الحكاية المذكورة، وقـال  
ثالث: هذان كاذبان، والحق ما جاء مكتوباً علـى ركـن هـذه القبـة بجانـب      

  اذا أنقلها بحرفها وغلطها): الباب. والكتابة هي هذه (وها أن

السـالم علـيكم يـا أهـل بيـت النبـوة، وموضـع        	بسم اهللا الرحمن الـرحيم «
الرسالة، ومهبط الوحي والتنزيل، ورحمة اهللا وبركاته. السالم على رسول اهللا 
أمين اهللا على وحيـه وعـزائم أمـره، الخـاتم لمـا سـبق، والفـاتح لمـا اسـتقبل،          

ة اهللا وبركاته، أشهد أنك رسول اهللا، وحبيب والمهيمن على ذلك كلّه ورحم
، )١(اهللا، وربتك الغزالة في ثديها، وبقيـت تحـت األرض خوفـاً مـن جبابرتهـا     

وأخرجك اهللا رغماً على آنـافهم، وكسـرت فـي اهللا أصـنامهم، وأطـف (أي      
      نارهم، وأقام بك الـدين، وأذهـب اهللا بـك المشـركين. اللهـم وأطفأ) اهللا حر
اجعلنا ممن اتبع ملّة إبراهيم واألنبياء المرسلين واألئمة الراشدين. السالم على 

   وبركاته< اهـ . المالئكة اهللا (كذا) الحافين الحافظين ورحمة اهللا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الكالم يشير إلى هيئة البناء الحالي، فهو عبارة عن حجرة معقودة عليها قبـة،   )١(
وتحت الحجرة نوع من السرداب أو الكهف كان قد حفره اإلفـرنج فـي بحـثهم    
األول عن حقائق هذه األنقاض، فلما مات أحد األئمـة دفـن هنـاك وعقـدت لـه      

مربعـاً أو يكـاد، وكـلّ مـن      فأصـبح  السـرداب هذه القبة، ثم نظم بناء الكهـف أو  
يجــيء إلــى ذلــك المقــام يتبــرك بــالحجرة ويســتلم جــدرانها، ثــم ينحــدر إلــى  
السرداب ويفعل هناك مـا فعـل بـالحجرة وال يكـون إلّـا حافيـاً ناطقـاً بالصـلوات         
واألدعية، وال يجسر أحد على زيارة المقام مـالم يتطهـر ويصـلي صـالته صـالة      

	الظهر أو صالة العصر.
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وسألت القيم وهو رجل شيخ أعرابي جلف: من كتـب هـذه األسـطر؟    
فقال: الشيخ حمزة من النجـف جـاء هنـا قبـل ثالثـة أسـابيع، وكتـب هـذه         
الكتابة ليطلع الزائرين على حقيقة هذا المقام وأصله. وقد جعل القيم هناك 

الحجرة واالنحـدار   أحباباً فيها ماء ليشرب منها الزوار، وقد حاولت دخول
إلى السرداب فمنعني ألني كنت منتعالً، فـأراد أن أنـزع نعلـي مـن رجلـي      

  قبل أن أقترب من الموطنين، فلم أشأ فصدني عن تحقيق أمنيتي.  
وبقرب تلك األنقاض تل يبلغ ارتفاعه أكثر مـن ثـالث وثالثـين ذراعـاً،     

كره أسـترابون  قدماً، وهي على ما يزعم نفس الهرم الذي ذ ٤٦٠وطوله نحو 
وقال عنه: إنه قبر بعل، وهو غير ثبت، وفي تلك الجهات أخربـة كثيـرة حفـر    
فيها بعض السائحين فوجدوا آثاراً وعاديات وأعالقـاً كثيـرة نفيسـة أخـذوها     
معهم، ونقلوها إلى حواضر بالدهم، وزينوا بها دور تحفهـم، وصـوروها فـي    

  ادية فيها يبلغ ميالً.كتبهم وتواريخهم، وقالوا: إن محيط اآلثار الع
يه من العـز  لهذه البالد، وما وصلت إحكم بعد هذا على سابق زهو فا

واالضـمحالل،   ر مـا آلـت إليـه مـن العفـا     اعتب ثم الباذخ والمجد الشامخ،
	ن تنسى كالم بشار: هذا أ والدروس والزوال، فهل يمكنك بعد
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مـر) راجـع إلـى لـواء أو نسـجق الديوانيـة، الـذي هـو مـن          يح�� (تل ا
متراً مـن الشـمال    كيلو ٢٠ة، وهو واقع على بعد لحلّمقامية ا =��0ملحقات 

) التي كـان  ١٨٥٣ة، وقد زارته البعثة الفرنسوية في سنة (الشرقي من الحلّ
وذلك عنـد عودتهـا مـن بابـل قافلـة      ،  Oppert	Julesزعيمها جول أوپر 

بعد أن حفـرت فـي هـذه المدينـة العظمـى حفـراً هـو الحفـر          ،إلى بغداد
  األول الذي أجراه األوربيون في حاضرة ديار بابل.

: وا في ذلك الصقع ثالث طوائـف مـن الـتالل   وكان أولئك العلماء رأ
تالل الغرب ويسميها أهل تلك الديار (تل الخزنة)، وقـد   الطائفة األولى،

قم أو اآلجر المكتوب.وجدوا فيها بعض الر  

مـر) [تصـغير   يح��� تالل الوسط ويسـميها األعـراب (   والطائفة الثانية،
وهيئته هيئة هرم، ويظن أنه البرج ذو الطبقات، وقد وجدوا فيه  ،األحمر]

  آجرة من نبو كدر أصر.

تالل الشرق وهي تشتمل على عدة أطالل تدلّ علـى   ،والطائفة الثالثة
أنها كانت دوراً ومنازل في سابق العهد، ما عدا التالل الكثيرة المنبثة فـي  

يل الشـكل، ويطلـق البـدو    غريباً بصورة نعـل فـرس مسـتط    حواليها، وبناًء
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  عليها اسم (البندر).

وممن زار هذه األخربة قبـل هـذه البعثـة العلميـة الرحالـة اإلنكليـزي       
ــهير   ــورتر الش 	Kerكيرپ porter  ،   ــع ــة م ــذه األخرب ــق أوصــافه له وتتف
  أوصاف أوبر وتوما.

يش بكسر الكاف بعدها ياء سـاكنة وفـي اآلخـر    حيمر هذا هو ك��� و
أطالل األحيمر هي كيش في سابق العهد، فقد كان قد �� أة، أما ثشين مثل

 ��� جم، من باب الـرWeissbach  ويسباخ  ���
	�� ذهب إلى هذا الرأي 
بـين بأدلـة قاطعـة     Dangin	Thureauقاب ثـورو دانجـين   الباحث النّ�� أ

حيمر هو كـيش، وقـد أوضـحتُ بعـده أنـا      ��� �� ) أ١٩٠٨ناصعة في سنة (
بحجج ال تقبل الشك والريـب مـأخوذة مـن نصـوص      أيضاً هذه الحقيقة

   قم والكتابـات القديمـة   جديدة عثرت عليها في السنة المنصـرمة فـي الـر
  المسمارية الخطّ.

كانت كيش من أقدم مدن ديار بابل، وكانت من جملة بالد مملكـة  
أكد (وزان شمر) (وكانت مملكة سامية) مقابلة لمملكة سـومر (وكانـت   

ا وجد بخصوص تاريخ كيش ما وقعوا عليه في تَلَّو (بفتح سومرية)، ومم
وهـي جملـة    ،دة المفتوحة والواو السـاكنة) مـن اآلثـار   التاء والالم المشد

وقـد   ،Silim	–	Meأسلحة كانت لملك من ملوك كيش اسمه مي سـليم  
اشتهر بعد ذلك في ما اكتشف في األسانيد التي وصلت إلينا بكونه سعى 
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وهمـا: حـاكم    ،قطاعاتـه بين اثنـين مـن أصـحاب إ   ح ذات البين في إصال
مـى) (بضـم الهمـزة فـي األول     �� وحـاكم (  ،ولَّلجش وهي المسماة اليوم تَ

سـمى  بعدها ميم مشددة مفتوحة وفي اآلخر ألف مقصورة) وهـي التـي تُ  
  ويلفظها بعض أعراف المنتفق بوخى. ،اليوم جوخى

قى أحد هؤالء قد أبو، وبار ملوك كيش أنهم ناوأوا حكام تَلَّومن أخ
نصباً يعرف بنصب  )E-an-na-tumأي أن ناتوم ( الحكام وهو المسمى

	Steleالنسور des	 vautours        وهو محفـوظ اليـوم فـي قصـر اللّـوثر فـي
محفور عليه صورة ملك كيش، وقـد فـاز بـه الحـاكم المـذكور       ،باريس

  وانتصر عليه.

أورومـش  ة قرن كرسي المملكة فـي عهـد الملـوك    ��� وبقيت كيش 
Urumush   وما نشتوسـوManishtusu   وشـروجينSharrugin،   ومـن

���أسماء ملوكها ما وجده في رقيم نشره في السنة الماضية األثري  ��	
� 
وقدمـه إلـى نـدوة علمـاء اآلثـار       Scheil	P.	R.	Ieاألب شيل الدومنيكي 

الفرنسوية، وفيه مختصر تاريخ خمس دول، وهذا الرقيم وجده األعراب 
  مر عند تنقيبهم فيه عن اآلثار العادية.يح��� في 

حمـوربي   عـاد فنبـه فـي عهـد     ،ة���� ومن بعد أن خمـل ذكـر كـيش    
حموربي هذا هو المعروف فـي التـوراة باسـم    و - معاصر إبراهيم الخليل

موحد المملكـة  وهو  ،امرافيل على ما أثبته النقاب اآلب شيل الدومنيكي
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فلما اتضح لهذا الملك الغيور ثبوت شهرة كيش وخاف مـن أن   -البابلية
فاكتسـحها وضعضـعها، ومـن     ،ه بنوع من األنواع آلى على تخريبهـا تضر

  ذاك الحين خبت نارها، واندرست آثارها.

ثبت وجود مدرسـة للكتبـة   مر) كتابات تُيح��� ومما وجد في كيش (
وهنـاك   ،اليوم أبـو حبـة)  في سابق الزمن كما كان مثلها في سپارة (وهي 

وكتابــة  ،والترســل ،واإلنشــاء ،والمشــق ،كــان الكتّــاب يمارســون الخــطّ
ومـا كـان مـن هـذا البـاب قبـل أن يتخـذوا لهـم تلـك           ،الوثائق والحجج

  الصناعة مهنة لهم.

بالفوائـد التـي تـنجم     ن يشـك فهل بعد ذكر هـذه األمـور المقـررة مـ    
ثار العادية التي يعثر عليها، فلهذه حيمر عن اآل��� ب في للباحث إذا ما نقّ

نتني فـي هـذه البعثـة    فعي ،الغاية عينها اتفقت دولة فرنسة مع الدولة العلية
  العلمية التي أتوسم فيها النجاح للتاريخ ومحبيه والسالم.

k�+K.S=	 H.	De	Genouillac	

  ]٣١٦شباط) العدد الثامن/ ص -١٩١٢[السنة األولى (



 

 

� �

÷†èçÒ� �

Kuerish 

كويرش هو اسم بابل الحالي، وبابل هو االسم القديم، وإنّما سـميت  
)١(كويرش باسم كـورش 

Cyrus       مصـغراً للداللـة علـى الملـك الفارسـي
ملك ماذية  Astyage )٢(التكبير أو التحبيب، وهو الذي ثل عرش إشتياج

ق. م)،  ٥٣٩هـدم مملكــة الكلـدانيين فـي ســنة (   ق. م)، و ٥٥٠فـي سـنة (  
فدخل بابل في شهر تشرين األول مـن تلـك السـنة، ومـن ذيالـك الحـين       

  عرفت بابل بكُويرش (مصغرة إلى يومنا هذا).

�æ†´� �

شهرة نفط هذا الموطن دون شهرة نفط سائر األنحاء، ولونه أسـود أو  
  يتحدر في دجلة.متر، ثم  ٨٠٠يكاد، وينز في أرض طول ميدانها 

   ]٤٨٧) العدد الثامن/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورش بضـم الكـاف يليهـا واو سـاكنة بعـدها راء، وفـي اآلخـر شـين معجمـة،          كُ )١(

وبعض المحدثين يكتبونها قورش بالقاف أو قورس بقاف في األول وسـين فـي   
  ذكرنا. بما ��� تنطق اآلخر وهو غلط والعرب لم 

بكسر الهمزة وإسكان الشين المعجمة يليها تاء مثناة مكسـورة، يتبعهـا يـاء مثنـاة      )٢(
  تحتية، ثم ألف، وفي اآلخر جيم.
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  على نحو عشرين ميالً من بغداد في السيارة
أن (سفر) أحد البلـدان األربعـة التـي     ريينومن المأثور في زمن الشم

(لسفر) تاريخاً قـديماً جـداً. كانـت    �� نشئت قبل الطوفان، وال ريب في أ�� 
مجـراه هـذا    هذه المدينة واقعة على ضفة الفرات الشرقية قبـل أن يبـدلّ  

النهر المتغيوكـذلك   ،هر كلّـ ر، وكانت سفر مدينة ذات شأن في عهد شم
اخر عصر تلك المملكة، على أنها لـم تتخـذ   في زمن بابل والسيما في أو

  مقراً للساللة المتسيطرة.
ي أثر جدار المدينة إلـى هـذا اليـوم، وكـان قـائم الزوايـا       ويمكن تقفّ

وفيه عدة أبواب، وهو يمتد من الشمال إلـى الجنـوب، ويـذكر فـي هـذا      
وهي مـن   ،نبو كدر أصر الثاني أحكم حصن هذه المدينة�� الخصوص أ
ألنهـم كـانوا ذوي بـأس     ،خشية من غزوات الماذيين ؛ماليةمدن بابل الش

خشى (راجع ما ي �HI .(بابل  
المســماة  بــةويمكــن فــي هــذا اليــوم تعيــين موضــع الزقــورة المتخر
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وكـذلك دار السـكنى الواقعـة فـي      النانانرجا أي (دار مدخل السـماء)، 
د (نرأم سن) رابـع ملـوك أكـد هيكـل (إي     شرقي منطقة الهيكل. وجد

 �H�I له الشمس (ببر) (راجع ما ، وهو أهم هياكل سفر المرصد إلببر)
  أكد وبابل).

شف عدد كثير من الصفائح في روابي (أبو حبة)، ومن الـذين  وقد كُ
 - ١٨٧٨(عثروا على هذه الصفائح هرمزد رسام الـذي حفـر هنالـك سـنة     

واألب شــــيل  ،ارون األهلــــونوالحفّــــ )،١٨٨٢و ١٨٨٠(وســــنة  )١٨٧٩
متـرجم شـرائع حمـرب، الـذي قـام بـالحفر للمتحفـة العثمانيـة         الدمنكي 

). وفي الحقيقة يقدر (السر ولس بج) عدد الصـفائح  ١٨٩١الملكية سنة (
ارين قـل عـن الحفّـ   ونُ ،)١٣٠,٠٠٠(خرجت من ذلك الموضـع بــ  التي استُ

كاألحباب  ،مقداراً عظيماً منها كان في ضمن أحباب (أزيار)�� األهلين أ
للماء المستعملة يومئذ، عنونت بلباقة. ثم  

هـي:   ،والمواقع الباقية التي تمكـن زيارتهـا وأنـت تخـرج مـن بغـداد      
  وقبر زبيدة. ،موالمعظّ ،الكاظمية

VgéŠ¹]�àÚ� �

سفر الملـوك  (هي كوثى المذكورة في التوراة،  -كوثى (تل إبراهيم)
ا مـ ، وإا من المسيبم، إالسيارةميالً في  ١٨) على نحو ٣٠و ٢٤: ١٧الثاني 

  من كيش.
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وكانت جليلة القـدر فـي عصـرها     ،قديمة جداً قلإن كوثى على ما نُ
وكذلك كان شأن نفر وأريدو، بيـد   ،ألنها كانت مركز تعليم الدين ،هكلّ

عبـادة إلـه تلـك البلـدة اآللـه       تقلكوثى لم تنل مجداً في السياسة، ونُ�� أ
وذلك علـى يـد رجـال كـوثى      ،إلى (سامرية)العالم األدنى  (نرجل) رب

وكان مركز العبادة في  هم سرجون ملك اآلشوريين إلى هناك،الذين نفا
وزقـورة إننــراي (دار   ،كـوثى فـي الهيكــل المعـروف باسـم (إي مســلم)    

لهـذه العبـادة شـأناً خاصـاً فـي تلـك األصـقاع        �� والـذي يثبـت أ   ،الهالل)
جميعها، ما قام بـه الملـك دنجـي مـن تجديـد الهيكـل والزقـورة، وكـان         

  دنجي ثاني ملوك أور ومن ساللتها الثالثة.

�×£]�àÚVí� �

ÿuù]�ØiE��éÒŽÛéD†� �

  ة في السيارةميالً من الحلّ ١٣على مسافة 
يـرة مخروطـة   ترى على مسافة تسعة أميال فـي شـرقي بابـل رابيـة كب    

يها العرب تل الشكل، يسم ���حيمر، ألن لونها يكـاد يكـون أحمـر. وقـد     
لعوا على حقيقة هذا التل منذ أزمنة كثيـرة، فثبـت   الون أن يطّحاول الرح

اآلن ثبوتــاً جازمــاً أنــه بقايــا الزقــورة (أنــر كدرمــه) أي (دار العجــب، أو 
 ،الراجعة إلى هيكل (إلبابـا) إلـه الحـرب    وهي الزقورة ،المسكن الشهير)

  وزوجته أشتر في كيش.
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باشرت بعثة (أج ولـد) (الكسـفورد) ومتحفـة الميـدان فـي شـيكاغو       
نعمــت )، فأ١٩٢٣(كشـف هــذا الموقــع الفســيح فــي آذار (مــارس) ســنة  

ى (إمـت ارسـج) القـائم علـى     دقة في الزقورة والهيكل المسم ���� النظر 
ر؛ ألن نـاءين سـريعاً، ذلـك التـاريخ الطويـل المتغيـ      وبان تاريخ الب جانبها،

 الملوك األقدمين كانوا إذا جـد تهم دسـة يـذكرون مـن عـا    دوا أبنيـة مقد
أعمال تقواهم على آجـر البنـاء، وال لـوم علـيهم بافتخـارهم هـذا. وعثـر        
ــرقيم       ــذا ال ــل ه ــى مث ــدان) عل ــة المي ــة (بعث ــدير البعث ــي) م ــتر (مك المس

المسماري م) سابع ملـوك  ق. ١٩٨٧ -٢٠٢٤(شمشويلونا) ( �� ن أالذي يبي
دهما سـلفه  م الهيكـل والزقـورة اللـذين شـي    رمـ  ل ومن ساللتها األولىباب

وهـو   -(لحمـرب) أيضـاً  �� كما نعلم أ ،ق. م)٢١٢٢ -٢١٥٦(شموال إلو) (
ولكـن   يداً في تعظيم الهيكـل المـذكور،   -سلف (شمشويلونا) السابق له

يمعن في التاريخ إلى زمـن أقـدم مـن هـذا     ب تدفعه إلى أن مسحاة المنقّ
شف جدار عظيم بعد عدة أقدام تحت أرض هيكـل هـؤالء   الزمن، إذ كُ

سـبق عهـد    أنه كـان قسـماً مـن هيكـل شـمري�0JK%�       الملوك البابليين، 
  بابل بزمن مديد.

ن، كــان لعبــادات فــي ســائر تــاريخ كــيش المديــد المتلــو�� ويظهــر أ
 وفي التاريخ ما يـدلّ  هذه الديار جميعها،ع سرى إلى مدن هياكلها خشو

هناك ملوكاً من ساللة كيش وساللة إسن، وكـان بعـض ملـوك    �� على أ
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لمــا) آشــورية نفســهم يقصــدون إلــى مدينــة كــيش وأختهــا (هرســجكا 
الهياكـل أضـحت فـي    �� بيـد أنـه يظهـر أ    ويذبحون الذبائح في هياكلهـا، 

ا وصلت بابـل  راه. ولمر النهر مجوحين غي ،ضيق شديد في أزمنة الحرب
ان بــي وأصــبحت فـي إ إلـى أوج مجـدها فــي زمـن نبـو كــدر أصـر الثـان      

دت هياكل كيش (وهرسجكا لما) مرة ثانيـة، ومـن ظريـف    عظمتها تجد
المحفـور فـي اآلجـر يثنـي علـى الملـك        الرقيم المسـماري �� المصادفة أ

و إلعادة (إي سجيال) هيكل اآلله مردوك في بابل مناوئ إلـه كـيش وهـ   
  ولكن أتى هذا االستهزاء من غير تعمد. ،أحدث منه

  ]٢٦٢نيسان) العدد الرابع/ ص  -١٩٣١[السنة التاسعة (

  





 

 

]N[*
� �

íµ‚ÏÖ]�Ñ]†ÃÖ]�á‚Ú� �

Les vieilles Cités de l'lrâq.@ @

  حيمر)��� كيش (تل 

الخربـة   شـيء إلـى الزقـورة    ��� ن يزور كيش أن يصعد قبل وعلى م
�� علـى أ  بن مـا يـدلّ  فيـرى فـي وسـطها المتخـذ مـن اللّـ       ،حيمـر) ��� (تل 

 المـالط الصلصـالي نفسـه مشـوي،    حرقت برمتهـا؛ ألن  �� الزقورة العظيمة 
، وقـد أصـبحت اآلن   مـن جانـب إلـى جانـب     وهناك نوافذ تختـرق التـلّ  

إلى  ويرى بين طبقات اآلجر طبقات الرماد األبيض الدالّ مأوى الثعالب،
ذا اليوم على نوع الحصير المستعمل، وهـو مـن جـنس الحصـير الـذي      ه

 �H�I ه العرب في زمننا هذا ليعمروا به أكواخهم. (راجع أيضـاً مـا   يتخذّ
  عقرقوف وبرسبا).

ن يجول بنظره وهـو واقـف   ح عظم المدينة الواسعة األرجاء لمويتضّ
 دماً،ليـوم مـن االرتفـاع نحـو سـتين قـ      فوق قمة برج الهيكل الذي يبلـغ ا 

ولكنه كان في حينه أعلى من هذا بكثير. ويمكـن اقتفـاء أثـر أهـم مزايـا      
البلدة بمراجعة الخريطـة. وطـول مدينـة كـيش زهـاء خمسـة أميـال فـي         
عرض ميلين، ويظهر أنها كانت في بادئ أمرها مدينتين توأمتين واقعتين 

رى على ضفتي الفرات المتقابلتين، وكان يجري النهر من الفجوة التي تُـ 
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وكان هيكل إلبابا وزقورتـه قـائمين علـى     بين طائفتي الروابي الرئيستين،
ضفة النهر على نيف ونصف ميـل مـن بـاب المدينـة الغربـي، وفحصـت       

ضـح  الروابي الواقعة هنا وهناك بين ساحة الهيكل وبـين موقـع البـاب فاتّ   
زمـان الـذي أعـاد ملـوك بابـل      أنها بقايا دور سكنى، وكانت تتألق فـي ال 

  هيكل إله الحرب وزخرفوه. -ملوك الساللة األولى -عظامال

ن واقع على مسافة نحـو  ومن هناك يسير الزائر إلى أخربة قصر محصّ
ها من التلول، ويظهر فـي  ميل شرقاً في وسط منطقة تجذب األنظار لخلو

ومع ذلك بعد مرور يـومين مـن هبـوط     توقع شيء فيها،أول وهلة أنه ال ي
 اً جليـاً فـوق التـراب،   ودلموقع نفسه عدة أبنية كبيـرة بـ  األمطار تبدو في ا

رف والدهاليز حتـى األبـواب والمنزويـات،    ويمكن إذ ذاك اقتفاء أثر الغُ
وذلك لبن القديم والتربة المحيطة به من الفرق في الجفاف.ا بين اللّم  

هنـاك  �� أنه يبدو جلياً أ ��� كشف القصر كشفاً صادقاً وإلى اليوم لم ي
ه الزائر يخيب ظنّـ  ن الفائدة الخارقة العادة ما ال يخفى على أحد، ولعلّم

بعد االلتفاتة األولى لب ولكن لـو نقّـ   ا يرى حواليه من الخراب الظاهر،م
علـى مـؤازاة    ف دهليزاً تحت األرض يمتـد شَالقسم الشرقي من البناء لكَ
 ولعـلّ  وثخن ذلك الجدار أربع عشـرة قـدماً،   جدار الحصن في الخارج،

فرج بمكونـات  عرف من نوعها، وكأنها تبيح للمتتلك األزقة أقدم أزقة تُ
والحوادث الروائية، التـي   وما جرى فيها من الوقائع الخطرة غابر عهدها،
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تروق اإلنسان لف ال تبرح هذه العواط�� ، إذ إا فيه من عواطف األطفالم
ولم يوقع بعد على أحد طرفي هذا الممـر مـع    معظم البشر طول حياتهم.

ائتا قدم،فر فيه ما طوله مأنه ح تلول تلك األنقـاض المملـة مـا     رى بينوي
ــن   ــه م ــتديرة  �� تحتوي ــراج المس ــس األب ــي الف   ،س ــة ف ــر الواقع ــاء،والبئ  ن

 ة علىوطبقات الرماد الدالّ ،وموائد الطعام ،رةوالبالليع المقي ،والحمامات
جهاد الفكر بعض اإلجهـاد، يمكننـا   وبإ ة،حرق غير مر�� و زيالقصر غُ�� أ

وما طرأ عليه من الطـوارئ   ،لتنا ذلك البناء وقديم مجدهأن نعيد إلى مخي
وهو اليوم خراب غريب فـي   ، وما شاهده من المحاربة والموت،الخيالية

  موضع مهجور.

وعلى الزائر بعد ذلك أن يعرج نحو الجنوب ليرى األبنيـة المحفـورة   
وكـان   ،يها العرب هنالـك (عـين غـرا)   في كتلة التلول المرتفعة التي يسم

رى فـي ذلـك المـوطن زقورتـان     اسمها فـي القـدم (هـر سـيجكالما)، وتُـ     
ن، وهناك أيضاً أبنيـة  تقدير، وقصر محصّ (مفتولتان)، وهيكالن على أقلّ

وأول شـيء يسـتوجب كشـفه هيكـل      ،لـع علـى حقيقتهـا بعـد    أخر لم يطّ
تـزال بعـض جدرانـه     قسم ال غيـر، ومـا   ��� حفر منه إلى اآلن عظيم، لم ي

د نبـو كـدر   وجـد  ، وارتفاعها ثماني عشرة قدماً،قائمة في بعض األماكن
ضح أنـه جـرت فيـه    ويتّ هذا الهيكل في القرن السادس ق. م،صر الثاني أ

علـى   هناك مـا يـدلّ  �� ة قبل ذلك الحين، وفي الحقيقة أترميمات غير مر
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ه يرجـع إلـى سـابق    ولعلّـ  ،ل األصلي يعود إلى زمن قـديم جـداً  الهيك�� أ
ريين،تاريخ الشم والزقـورة الكبيـرة    ما كان الهيكل (إهرسـجكالما)، ورب

     ريين والصـورة األولـى   من الزقورتين يعـودان إلـى (أنينـة) معبـودة الشـم
عثر إلى هذا الحين على برهان جازم يفصح عن اآللهة أنه لم ي ��� الشتر، 

  كانت هياكل هرجسكالما مرصدة. لمن

مجـد سـرجون األول   الزقورتين كانتا قـائمتين فـي زمـن    �� ويقتضي أ
همـل  �� و ب،ح المقبـ ها اتخذا من اآلجـر المسـطّ  بييقل�� ومملكة آكد، إذ إ

استعمال هذا النوع من اآلجر بعد إخضاع الساميوقـد ظهـر    ريين،ين للشم
وأعـاد وجههـا بـاآلجر المربـع      ،دها سرجون نفسهالزقورة الكبيرة جد�� أ

  الضخم الذي كان يستحسنه.

وبعد أن يدور الزائر حول الزقـورتين يـأتي إلـى بنـاء كـان نقـب فيـه        
ــنة   ــاك) س ــواع ا  )١٩١٢(المســيو (دي جنوي ــت أن ــه  وتثب ــة ب ــر المبني آلج

د أيضاً عدة مرار. ويظـن أنـه جـزء مـن     دن هذا البناء جالجدران العالية أ
كمـا أنـه    تنكشف حقيقته بعد تنقيـب يمعـن فيـه،   وس ،هيكل (؟) (ألنينة)

كبيـرة   الهيكل الذي تعود إليه الزقورة الصغيرة واقع فـي روابٍ �� يعتقد أ
  مجاورة لها.

هـي   ،رى خليط من التلولي جنوبي هذا الهيكل وعلى قرب منه وفي
مـا  ورب ن العجيب لملوك كـيش، على موضع القصر المحصّ أنقاض تدلّ
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رك قبـل  فتُـ  ئـه ضيف إلى بنا�� ني ذلك القصر ولة الثانية، وبكانوا من السال
)٣٠٠   ــي وقــف بغتــة علــى ف ــين الرواب ــر ب ــاء دار ق. م)، وإذا جــال الزائ ن

ــك درج    ــه، وهنال ــاظر إلي ــذهل الن ــاء ي ــه بن ــام وجه ــب، أم ــريض  رحي ع
ولكـن   ،بنمنهـا شـيء غيـر اللّـ     ولم يبـق  ومنخفض ذو أربع عشرة مرقاة،

المـادة  تلك  ينبغي أنها كانت في بادئ أمرها مكسوة بمادة أصلب, ولعلّ
ة وافـرة مـن   ريين كميـ نـه كانـت للشـم   ذ يظهر أكانت النحاس األحمر, إ

العمد القائمة في أحد أطراف  ذلك المعدن، وال ريب في أنه كان لصف
ن تلـك األسـاطي  �� كمـا أنـه ال يشـك فـي أ     ناء منظـر هائـل حـين ذاك،   الف

دف عة بالصّـ الشامخة كانت مغشاة بالمعدن، أو يحتمل أنها كانـت مرصّـ  
رى فـي القطـع التـي    ومحفورة في الحجر الكلسي على شكل ي ،والمحار

ثر عليها في الغرف المجاورة لها، وتلك القطع علـى جانـب عظـيم مـن     ع
  الرونق واإلتقان تروق األلباب. (راجع المحفورات في تل العبيد).

سـح  هـذا القصـر العظـيم اكتُ   �� االنجالء للجوابة الخبيـر أ  ��� وينجلي 
ى القصـر  ما حدث ذلك في سقوط الساللة التي أضـافت إلـ  ورب ،حرقُ�و

�� داللـة ال ريـب فيهـا علـى أ     وهنـاك مـا يـدلّ    جبهته القائمة على العمد،
 ،حماة الحصن دافعوا دفاع األبطال وما زالوا يقاومون األعداء مدة طويلة

خرى، وأقاموا الموانع هنا وهناك بسرعة بعـد أن  ��  ويتنقلون من غرفة إلى
  اقتحمت أسوار القصر المحكمة التحصين.
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قع على صفيحة صغيرة من حجر الكلس في إحـدى الغـرف فيهـا    وو
من أقدم خط الشمريين المعروف، وهي محفوظة اآلن في المتحفـة فـي   

م مـن زمـن ذلـك القصـر،     بغداد، وتعود رسومها الرمزيـة إلـى زمـن أقـد    
  خرت كذكرى منقولة أو كمطرقة من حجر.ويجوز أنها اذّ

اخ المنهـدم  وقبل مغادرة هذا الموقع المفيد يجب زيارة مسكن النسـ 
ثـر علـى عـدد كثيـر مـن      فقـد ع  لواقع على ربع ميـل مـن غربـي القصـر،    ا

ة مـن عصـر (إسـن)    الصفائح اللغوية والنحويـة والدينيـة فـي دور متخربـ    
ر علـى شـكل دفـاتر    وكثير من تلك الصـفائح مسـطّ   ابل الجديد،وعصر ب

�� قة، وفي ذلك ما يذكرنا بـأ بعض منها ملقى في األزقة الضيهذا اليوم، و
اب تّـ في تلك األيام القديمة نفسها كان األوالد الصغار يـذهبون إلـى الكَ  

  على رغم من إرادتهم.

 ،اسعة االمتدادوإلى ما وراء أبنية هيكل (هرسجكالما) تنساب تلول و
عديـدة   وربما كانت تلـك الروابـي بيوتـاً    وتتصل بتخوم المدينة الشرقية،

 كنت إلـى زمـن الفـرس وعصـر الفـرثيين،     للمأوى، وفيها ما بـين أنهـا سـ   
  ماً.ولكن لم يقم أحد بتنقيب هذه المنطقة تنقيباً منظّ

ت التـي قـام بهـا فـي     وقد اسـتفيدت فائـدة جليلـة جمـة مـن الحفريـا      
ى في محل يسـم  العام لبعثة كيش األستاذ (لنغدن) المدير األيامأخريات 

�� وال جـرم أ  خمسة عشر ميالً مـن الشـمال الشـرقي،   (جمدة ناصر) على 
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  واآلجـر هنالـك قـائم     ريين،هذه األخربة ترجع إلى ما يسبق تـاريخ الشـم
محــل  ����L ن اآلجــر الــذي االخــتالف عــ ����� ولكنــه يختلــف  الزوايــا،

والخزف المطلي يشـبه نمـاذج الخـزف القديمـة جـداً       ب،ح المقبالمسطّ
  شفت في السوس وميشان في عيالم.التي كُ

: ١٧بابلو (بابل) (هي بابل المذكورة في التوراة: سـفر الملـوك الثـاني    
ميالً من بغداد فـي السـيارة.    ٥٤لخ). وهي على مسافة إ ٣٠: ٤ودانيال  ٣٠
ة فعلى ثالثة أميال.ا من الحلّوأم  

ساكن األسد الوزغة حيث كـان يعـز جمشـيد ويشـرب (بيـت      يقال 
  شعر فارسي).

كما يصح  فيها قول الشاعر الفارسي رى مدينة من المدن يصحال تُ
في بابل، لمبن الممـل  رى فيها مـن الخـراب الهائـل المـوحش، واللّـ     ا ي

�� أ ���  - فلقــد انقــرض األســد اآلن مــن أرض الرافــدين  بوحــدة لونــه،
ــ الحــاكم التر ــى (اليــرد) فــي نصــف القــرن   كــي فــي الحلّ ة أهــدى إل

الضــبع �� المنصـرم أســدين كانـا آخــر نوعهمـا فــي هـذه الــديار، بيـد أ     
الليث، وهناك أبارص صغيرة تسرح على الروابي  محلّ ���M والثعلب 

  التي يعلوها الغبار.

ولــو خرقنــا بفكرنــا الســتار الحــالي، ســتار الخــراب الســائد فــي هــذه 
ذروة وان مجـدها  بـ نا تلـك األيـام حـين كانـت بابـل فـي إ      المدينة، وعبر
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عظمتها في عصر نبو كدر أصر الثاني، لرأينا مزايا عجيبة في أكوام اللبن 
  ما ظهر فيها بعض الرونق.ورب ،المتراكمة

بابل المرة األولى يرتبك فـي منطقـة األخربـة الفسـيحة التـي       ومن ير
ر علـى الباحـث أن يباشـر    تكـاد تتشـابه فـي الحجـم واللـون، وعليـه يشـا       

مشاهدة هذا الموطن القديم آخذاً بكويرش، وهي قرية صـغيرة يسـكنها   
األعراب في يومنا هذا، وواقعة على ضفة النهر، وسكنها األثري األلماني 
(الدكتور روبرت كولدواي) مدة تنقيبه الطويـل الـذي بـدأ بـه فـي سـنة       

القصر في شرقي  وانتهى عند نشوب الحرب العظمى، ويقع تلّ ،)١٨٩٩(
القرية تواً، ويتضمن ذلك التل أهم أبنية المدينة الجليلة التي كاد يعيدها 

) وهنـاك  ٣٠: ٦ها لتكـون آيـة لمجـده وجاللـه (دانيـال      نبو كدر أصر كلّ
فتمـر بالزاويـة الشـمالية     ،طريق آثار أقدام تمتد من جانب التل الشـمالي 

دي إلـى أسـد بابـل الشـهير     الغربية من جدار المدينة الداخلي إلى أن تـؤ 
بغدران مملوءة قصباً، وهذا األسـد متخـذ    *N3;3 الواقع على مرتفع صغير 

  وهو كبير واقف فوق رجل مضطجع. ،من البصلد

      سـة، وهـي طريـق    ويرى علـى قـرب مـن ذلـك األسـد الطريـق المقد
 مرتفعة معتدلة كانت فـي حينهـا مبلطـة بقطـع كبـار مـن حجـر الكلـس،        

فتنقـل إلـى    ،رأس سـنة باحتفـال جليـل    ���� لهة في اآلوكان يسار عليها ب
  هيكل مردوك المسمى (إي ساجال) أهم هياكل بابل.
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وكان يقوم على جـانبي الهيكـل جـدران فيهـا رسـوم السـباع الهائلـة        
سود وثيران وحيوانات خرافية محفورة حفراً تتألف فيه �� و ،بحجم طبيعي

وكـان   اق البابليون سواهم،الحذّتقان فاق به ، ومصنوعة بإاأللوان الزاهية
هـة  مـخ) إآل في الجانب األيمن قصور وفي الجانـب األيسـر هيكـل (نـن     

       األمهات، وكانت النساء تنـذرن لهـا التماثيـل بشـكل والـدة وابنهـا لـتمن 
بولد. عليهن  

ويحسن بالزائر أن يالحـظ عنـد مـروره ببـاب أشـتر أقيسـته الخارقـة        
إلى هذا العهد مع أنه فـي حالـة خربـة،    العادة، ذلك الباب الفخم الزاهي 

 داخلي كـان مزدوجـاً،  هذا الباب بابان ألن جدار المدينـة الـ  �� وال جرم أ
وسطاً ناشئاً مـن تشـييد جـدار فـي      ناًءويحتوي ذلك الباب على ما يشبه ف

دانيـال حـين   �� وارتأى بعض الثقات أ جانب منه يمر الواحد باآلخر، ��� 
 ��السباع كـان   لقي في جب  الخنـدق الواقـع بـين الجـدارين     هـذا الجـب، 

). ولبـاب أشـتر طبقتـان، وكانـت     ١٦: ٦وكانت السباع فيه معتقلة (دانيال 
ــق المقد ــر الطري ــة تم ــا    س ــات بحجمه ــة بالحيوان ــا المزخرف ــه العلي بطبقت

ا الطبقـة  أمـ محكمـاً والمدهونـة بـألوان بديعـة.      ومنحوتة نحتـاً  ،المألوف
تحت األرض، وكثيـراً مـا تشـبه السـراديب      السفلى فكانت غرفاً وآزاجاً

وهـم يشـيدون بعضـها تحـت      يسكنها أهل العراق في عصـرنا هـذا؛   التي
ـ     األرض هرباً من حررى أيضـاً فـي ذلـك    الشمس الالفـح فـي القـيظ، وي
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  .ن قطّولكن يظهر أنها لم تلو ،القسم من الباب حيوانات منحوتة

وجداره كتلة من اآلزاج  ه الواقع في شمالي باب أشتروتل القصر كلّ
 ر الوقـوف علـى خطـة البنـاء األصـلية،     مة، ويتعـذ ها متهدوكلّ ،المتداخلة

وقصور نجله نبو كـدر   ،ولكن كانت تقوم في هذا التل قصور (نبوباصر)
  أصر الثاني، الذي حاز من الشهرة ما يفوق شهرة والده.

لطبقـة  وقد سعى األلمان ههنا سعياً محموداً حتى انجلت لهم رسـوم ا 
فضـالً عـن رسـوم عـدة غـرف       ،األرضية من األفنيـة الواحـد بعـد اآلخـر    

قـة) الشـهيرة   في هذا التـل كانـت (الجنـان المعلّ    هعون أنويد محاطة بها،
أيضاً غرفـة عـرش نبـو     المعدودة من عجائب الدنيا السبع، وكان في التلّ

ها كدر أصر التي ظهرت فيها لبلشصـر اليـد المنبئـة الكاتبـة علـى جـدارن      
م) بيـد   ق. ٥٣٩) قبل احتالل كورش الفارسي تلك المدينة (٥: ٥(دانيال 
أنه ال يفصح عن عظـم بابـل فـي سـابق عهـدها سـوى عقـود        رى فيه ما ي

فضالً عن رسم ردهة انهدمت جدرانها  ،األبنية التي كان عليها بناء ضخم
  منذ زمن طويل فأصبحت تراباً.

القصر شيئاً فشيئاً سة إلى ما وراءوتنحدر الطريق المقد، بهيكـل   فتمر
كنت في عدة عصور، ويقع هـذا  اشتر و(تل المركز)، وهو أخربة دور س

على يسار القصر، ثم تنعرج الطريق انعراجاً قويمـاً فتتجـه نحـو (تـل      التلّ
بـون األلمـانيون مـن أن يقعـوا هنالـك علـى رسـم        ن المنقّوتمكّ ،عمران)
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ار مردوك بين خلـيط كثيـر   له القهآلطبقة األرضية (ألي سجال) هيكل اال
شـيء اآلن ينطـق بجليـل مجـد ذلـك       ولكن لم يبق بن واألنقاض،من اللّ

علــى صــفيحة حجــر  ن شــرائعه فيــهالهيكــل الــذي أمــر حمــرب أن تــدو
سـكندر مجلسـاً بعـد وفـاة     اد اإلوبعد سبعة عشر قرناً عقد فيه قـو  عظيمة،
ما بقـي مـن (أنـتمن انكـي) (دار      ��� رى إلى شمالي الهيكل وي ،زعيمهم

حجر أساس السماء واألرض)، وهي برج بابل العظيم ذو الطبقات السـبع  
الواقع اآلن في حفرة كبيرة يغمر الماء قسـماً منهـا فـي الشـتاء، وهـو مـن       

  غريب االتفاق.

يؤدي إلى مركز الجسـر الـذي كـان     ويمتد من هيكل مردوك ممر
، وكالهما راكـب ضـفتي النهـر،    ى اآلخريجمع قسمي بابل أحدهما إل

وكان  ،سس أدعمة الجسر ظاهرة في ثغور عقيق النهر القديم�� تزال  وما
ى رى اليوم وقوعـاً قاصـداً. ويتسـنّ   واقعاً في شمالي تل عمران على ما ي
لع على وضع األخربة العام، ومـن  للجوابة الواقف فوق هذا التل أن يطّ

سـكندر فـي بابـل    قبـل مـوت اإل   مسرح اليوناني المشـيد يسير إلى ال ثم
مـن المسـرح المتـدرج     م) بنحو سنتين، ولسوء الحظ لم يبـق  ق. ٣٢٣(

  شيء غير خطته الخارجية.

      ويمكن اقتفاء أثر خطـوط جـداران المدينـة مـن قمـة (تـل حـ مراء) ي
القائم على شمال شرقي المسرح وبالقرب منه، ويبلغ محيط الجدار نحـو  
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وفـي الحقيقـة كـان     إحكامـاً خـارق العـادة،   وكان محكمـاً   ،عشرة أميال
هـا أربعـة   قل عن هيرودوتس أنه كان يتيسر لعجلة تجرعريضاً جداً، إذ نُ

ي أبنيـة ذات طبقـة   أن تـدور فـي الطريـق الواقعـة بـين صـفّ       رؤوس خيل
  واحدة قائمة على حافتي سطح الجدار.

شــمالها داخــل الجــدار وعلـى مســافة قصــيرة مــن األخربـة الرئيســة و  
ن الذي بناه نبو كدر رى تل بابل، وهو بقايا القصر المحصّي رجي تواًالخا

ووضـع   مها عدو من الجانب الشـمالي، صر لمحافظة المدينة حين يهاجأ
ألنه كان يخشى دائماً غزوات الماذيين،  ،صر نظام دفاع عظيماًنبو كدر أ

رى أخربته إلى هذا الحـين علـى   ومن ضمن ذلك النظام سور منيع كبير تُ
��مسة عشر ميالً من جنوب شرقي خ ، وهناك أيضـاً حصـن (سـفر)    ���36

وهو سور آخر يمتد نحو كيش، وفضـالً عـن ذلـك كانـت لديـه وسـائل       
حوالي بابل فتحول دون العـدو. (راجـع    نه من أن يغمر األراضي ماًءتمكّ

  أوبس وسفر). �HI ما 

المدينـة حديثـة   �� ويتطلب تدوين تاريخ بابل مجلدات طواالً، مع أ
ومعظـم   من بلدان سـهل شـنعار المجـاورة لهـا،    العهد بالنسبة إلى كثير 

تاريخها حروب واضطرابات، وحربها آلشورية لم تنقطع البتة، وكانت 
حرقـت،  �� لبت بابـل مـراراً و  آشورية خصـم بابـل فـي الشـمال، وقـد سـ      

 بآشور ونينوى). بيد �H%I له مردوك من هيكله (راجع ما واختطف اآل
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� ��الديانة والعلم والفلسفة، فضالً عن  بابل أصبحت في أزمنة الصلح مقر
أنها كانت موئل التجار، وكانوا يؤمونها مـن ديـار شاسـعة، وتبـرز ثالثـة      

  وهي: ،أزمنة من تاريخ بابل بروزاً جليالً

عرفت ساللة بابل األولى بحكم حمرب العظيم، وله اليد البيضاء لمـا  
  قدره. اً يقدر حقي انتفع بها العالم نفعاً جمأوجد من الشرائع الت

 - ١١٦٩عظم شـأن بابـل بعـد ذلـك حـين حكمـت سـاللة (فاشـي) (        
�� ي أثناء سـلطنة نبـو كـدر أصـر األول، إذ إ    نجمها ف ، فتألألم) ق.١١٠١

ألنهم ملكـوا فـي    وقاً عظيماً حكم ملوك كيش الخامل،هذا الملك فاق ف
هم اآلشـوريين  ولم يتمكنـوا مـن أن يقهـروا جيـران     ،بابل زهاء ستة قرون

ولكن ساللة (فاشـي) دانـت لعـزم (تغلـث فالشـر)       القهارين في الشمال،
ورزحت المملكتان تحت حمـل   ،بآشور) األول وقوته (راجع ما يختصّ
  ة تقارب القرنين.��� غزوات األرميين في الشمال 
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 م)، ق.٦٢٥(وأسس (نبوبلصر) الكلـداني مملكـة بابـل الحديثـة سـنة      
   وبلغت ذروة عظمتها حـين اتفـق المـاذي ون وهجمـوا علـى   ون والكلـداني

وكــاد نبــو كــدر أصــر الثــاني حفيــد  ،م) ق.٦٠٦نينــوى، فســقطت ســنة (
ألسـف علـى طمـوح هـذا الملـك      هـا، ولكـن يـا ل   نبوبلصر يعيـد بابـل كلّ  

خر، حتى أكل التـرف والسـيئات   �� دينته؛ ألن خلفاءه سلكوا في طرق وم
صـر بنشـاط مـدهش، إذ كـان فـي      قلب المملكة التي أقامهـا نبـو كـدر أ   
هيكـل  وإعـادة   ،وتجديد مدينتـه  ،منهاج هذا الملك االستعمار الخارجي

صر الثاني الملـك الـذي   وكان نبوكدر أ اآللهة على طول القطر وعرضه،
  م). ق. ٥٨٦وسبى اإلسرائيليين فاعتقلهم ( ،غزا أورشليم

ونبونيـد   -الدنيا  وامتاز عصر نبونيد، ذلك العصر الذي غلب فيه حب
هـذا الملـك لـم    �� بمزايا ظـاهرة، مـع أ   -آخر ملوك مملكة بابل الحديثة 

كن محراباً وال سياسياً، بـل كـان رجـالً كثيـر الولـوع باآلثـار القديمـة،        ي
  خـاً وعالمـاً أديبـاً،   فضالً عن أنـه كـان مؤر   ريخـه حـين   ن تواوكـان يـدو

بــدالً مــن أن يعيرهــا التفاتــه، وقــد انتفــع  أخــذت قــوة الفــرس بــالنهوض
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 االنتفـاع بتلـك التـواريخ،    ���� الباحث عن آثار آشـورية فـي هـذا اليـوم     
سطوانات األساسية لنرأم سن ��� ذكر نبونيد مفتخراً كيفية عثوره على وي

ملك أكد تحت زوايا هيكل (إي ببر) الذي أقامه هذا الملك (نر أم سن) 
راجـع مـا يخـص (سـفر)      -في (سفر) قبل ذلك الزمن بنيف وألفي سـنة  

غيـر مكتـرث لليـد     ،وكان ابنه بلشصر الهيـاً باألكـل والشـرب    -و(آكد)
  ن األخبار.فوق الجدار حين كان أبوه يدوالكاتبة 

كمـا كانـت    ،وبقيت بابل بعد احتالل الفرس مـوئالً كبيـراً للتجـارة   
العـادل حتـى سـنة    فتألقت بغناها في عهـد حكـم الفـرس     ،مركزاً للعلم

وأخضع دارا ملـك الفـرس فـي    سكندر من الغرب م)، فظهر اإل ق. ٣٣١(
 )،م ق. ٣٢٣(سكندر سـنة  اإلمحاربة إربل، فضعفت شوكة بابل بعد وفاة 

ا بنـى  االضمحالل بالنظر إلى ما كانت عليه، وبالتـالي لمـ   ��� واضمحلت 
ت تلك المدينة أي سلوقية سلوقس قصبة جديدة له على ضفة دجلة حلّ

  سلوقية). �HI محل بابل (راجع ما 

D�æ†´�Œ†eE�^f‰†e� �

  ة بالسيارةعلى مسافة نصف ساعة من الحلّ
استناداً إلى الحديث المأثور، ببرج بابـل  نمرودبرس  عرف تلّكان ي، 

. وهـذا  )م١١٧٣(وذلك مذ زيارة الحاخام الجوابـة بنيـامين التطيلـي سـنة     
ويسـرد العـرب هنالـك روايـات ظريفـة       ل بكتلـة بنـاء ضـخمة،   التل مكلّ
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البرق �� على أ ق بنمرود وإبراهيم، كما أنها تدلّمنقولة عن أسالفهم تتعلّ
سيف الذي سل الربل البناء المتخذ من اآلجر زجاجـاً، ه به في غضبه حو 

ولكن ال يأبداً في أ شك ��اة (انـتمن  برج بابل الحقيقي هو الزقورة المسم
(دار حجر أساس السماء واألرض) التابعة لهيكل مردوك العظـيم  أنكي) 

مرور الزمان وسارق اآلجـر لـم   �� ببابل). على أ في بابل (راجع ما يختصّ
ـ   ،شـيئاً قلـيالً   ��� ي برج بابـل مـن األدلـة    بقيا فير إدراك سـهو  وعليـه يتيس

  بنيامين المذكور حين قصد تلك األصقاع.

في برس نمرود أنقاض هيكل  رى حوالي أساس الزقورة المتخربةوي
 ���� نقل صـورته باحتفـال جليـل فـي     له العلوم واآلداب، وكانت تُ(نبو) إ

ردوك فـي هيكلـه (إي   لـه مـ  ر اإلارأس سنة ليؤدي فرضه إلـى أبيـه القهـ   
ف يشـايع ضـيفه مسـافة مـن الطريـق فـي       وكـان المضـي   سجال) في بابل،

  كما هي العادة عند العرب في هذا اليوم. ،العودة

وبر) وغيره من األثريين بالحفر في برس نمـرود فـي   وقد قام (جول أ
(رولنصن) �� مع أ رياتهم لم تتصل بعضها ببعض،ولكن حف ى،أوقات شتّ

ا نقب هنالك عثر لم �� O�P3��)B6    فـي   متخذه مـن الصلصـال المشـوي
ت علـى أنهـا   سـطوانا ��� في تلـك   الرقيم المسماري ودلّ أساس الزقورة،

ذلـك الملـك   �� ويتضـح منهـا أيضـاً أ    ،صر الثانيتعود إلى عهد نبوكدر أ
فإنـه أعـاد هياكـل     ،ما في سـعيه العجيـب   ��� مام تمكن من أن يبدي اله
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كما يتجلى من النوافد المربعة المعرضة لمرور الهـواء فـي البنـاء    اآللهة، 
�� وال ريـب فـي أ   مر) وعقرقـوف، يح��� الضخم في زقورات كيش (تل 

 شواآلجر لم ي�� وكانت الحرارة شديدة جداً بحيث أ ،حرق برمته�� البرج 
منظر عجيب جداً حـين التهابهـا    وكان للزقورة ، بل صار زجاجاً،فحسب

  كيش وعقرقوف). �HI في ذلك السهل الواسع (راجع أيضاً ما 

 ،هـي: النجـف   ،ةزار وأنـت تـذهب مـن الحلّـ    واألماكن األخر التي تُـ 
  وسدة الهندية. ،وكربالء

*[...]  
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 ��� عثر اإلبيـل دجنويـاك فـي تنقبياتـه فـي      L +0��<     علـى هيكـل قـديم
يتعلق بتاريخ على ما  آجراً مكتوباً أو تماثيل تدلّ العهد، لكنّه لم يجد ثم

  قاب عما يرغب فيه.ذلك الموقع، فلعلّ تتابع الحفر يميط النّ

  ]٣٦٨آذار) العدد التاسع/ ص -١٩١٢[السنة األولى (
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Das Wieder erstehende Babylon die bisherigen ergebnisse der 

deutschen aus grabungen. 

Von Robert Koldwey 

Leipzig- J.C. Hinrich
,
sche Buchandlung.1913.@

�1-?7 التـي  الكتـب  أجـلّ  من هذا �Q  صـاحبه  ألن بابـل  تـاريخ  فـي 
 المدينــة هــذه أخبــار مــن شــيئاً يــذكر ال كلــدواي روبــرت الــدكتور
 فـي  وجـدها  التي العاديات إلى يسنده لم ما القديمة الشهيرة العظمى

. اإلفـرنج  ديـار  إلـى  أو العثمانيـة  المتحفـة  إلـى  ونقلـت  الحاضرة تلك
 عديـدة،  تـآليف  ولـه  بالبنـان،  إلـيهم  يشار الذين العلماء من والكاتب

 فـي  الراسـخين  مـن  فرأينـاه  النـبش  يواصل حيث بابل في القيناه وقد
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 المدينـة  مصـور  وفيـه  اإلتقـان،  ���  متقناً رسماً ٢٥٥ كتابه وفي. العلم
 الصـنع  محكمـة  ملونـة  رسـوم  وفيه اآلن، آثارها من بقي وما القديمة
 قطـع  فـي  صـفحة  ٣٢٨ فـي  صـقيل  فاخر كاغد على والكتاب. والطبع
 السفر هذا يطالع أن األلمانية اللغة يحسن من على فنشير. الكبير الثمن

 ال التي الجمةوالفوائد  المقررة، التاريخية الحقائق من فيه لما الجليل
  .عنها يستغنى

 ]٣٨٥كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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هـذا  بناء تم  نهـار  مفاتحـه  مـن  المـاء  وجـرى  العظـيم  المحكـم  السـد 
 قيمـت �� و واألهـالي،  المـدعوين  مـن  غفيـر  بحضور جـم  ١ ك ١٢ الجمعة

 نفقاتـه  وبلغـت  السـرور  أعظـم  النـاس  وسر الحلّة، الماء وبلغ عامة أفراح
  .بعض وهمه كما ألف ٤٥٠ وليس ليرة، ألف ٣٠٠

  ]٣٩٠كانون الثاني) العدد السابع/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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  سس الغرف إلنشاء صرح عفك.�� كملت  •

  ة.سس مستشفى الحلّ�� تمت  •
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  حمزة.التم تخطيط الطريق بين الرميثة واإلمام  •
[...]*    

  ]١٨١أيلول) العدد الثالث/ ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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  تين في األسبوع في الحلّة/,� جريدة أدبية جامعة تصدر 

  لصاحب امتيازها ومديرها المسؤول ومحررها السيد عبد الرزاق الحسني

  .ربية ١٢ربيات وفي سائر األنحاء  ١٠االشتراك فيها في الحلّة 

كان الكاتب المجيد السيد الحسني يصدر جريدة في بغداد باسم 
الفضيلة، أما اليوم فقد انتقل إلى الحلّة الفيحاء؛ ليصدر صحيفة بلقب 
ــة القديمــة، صــدر الجــزء األول منهــا فــي نهــار    تلــك المدينــة العربي

)، ثم صدرت ١٩٢٧سنة ( ٢ك ٢٧) الموافق ١٣٤٥رجب (٢٣الخميس 
وراً مطّرداً بأوقاتها المرهونـة، وممـا استحسـناه    بعد ذلك أعدادها صد

فيها أنه وعد بأن يوافي قراءه بسلسلة تراجم رجال عاشوا في الحلّـة،  
وهي خدمة لألدب ال تنكر، إذ يحيي بنشـرها أولئـك األفاضـل علـى     
اختالف طبقاتهم ومنازعهم وعلـومهم، وقـد رأينـا أنهـا تكـاد تُنسـى       

ينها علـى صـفحات التـواريخ، وهـذه     لعدم اهتمام أدبـاء العصـر بتـدو   
المزية تزيد قراء الفيحاء وتشوقهم في حفظها، بل في تجليدها، ولما 
كنّا نعلم في السيد عبد الرزاق كيف تؤكل الكتف، فنحن متأكـدون  
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أنه ينجح في مسعاه، حقّق اهللا اآلمـال وبـارك فـي متمنّـاه، وعسـى أن      
  كثر قراؤها والمشتركون فيها.

 ]٥٦٠آذار) العدد التاسع/ ص -١٩٢٧رابعة ([السنة ال

�×£]�»�íé�^¹]�ð^’ucí� �

ة شـباط إلـى غايـة    ة مـن غـر  حصي من المواشي في لواء الحلّ�� بلغ ما 
مـــن  ) رؤوس٤٤،  ٧١٠، و (رأســـاً مـــن الضـــأن )٣١٥،  ١٧٠(حزيـــران 

  جاموساً. )٢٧٢١، و(بعيراً )٤١٤٠المعزى، و(

  ]٤٤٦ص ) العدد السابع/١٩٢٧[السنة الخامسة (

�×£]�»�l^Þ]çé£]�íÖ^uí� �

ع     حيوانـاً مـن    )٧٤٩( ولج في شـهر واحـد فـي المستوصـف البيطـري
صابة بأمراض مختلفةالحيوانات التي كانت م.  

  ]٢٧٢آذار) العدد الثالث/ ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

flë†Ö]�ì†ñ]��Ù^Ç�_��×£]�»í� �

سـماؤها: العثمانيـة،   صدور الجـداول اآلتيـة أ  بإنشاء  قامت دائرة الري
وأم الفلفل، والفارسية، وزبار، وبازول قوجان، وبـزل بريـذل، واألبيخـر،    

ـ    والفياضة، ولم يبقال يشـتغلون ببنـاء صـدره،    سوى نهـر الطليعـة، والعم



  ١٢٥  ..........................................................................أخبار الحلّةالفصل الثالث/ 

 

  اع بصورة عادلة متساوية.�R واآلن يجري تقسيم المياه على الز

  اع مرتاحون من جهة وفرة المياه لحاجاتهم.�R والز
  ]٤٣٢آيار) العدد الخامس/ ص -١٩٢٩سنة السابعة ([ال









 

 

  

ÝøÂù]�Œ†ãÊ 

  .٨٦، ١٠، ٥’: النبي محمد
اإلمــام علــي = علــي بــن أبــي طالــب 

g :٨٢، ٦.  
  .٢٦: gالحسين بن علي

  .٥المهدي المنتظر#: 
  ـــــــــــــــــــــ

ÌÖù]�Í†u� �

  .٧٨آشور بنيپل: 
  .٣١، ٢٤آصف الدولة: 
  .١١٧، ٩١، ٨٥إبرهيم الخليل: 

  .٢٧، ٢٦ابن زياد: 
  .٧٤ابن الكلبي: 
  .٨٣أدار، اإلله: 
  .٨٧، ٧٧  ،٧٢استرابون: 

ــرنين:   ــكندر ذي القــ ، ٥٨، ٢٧اإلســ
١١٦  ،١١١.  

  .٩٢إشتياج، ملك ماذية: 
 :٨١، ٧٠، ٦٩أشعياء، النبي.  

  .٦األصبغ بن نباتة: 

  .٣١إقبال الدولة: 
  .٧٨اندبيجش: 

  .١٠٤أنينة، معبودة الشمريين: 
  .٩١أورومش: 

  .٩١أي أن ناتوم: 

ð^fÖ]�Í†u� �

    .٧٤بسطام: 
  .٦٧بعلشصر: 

  .٧٤البالذري: 
  .١١٦بلشصر: 

ــة:   ــامين التطيلــي، الحاخــام الجواب بني
١١٧، ١١٦.  

  .٧٤بيزدجرد: 

ð^jÖ]�Í†u� �

  .١١٣تغلث فالشر: 
  .٧٨تمريتو: 

  .١٨توفيق بشارة: 
  .٩٠توما: 
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ð^nÖ]�Í†u� �

  .٩٠ثورو دانجين: 

Üé¢]�Í†u� �

  .٢١جابر، األسته: 
  .٧٤جاينوس: 

  .٨١چسني: 
  .٣٢جورج، الملك البريطاني: 

  .١١٧، ٩٠، ٨٩، ٧٣جول أوپر: 
  .٤١جون جاكصن، السير: 

ð^£]�Í†u� �

  .٢٦حزقيل، النبي: 
  .٩حسنين الگريطي: 

  .٩حسين العيساوي، الشيخ: 
 ،الحلي�� ��	
� :٢٠، ٦.  

حمــزة، الشــيخ(من أهــالي النجــف): 
٨٧ .  

، ٩١حموربي = أمرافيـل = حمـرب:   
١١٣، ١١١، ٩٨.  

Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .١١٦دارا = (ملك الفرس): 

  .١٠٩، ٦٨، ٦٧دانيال النبي الكبير: 
  .١٢١، ١٠٤، ٩٢دجنوياك، المسيو: 

  .٩٧دنجي، الملك: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .٨٣رمان، اإلله: 
، ١٠٨روبــرت كولــدواي، الــدكتور: 

١٢١.  
  .١١٧رولنصن: 

  .٧٣ريش: 

ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .٢٥، ٢٤زحاف: 
  .٨١زرفنيت: 

  .٧٤السعدي: زهرة بن حوية 

°ŠÖ]�Í†u� �

، ٩٧ســرجون = (ملــك اآلشــوريين): 
١٠٤.  

  .٧٤سعد خالد بن عرفطة: 
  .٥٨سلمان الفارسي: 

  .١١٦، ٦٠سلوقوس: 
  .٨٢سين، اإلله: 
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°�Ö]�Í†u� �

  .٩١شروجين: 
  .٧٨شلمن أصر الثالث: 

  .٩٦، ٨٢الشمس، اإلله: 
  .٧٩، ٧٨شمش شمكين: 

  .٩٨شمشويلونا: 
  .٩٨شموال إلو: 
ــندرفر،  ــدس: شـ ، ٤٩، ٣٩، ٣٨المهنـ

٥٠.  
��شيل الدومنيكي،  ��	
� :٩٦، ٩١.  

�^’Ö]�Í†u� �

صدقة األول ابن منصـور بـن دبـيس    
بن علـي بـن مزيـد األسـدي، سـيف      

  .١٩، ٧الدولة: 
 :الدين الحلي ٢٠صفي.  

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .١٩طغرل بك: 
  .٧٢طيباريوس: 

°ÃÖ]�Í†u� �

، ٣٦، ٢٨، السيد: ��S15T عبد الرزاق 
١٢٣، ٥٣.  

  .٩علي عداي الحسناوي: 
  .٩علي العيداني، األستاذ: 

  .٧٤عمر: 

°ÇÖ]�Í†u� �

  .٥٣غاندي: 
  .٧٧غريفل: 

ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٧٣فلندرن: 
  .١١٨، ١١٣فنسان م. ماريني: 

Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .٩قاسم الوردي، الدكتور: 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

 :٧٤كثير بن شهاب الحارثي.  
  .١١٠، ٩٣، ٧٩، ٦٨كورش الفارسي: 

  .٧٣كوست: 
  .٩٠رتر: كيرپو

ÝøÖ]�Í†u� �

  .١٠٧اليرد: 
  .١٠٦لنغدن، األستاذ: 
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  .٧٣لنورمان: 

Üé¹]�Í†u� �

  .٩١مانشتوسو: 
 :٢٠المحقّق الحلي .  

  .١٠محمد عامر الكناني: 
 :د ابن نما الحلي٢٠محم.  

  .١٩المرتضى، السيد: 
  .١١٢، ٩٩مردوك، اإلله: 

  .٧٦، ٧٥مرودخ، اإلله العظيم: 
  .٢٧، ٢٦الفزاري: المسيب بن نجبة 

  .٧٨، ٥٧المسيح: 
  .٩٨مكي، المستر: 
  . ١٩الملك الرحيم: 

  .٦٢موجيل، المسيو: 
  .٩٠مي سليم: 

áçßÖ]�Í†u� �

  .٨٣نانا: 
  .٨٢نبو، اإلله: 

نبو كدر أصر ابن نبوبل أصر = بخت 
ــر :   ــذ نص ــر = نبوخ ، ٧٦، ٧٥، ٦١نص

١١٣، ١١٢، ٨٩، ٨٢، ٧٩.  

، ١٠٣، ٩٩، ٩٥نبو كدر أصـر الثـاني:   
١١٧، ١١٥، ١٠٨.  

  .١١٥، ٧٥، ٦١نبوبل أصر: 
  .١١٦، ١١٥نبونيد: 

  .١١٦، ٩٦نرأم سن: 
  .١١٧، ٨٥، ٧٧نمرود: 

ð^�]�Í†u� �

  .٩٦هرمزد رسام: 
  .١١٢، ٧٧هيرودوتس: 

æ]çÖ]�Í†u� �

  .٢٠ورام، الشيخ: 
  .٩٦ولس بج، السر: 

، ٤٩، ٤٠، ٣٨وليم ولكوكس، السير: 
٥٢، ٥٠.  

��ويسباخ،  ��	
� :٩٠.  

ð^éÖ]�Í†u� �

  .٧٤، ٧ياقوت الحموي: 
  .٦٨يهوه = (اإلله يهوه): 

ــي، األب:    ــويس الكرملـ ــف لـ يوسـ
٨٧، ٨٤، ٦٣،٧٠.  

  .٧٧يوسيفوس: 



 

 

  

á]‚×fÖ]æ�àÒ^Úù]�Œ†ãÊ 

ÌÖù]�Í†u� �

  .١١٣، ١١٢، ٧٩آشور: 
    .٣١آلبو سعبر: 

  .٢٩آلبو مصطفى: 
  .٣٣إبراهيمية: 
  .٣٣أبو جماغ: 
  .٣٣أبو حسان: 
  .٣٣أبو ضباع: 
  .٣٢، ٢٥، ٢١أبو غَرق: 
  .١٢٤، ٣٣األبيخر: 

  .١١٦أربل: 
  .٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٢اإلسكندرية: 

  .١١٦، ٩٦، ٩٠أكد = مملكة أكد: 
  .١٢٤أم الفلفل: 

  .٣٠اإلمام: 
  .١٢٣، ٣٠، ٢٢اإلمام الحمزة: 

  .١١٢أوبس: 
  .١١٥أورشليم: 

ð^fÖ]�Í†u� �

ــل:  ، ٥٧، ٢٨، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٨، ٦بابـ
٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٤، ٧٠، ٦٨، ٦٠، ٥٨ ،
٩٥، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١ ،
١١٢، ١١١، ١٠٨، ١٠٧، ٩٩، ٩٧ ،

١٢١، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٣.  
  .٣٠بارمانا: 

  .٩١باريس: 
  .١٢٤بازول قوجان: 

  .٣٣باشية: 
  .٣٣بتة: 

  .٢٩بتة رؤوف األمين: 
  .٢٩بتة وهبي: 

، ٧٩، ٧٨، ٧٧  ،٧٤برســـپا:    بـــرس= 
١٠١، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٠.  

  .٣٠برنُون: 
  .٣٢بزائز المويهي: 

  .٣٣البزل: 
  .١٢٤بزل بريذل: 
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  .٢٢، ٢٠البصرة: 
  .٣١، ٢٣البصَيرة: 

، ٢٨، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ٧بغداد: 
٩٥، ٨٩، ٨٣، ٦٢، ٥٩، ٥٨، ٥٣، ٣٦ ،
١٢٣، ١٠٧، ١٠٦، ٩٦.  

  .٥٢بلد: 
  .٣٣بنشة: 

  .٥بوابة عشتار: 
  .٣٣بيرمانة: 

ð^jÖ]�Í†u� �

  .١١٢تل بابل: 
تل برس = برج بابل= بـرج نمـرود=   

، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٥بـــرس نمـــرود: 
١١٦، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٧  ،٧٥، ٧٤ ،

١١٧.  
  .٨٩تل البندر: 

  .٨٩تل الخزنة: 
  .١٠٥تل العبيد: 

  .١١١، ١١٠تل عمران: 
  .١١٠تل المركز: 

  .٩١تَلَّو: 

Üé¢]�Í†u� �

  .١٩، ٧الجامعين: 
  .٣٢جدول بني حسن: 

  .٣٣جدول تاجية: 
  .٣٣جدول الجدول: 

  .٣٢جدول الجورجية: 
  .٣٣جدول الحسينية: 

  .٣٣البيكات: جدول حصن 
  .٣٣جدول خاتونية: 
  .٣٣جدول خنفارة: 

  .٣٣جدول الخواص: 
  .٣٣جدول دورة: 

  .٣٣جدول دوالب: 
  .٣٣جدول روبيانة: 

  .١٢٤، ٣٣جدول زبار: 
  .٣٣جدول الزرفية: 
  .٣٣جدول شوملي: 

  .٣٣جدول طهمازية: 
  .٣٣جدول ظلمية: 
  .٣٣جدول عتاب: 

  .١٢٤، ٣٣جدول عثمانية: 
  .٣٣جدول عمود عالج: 
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  .٣٣جدول عمود نهر الشاه: 
  .٣٣جدول عنانة: 

  .٣٣جدول عوادل: 
  .٣٣، ٢٥، ٢١الجدول الغربي: 

  .٣٣جدول غنية: 
  .١٢٤جدول الفارسية: 

  .٣٣جدول فندية: 
  .٣٣جدول فنهرة: 

  .١٢٤جدول الفياضة: 
  .٣٣جدول كدس: 

  .٣٣جدول المحاويل: 
  .٣٣جدول مشَيمش: 

  .٣٣جدول النيل: 
  .٣٣جدول همينية: 

  .٣٣جدول الوردية: 
  .٣٣جدول يهودية: 

  .٣١، ٢٢جديدة الحاج عبيد: 
  .٣١جديدة العفينات: 

ــة:  ، ٣٠، ٢٩، ٢٣، ٢٢، ٢١الجربوعيـــ
٣٥ ،٣٤.  

  .٢٨، ٢٧، ٢٢جرف الصخر: 
  .٣٠جرف الكراد: 

  .٣٠جرف الوردية: 
  .٣٠جمجِمة: 

  .١٠٦جمدة ناصر: 
 .٣٠جميعات: 

  .٣١جناجة (قضاء الجربوعية): 
  .٣١اجة: جن

  .٩١جوخى: 

ð^£]�Í†u� �

  .٣١حدة: 
  .٣٠الحصَين: 

الحلّة = لواء الحلّة = الحلّة السيفية = 
، ١٣، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦الحلّــة الفيحــاء: 

٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٤ ،
٧١، ٤٦، ٣٦، ٣٥  ،٣٤، ٣٣ ،٣١، ٢٨ ،
١١٦، ١٠٧، ٩٧، ٩٦  ،٨٩   ،٧٢ ،

١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٨.  
  .٣١حويش السيد: 

ð^¤]�Í†u� �

  .٢٩خُنفارة: 
  .٢٣، ٢١الخواص: 

  .٣١خيگان الصغير: 
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  .٣١خيگان الكبير: 

Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٨٥دار التحف: 
  .١٠دار الكفيل: 

  .٢٢الدبلَة: 
، ٥٢دجلة = نهر دجلة = ضفة دجلة: 

١١٦، ٩٢، ٦٠، ٥٨.  
  .٣٣الدغارة: 

  .٢٢الدليم: 
  .٣٠دوالب: 

، ٢٢، ١٥الديوانيــة = لــواء الديوانيــة: 
١٢٢، ٨٩ ،٣٣ ،٣٢، ٢٦.  

ð]†Ö]�Í†u� �

  .٣١، ٢٥الرجيبة: 
  .٣١رشيدية: 
  .١٢٣الرميثة: 

 .٣٠الرواشد: 

ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .٣١زرفية: 
  .١١٧، ١١١زقورة انتمن انكي: 
  .٩٧زقورة أنر كدرمه: 

  .٩٧زقورة إننراي: 
  .٩٦زقورة النانارجا: 

°ŠÖ]�Í†u� �

  .٣٠السادة: 
  .١١٢، ٥٢اء: ��� سا

  .٥٨سبوقية: 
  .٧٨سپار: 

ــة:   ــد الهندي ٣١، ٢٨، ٢٦، ١٥، ١٣س ،
١٢٢، ١١٨، ٥٠، ٤٩، ٣٧ ،٣٢.  

  .٣١سعيدية: 
، ٩٦، ٩٥، ٩٢سفر= سپارة = أبو حبة: 

١١٦، ١١٢.  
  .١١٦، ٦٠سلوقية: 

  .٢٧، ١٤السماوة: 
  .٣٠سنجار: 
  .٣٠السورة: 
  .٢٦سورية: 

  .١٠٧السوس: 

°�Ö]�Í†u� �

  .٣١شُرفَة: 
  .٣٨شعبة الحلّة: 
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  .٢٨، ٢٧شعبة المسيب: 
  .٢١شعبة النيل: 

  .٩٨شيكاغو: 

�^’Ö]�Í†u� �

  .٣٠الصباغية: 
  .١٢٢صرح عفك: 

  .٦صفين: 

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .٣٠الطَّهمازية: 
  .٢٥، ٢٤طُويريق: 

طيسفون = سلمان پاك = اكتيسـيفون  
  .٧٤، ٥٨المدائن:   =

°ÃÖ]�Í†u� �

  .٣٠عتايج: 
ــراق = ــدين:    الع ــالد الراف ، ٢٤، ١٩ب

٦٠، ٥٨، ٥٣، ٥٠، ٤٦ ،٣١، ٢٧، ٢٦ ،
٨٠، ٧١.  

  .١١٨، ١٠١عقرقوف: 
  .٣١، ٢٣، ٢١عالج: 
  .٣٠، ٢٣عنّانة: 

  .١٠٧عيالم: 

°ÇÖ]�Í†u� �

  .٣١الغلَّيس: 

ð^ËÖ]�Í†u� �

الفرات = نهر الفرات = مياه الفـرات  
، ٧= عدوة الفرات = ضـفة الفـرات:   

٤٩، ٣٩، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١٨، ١٣ ،
٩٥، ٨١، ٨٠، ٦٩، ٦٢، ٥٢، ٥٠ ،

١٠١.  

Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .٣١، ٢٣، ٢١القاسم = اإلمام القاسم: 
  .٨٧قبر بعل: 

  .٩٦، ٨٣قبر الست زبيدة: 
  .٥٢قرمة علي: 

  .٢٥القص: 
قصر بخت نصـر الملـك = قصـر نبـو     

  .٨١، ٧٤، ٦٥، ٦١، ٥٧كدر أصر: 
  .٦٥، ٦٢قصر الجنوب الشرقي: 
  .٦٥قصر الشمال الشرقي: 

  .٩١اللّوثر: قصر 
  .١١٠قصور نبو كدر أصر الثاني: 

  .١١٠قصور نبوباصر: 
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  .٢٩قلعة النائب: 
    .٨١القُلَيعة: 
  .٣٠قَنَهرة: 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .٩٦، ١٦الكاظمية: 
، ٢٦، ٢٢، ١٠كربالء = أرض الطف: 

١١٨، ٨٠، ٢٧.  
  .٣٠گريطعة: 

  .٣٦ ،٣٣ ،٣٢، ٢٦، ٢٥، ٢١الكفل: 
  .٧٥كلدية: 

  .٥٢، ٢٢الكوت: 
ــوثى ــل:   ك ــراهيم الخلي ــل إب ، ٧٤= ت

٩٧، ٩٦، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٨.  
  .٧الكوفة: 

  .٣٠كُويخَات: 
  .١٠٨، ٣٠، ٢٣كويرش: 

كيش = تل األحيمـر = تـل حميـراء:    
٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩ ،

١٢١، ١١٨، ١١٢، ١١١، ١٠١.  

ÝøÖ]�Í†u� �

  .٨٥لندن: 

Üé¹]�Í†u� �

  .١٠٦متحفة بغداد: 
  .١٢١ المتحفة العثمانية:

  .٩٨متحفة الميدان: 
  .٣٠، ٢٣، ٢١المحاويل: 
  .٢٢، ٢١المدحتية: 

مركــز إحيــاء التّــراث التــابع لــدار     
مخطوطات العتبة العباسية المقدسـة:  

١٠.  
  .٣٠مزيدية: 

  .١٢٢مستشفى الحلّة: 
، ٢٦، ٢٢المسيب = قصـبة المسـيب:   

٩٦، ٤٩، ٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣١، ٢٧.  
  .٦٦مشكاة روزنة: 

  .٨٢مشهد الشمس: 
  .٩٦المعظّم: 
  .٣١: معيميرة
  ،٣٠المفتية: 

  .٨٥مقام إبرهيم الخليل: 
  .٧٥مقام مرودخ: 

  .٩٢مملكة الكلدانيين: 
  .٩٧، ٩٠مملكة سومر = سامرية: 
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  .٣٣المهناوية: 
  .٢٦الموصل: 
  .٣٢المويهي: 

  .١٠٧ميشان: 

áçßÖ]�Í†u� �

ــف:  ، ٨٧، ٣٢، ٢٧، ٢٠، ١٩، ١٦النجـ
١١٨.  

  .٣٠النُّخَيلة: 
  .٢٧إلسكندرية: نهر ا

  .٧٤نهر بسطام: 
  .٣٣نهر الجربوعية: 

ــة = جــدول   ــة = شــط الحلّ نهــر الحلّ
، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٣٣، ٣٢، ١٤الحلّـــــة:  

٤٩، ٤٥.  
  .٣٣نهر السيد حجاب: 

  .٢٢، ٢١نهر الشاه: 
  .١٢٤نهر الطليعة: 

، ٢٤، ١٥نهر الهندية = شط الهنديـة:  
٨١، ٥٢، ٤٩، ٤٥، ٣٩، ٣٣، ٣١، ٢٦.  

  .٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٤، ٢٣، ٢١النيل: 
  .١١٥، ١١٢، ٧٨نينوى: 

ð^�]�Í†u� �

  .١٠٣، ٩٩هرسجكا لما = عين غرا: 
  .٥٣الهند: 

ــة:   ،٣٥ ،٣٤، ٣١، ٢٥، ٢٤، ٢١الهنديـ
٣٨، ٣٦.  

  .٣٣هور الشوك: 
  .٧٨هيكل أپولون: 

  .٨٣هيكل أدار: 
  .٧٨هيكل أرطاميس: 

  . ٨٣هيكل األعماق: 
  .٨٣الهيكل األكبر: 

  .١٠١، ٩٧إلبابا: هيكل 
  .٨٤هيكل اإلله رمان: 

  .٩٨هيكل إمت ارسج: 
  .١٠٦، ١٠٤هيكل إهرسجكالما: 

  .١١٦، ٩٦هيكل إي ببر: 
هيكل إي سجيال = هيكـل مـردوك:   

١١٧، ١١١، ١٠٨، ٩٩.  
  .٩٧هيكل إي مسلم: 

  .٧٧هيكل بعل: 
  .٨٣هيكل الجبال العالية: 

  .٨٣هيكل الحياة: 
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  .٦٦هيكل الزهرة: 
  .٨٢األعظم: هيكل الضياء 

  .٨٢هيكل قاضي العالم: 
  .٨٣هيكل كيفكان: 

ــة:   ــانح االضــطرابات الجوي هيكــل م
٨٣.  

  .٨١هيكل معبودة قمة الجبال: 
  .١١٧  ،٨١، ٧٩، ٦٩هيكل نبو: 

  .٨٣هيكل النفس الحية: 
  .١٠٩هيكل نن مخ: 

  .٨٢هيكل واهب الصولجان: 

æ]çÖ]�Í†u� �

  .٧٨الوركاء: 

ð^éÖ]�Í†u� �

  .٣٠ياسية: 
  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 

 

� �

Ý]çÎù]æ�Ñ†ËÖ]æ�l^içéfÖ]�Œ†ãÊ 

ÌÖù]�Í†u� �

  .١١٣، ٩٧اآلشوريين: 
    .٣٤آلبو سلطان: 
  .٣٤آلبو علوان: 
  .٢٥آل زحاف: 

  .٣٤، ٢٥آل فتلة: 
  .١١٣األرميين: 

  .١١٥اإلسرائيليين: 
األسرة القزوينيـة = السـادة القزاونـة:    

٢٥.  
  .٨٦، ٥٨اإلفرنج: 

، ٦٨، ٥٧، ٢٣األلمـــان = ألمـــانيون:   
١٢١، ١١٠.  

  .٥٢أهل الديوانية: 
 أهـــل العـــراق = العراقيـــون = أبنـــاء

ــراق:  ، ٥٨، ٤٦، ٤٣، ٤١، ١٧، ١٤العــ
١٠٩، ٥٩.  

  .٢٦أهل الكوفة: 

أهالي الحلـة = الحلّيـون = البـابليون:    
١٠٩، ٧٧  ،٧٦، ٥٢، ٢٣، ١٧، ١٤.  

  .٥٠أهالي الفرات: 
  .٨٩األوربيون: 

  .٢٠أوالد آل طاوس: 

ð^fÖ]�Í†u� �

  .٦بنو أسد: 
  .٣٤ ،٣٣، ٢٥بنو حسن: 
  .٣٤بنو عجيل: 
  .٢٦البويهيون: 

�Í†uð^jÖ]� �

�)�� �)%
� :٢٧.  

Üé¢]�Í†u� �

  .٣٤الجبور: 
  .٣٤الجحيش: 

  .٣٤الجدي: 
  .٣٤الجراونة (وهم من شمر): 
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  .٨٣، ١٩، ٦الجعفرية = الشيعة: 
  .٣٤الجنابيون: 

ð^¤]�Í†u� �

  .٣٤خفاجة: 

Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٣٤الدعوم: 
 .٣٤الدليم: 

  .٣٤الدواغنة: 

ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .٣٤الزوامل: 

°ŠÖ]�Í†u� �

  .١٠٤الساميون: 

°�Ö]�Í†u� �

  .١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٩٥الشمريون: 

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .٣٤طُفَيل: 

°ÃÖ]�Í†u� �

  .١١٧، ١١٦، ٩٧، ٧٩العرب: 
  .٣٤العزّة: 

  .٣٤العمار: 

°ÇÖ]�Í†u� �

  .٣٤الغران: 

ð^ËÖ]�Í†u� �

  .١١٦، ٧٩، ٧٤الفرس: 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .٣٤كريط: 
  .٣٤كريعات: 

  .١١٥، ٧٨، ٧٧  ،٧٠الكلدانيون: 

Üé¹]�Í†u� �

  .١١٥، ١١٢، ٩٥: الماذيون
  .٧٤المسلمون: 

  .٨٦المشركون: 
  .٣٤المعامرة: 

ð^éÖ]�Í†u� �

  .٣٤اليسار: 
، ٣٦، ٢٦اليهود = الجاليات اليهودية: 

٦٩.   



 

 

� �

Œ†ãÊ�gjÓÖ]�Ö]æl^è…æ‚ 

  .٨١، ٧٠أشعياء: 
  .١٢٣جريدة الفضيلة: 

  .١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧دانيال: 
  .١٣الزهور البغدادية: 

  .١٠٧، ٩٦سفر الملوك الثاني: 
  .٧٤فتوح البلدان: 

  .٣٢ ،٨مجلّة لغة العرب : 
  .٢٧، ٧: �U معجم الحمو

  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �





 

 

 

Œ†ãÊ�l^èçj�] 
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  ٨  ...................................................................................................  خطوات العمل

ù]�Ø’ËÖ]Ùæ  

ð^véËÖ]�í�×£]�ð]çÖ� �

  ١٣  ..........................................................................................  مستقبل قضاء الحلّة
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�êÞ^nÖ]�Ø’ËÖ]� �

íé×e^fÖ]�àñ]ˆ¤]æ�…^mû]� �
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 الحلّة في مجلّة لغة العرب  ...................................................................  ١٤٦

 

  ٥٧  ..........................................................................................................  تنبيه عام
  ٦١  ................................................................................................  قصر بخت نصر
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�oÖ^nÖ]�Ø’ËÖ]� �

í�×£]�…^f}_� �
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bäma‰ì’äß

  .gالعباس )١(

تـــأليف: الســـيد عبـــد الـــرزاق 

 هـ).١٣٩١(تالموسوي المقرم 

  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعـة   )٢(

  األولى والثانية)

ـين آل   تأليف: الشيخ محمد الحس

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

  تحقيق: أحمدعلي مجيد الحلّي.

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

انتخب من  سند الخصام في ما )٣(

  مسند اإلمام أحمد بن حنبل.

الحجـــة الشـــيخ شـــير تـــأليف: 

بن صفر علـي الهمـداني   محمد 

 هـ).١٣٩٠(ت

 أحمد علي مجيد الحلّي. تحقيق:

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

معــارج األفهــام إلــى علــم  )٤(

  الكالم.

ــأليف: ــدين   ت ــال ال ــيخ جم الش

علــــي الجبعــــي  بــــنأحمــــد 

  ).٩الكفعمي (ق

 عبدالحليم عوض الحلّي. تحقيق:

  مراجعة: وحدة التحقيق.

)٥(   ــي ــالق النبـ ــارم أخـ مكـ

  .bواألئمة

ــام قطــب     ــأليف: الشــيخ اإلم ت

  هـ). ٥٧٣الدين الراوندي (ت 

 د حسين الموسويتحقيق: السي

 البروجردي.



  مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات النص  )٦(

ــي    ــة االثنـ ــى األئمـ علـ

  عشرالنُجبا.

تأليف: الشيخ علي بـن عبـد اهللا   

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

  تحقيق: عبدالحليم عوض الحلّي.

  التحقيق.  مراجعة: وحدة 

األربعــون حــديثاً. (الطبعــة  )٧(

  األولى والثانية)

ــادق   ــد ص د محمــي ــار: الس اختي

ــان   ــا الخرس ــد رض د محمالســي

  (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.

فهــرس مخطوطــات العتبــة  )٨(

ــة.(الجزء   ــية المقدس العباس

  األول والثاني)

حســن إعــداد وفهرســة: الســيد 

  الموسوي البروجردي.

الصـــولة العلويـــة علـــى  )٩(

  القصيدة البغدادية.

تأليف: السيد محمد صادق آل 

  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت 

  التحقيق.تحقيق: وحدة 

ديوان السيد سـليمان بـن    )١٠(

  ي.داود الحلّ

دراســــة وتحقيــــق: د. مضــــر 

  ي.سليمان الحسيني الحلّ

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

كشف األستار عـن وجـه    )١١(

  .fلغائب عن األبصارا

تأليف: العالّمة الميرزا المحدث 

ــوري ال  ــين النـ ـــطبرســحسـ ي ــ

  هـ). ١٣٢٠(ت

ــد    ــي مجيـ ــد علـ ــق: أحمـ تحقيـ

  ي.الحلّ

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  وحدة التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن    )١٢(

  ).gكالم أمير المؤمنين

ــي   ــريف الرضـــ ــع: الشـــ جمـــ

  .هـ)٤٠٦(ت

  الميالني.تحقيق: السيد هاشم 

  التحقيق.وحدة مراجعة: 



  .اللطف بأرض الطف مجالي )١٣(

نظم: الشـيخ محمـد بـن طـاهر     

  هـ). ١٣٧٠السماوي (ت 

شــــرح: عــــالء عبــــد النبــــي 

  الزبيدي.

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  التحقيق.وحدة 

في آداب المجـاورة  رسالة  )١٤(

  ).b(مجاورة مشاهد األئمة

�����مـــن أمـــالي:  الشـــيخ  �����

  هـ).١٣٢٠حسين النوري (ت 

ــة:    ــى العربي ــا إل ــا ونقله حرره

ــين آل   ــد الحسـ ــيخ محمـ الشـ

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

تحقيـق: محمــد محمــد حســن  

  الوكيل.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

شرح قصيدة الشاعر (محمد  )١٥(

  المجذوب) على قبر معاوية.

الناظم: الشاعر األسـتاذ محمـد   

  المجذوب.

زة السـالمي  شرح: الشـيخ حمـ  

  (أبو العرب).

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  وحدة التأليف والدراسات.

دليل األطـاريح والرسـائل    )١٦(

الجامعيــة. (الجــزء األول  

  والثاني)

إعـــــداد: وحـــــدة المكتبـــــة 

  اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم     )١٧(

  علماء اإلمامية.  

تــأليف: الســيد محمــد صــادق 

  هـ). ١٣٩٩آل بحر العلوم (ت 

  التحقيق.  تحقيق: وحدة 

جواب مسألة في شأن آيـة   )١٨(

  التبليغ.  

تــــأليف: الشــــيخ أســــد اهللا    

  هـ).١٣٢٨الخالصي الكاظمي (

ــدي     ــيد مه ــثم الس ــق: مي تحقي

  .الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن في علي  )١٩(

  .  gابن أبي طالب



ــي الفضــائل أحمــد    ــأليف: أب ت

بــن د بــن المظفّــر  بــن محمــ 

ــار  ــرازي المختــ ــي الــ الحنفــ

  هـ).٦٣١(ت

تقــديم: الســيد محمــد مهــدي 

الســــيد حســــن الموســــوي   

  الخرسان.

تحقيق وتعليق: السـيد حسـنين   

  الموسوي المقرم.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالـــب وغُــــرر   )٢٠(

المناقب في فضـائل علـي   

  .gابن أبي طالب

د ولي بن نعمة اهللا تأليف: السي

  الحسيني الرضوي.

د حسـين  محمـ  تحقيق: الشـيخ 

  النوري.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

ــيا،   ــاريخ آس ــد األول: ت المجل

  أفريقيا، استراليا، نيوزلندا.

المجلد الثاني: الفلسفة العامـة،  

المنطق، الفلسفة التأمليـة، علـم   

ــم     ــال، عل ــم الجم ــنفس، عل ال

  األخالق.

ــث:  العلــــوم    ــد الثالــ المجلــ

  الملحقة بالتاريخ.

  ترجمة: وحدة الترجمة.

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

ــأليف:  ����ت ــد  ����� د محمالســي

ــائري   ــي الحـــ ــا الجاللـــ رضـــ

  .(معاصر)

ــأليف    ــدة التــ ــدار: وحــ إصــ

  والدراسات.

من روائع ما قيل في نهـج   )٢٣(

  البالغة.

عــــداد: علــــي لفتــــة كــــريم إ

  العيساوي.

ــأليف   إ ــدة التــ ــدار: وحــ صــ

  والدراسات.

 دليــل الكتــب اإلنكليزيــة. )٢٤(

  (الجزء األول والثاني)

إعـــــداد: وحـــــدة المكتبـــــة 

  اإللكترونية.



ـ   )٢٥( ن موجز أعالم النـاس مم

ــل   ــي الفض ــد أب ــوى عن ث

  .gالعباس

ــي ــأليف: السـ ــدين تـ ــور الـ د نـ

  الموسوي.

ــأليف   إ ــدة التــ ــدار: وحــ صــ

  والدراسات.

  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(

تأليف: السيد علي نقي النقوي 

  هـ).١٤٠٨(ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

كنـــز المطالـــب وبحـــر  )٢٧(

المناقب في فضـائل علـي   

 .gبن أبي طالب

تأليف: السيد ولي بن نعمة اهللا 

الحسيني الرضـوي (كـان حيـاً    

  هـ).٩٨١سنة 

  تحقيق: السيد حسين الموسوي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  فن التأليف )٢٨(

ــأليف: الســيد محمــ   د رضــا ت

  الجاللي.

ــأليف    ــدة التــ ــدار: وحــ إصــ

  والدراسات.

وشائح السـراء فـي شـأن     )٢٩(

  سامراء.

نظم: الشـيخ محمـد بـن طـاهر     

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت 

شرحه وضبطه ووضع فهارسه: 

  مركز إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن   )٣٠(

إدراك الصــواب. (سلســلة 

  )١تراثيات/ 

ــي ــأليف: أب الفــتح الكراجكــي  ت

  هـ).٤٤٩(ت

ــق:  ــيخ تحقي ــيم  الش ــد الحل عب

  ي.عوض الحلّ

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

فهرس مخطوطـات مكتبـة    )٣١(

. (الجزء Hاإلمام الخوئي

 األول)

إعــداد وفهرســة: أحمــد علــي  

  مجيد الحلّي.

إصـــــدار: مركـــــز تصـــــوير 



  المخطوطات وفهرستها.

غة العـرب.  كربالء في مجلّة ل )٣٢(

  ).١(سلسلة اخترنا لكم/ 

  .إعداد: مركز إحياء التراث

ــام   )٣٣( ــوق لإلم ــالة الحق رس

واإلعــــالن  gالســـجاد 

 العالمي لحقوق اإلنسان.

ــاخر   ــي ف ــدكتور عل ــأليف: ال ت

  الجزائري.

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  وحدة التأليف والدراسات.

لّـف عـن أبـي    �� معجم مـا   )٣٤(

 . (باللغـة gالفضل العباس

  �العربية)

إعـــــداد: وحـــــدة التـــــأليف 

  .والدراسات

فـي   gأبو الفضل العباس )٣٥(

   .الشعر العربي

   (الجزء األول).

 ).الثاني(الجزء 

   ).الثالث(الجزء 

بــه: وحــدة التــأليف جمعــه ورتّ

  .  والدراسات

 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

ـ تأليف: السيآل د رضـا د محم 

  بحر العلوم. 

ــأليف   ــدة التــ ــة: وحــ مراجعــ

  والدراسات.

صدى الفـؤاد إلـى حمـى     )٣٧(

  .cالكاظم والجواد

د بـن طـاهر   نظم: الشـيخ محمـ  

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت

ووضع فهارسه: شرحه وضبطه 

  مركز إحياء التراث.

المختصر في أخبار مشـاهير   )٣٨(

 الطالبية واألئمة االثني عشر.

د صفي الدين ابـن  تأليف: السي

  .هـ)٧٢٠الطقطقي (ت حدود 

د عالء الموسوي.تحقيق: السي  

 مراجعة: مركز إحياء التراث.

������  موســـوعة  )٥٩ - ٣٩( ��	
�

   .Hاالُوردبادي

ــي    ــد عل ــيخ محم ــأليف: الش ت



  هـ).١٣٨٠االُوردبادي (ت

جمع وتحقيق: سـبط المؤلّـف   

ــيد ــدد   السـ ــدي آل المجـ مهـ

  الشيرازي.

ــاء     ــز إحي ــة: مرك ــر ومتابع بنظ

    .التراث

 بغداد في مجلّة لغة العرب )٦٠(

   .القسم األول

    القسم الثاني.

  القسم الثالث.

  القسم الرابع.  

 ) ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

�إحياء التراث.إعداد: مركز  �

وصل إلينـا مـن كتـاب     ما )٦١(

ــة العلــم (فــي ضــمن  مدين

    .سلسلة التراث المفقود)

 محمـد  جعفر لشيخ أبيتأليف: ا

 بابويـه  بـن  الحسـين  بـن  علي بن

ــ ــيخ  القمــ ــروف بالشــ ي المعــ

  هـ).٣٨١الصدوق (ت

: الشـيخ  وتحقيق جمع وتقديم

  ي.عبد الحليم عوض الحلّ

�مراجعة: مركز إحياء التراث. �

)٦٢( أبي هاشم الجعفري.سند م 

داود بـــــن القاســـــم تـــــأليف: 

 .هـ)٢٦١الجعفري (ت

الشيخ  ه وعلق عليه:قه وحقجمع

  .(الجيالوي)رسول الدجيلي

راجعه ووضع فهارسـه: مركـز   

�إحياء التراث. �

الشـيخ محمـد   اإلمـام  تعليقة  )٦٣(

الحســــين آل كاشــــف  

 على أدب الكاتب. wالغطاء

  .يتحقيق: الدكتور منذر الحلّ

�إحياء التراث.مراجعة: مركز  �

ــى   )٦٤( ــازات إل ــرب المج أق

  مشايخ اإلجازات.

ــيد  �����للسـ ــي   ����� ــي نقـ علـ

  هـ).١٤٠٨النقوي (ت

أعــده ووضــع فهارســه: مركــز 

  إحياء التراث .

مـة  �
	��� آللئ النيسان (ديوان  )٦٥(

الحجة السيد محمد علي خير 



ــدين الموســوي الحــائري  ال

 هـ).١٣٩٤(ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

ــدة  ــة: وحــ ــأليف مراجعــ التــ

  .والدراسات

 النجف في مجلّة لغة العرب. )٦٦(

  ).٣(سلسلة اخترنا لكم/

  إعداد: مركز إحياء التراث.

ــة )٦٧( ــة  تعليقـ ــى خاتمـ علـ

  .المستدرك

الكـاظمي   د حسن الصـدر لسيل

  ).هـ١٣٥٤(ت

ــق: الشــيخ ضــياء   جمــع وتحقي

  .الكربالئيعالء هادي 

�.مركز إحياء التراثمراجعة:  �

نور األبرار المبين من حكم  )٦٨(

ــر  ــول أميـــ أخ الرســـ

  .gالمؤمنين

د بـــن غيـــاث الـــدين لمحمـــ

  هـ). ١١الشيرازي الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق:

 البصرة في مجلّة لغة العرب.   )٦٩(

  ).٤(سلسلة اخترنا لكم/

 إعداد: مركز إحياء التراث.

ــي   )٧٠( ــى العلم بحــوث الملتق

  الثاني للفهرسة والتصنيف.

الفهرسـة ونظـم   إعداد: مركز 

 .المعلومات

 .في مجلّة لغة العرب ةحلّال )٧١(

  ).٥ (سلسلة اخترنا لكم/

  (الكتاب الذي بين يديك)

  إعداد: مركز إحياء التراث.
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)٧٢( ات األعالموفي 

  )دان(مجلّ
للعالّمــة الســيد محمــد صــادق 

  هـ).١٣٩٩آل بحر العلوم (ت

  مركز إحياء التراثتحقيق: 

تعليقة على ذخيرة المعـاد   )٧٣(

.للسبزواري  
 بـــاقر محمـــد تـــأليف: المـــولى

  هـ).١٢٠٥البهبهاني (ت  الوحيد

 .مركز إحياء التراث تحقيق:

اإلمام الثاني الحسـن ابـن    )٧٤(

أمير المؤمنين علي بن أبـي  

  .bطالب

    د عبـد الـرزاق الموسـويللسي

  هـ).١٣٩١المقرم (ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

إجازات الرواية واالجتهاد  )٧٥(

 النقوي. للعلّامة

  ــوي ــي النقـ ــي نقـ ــيد علـ  للسـ

  هـ).١٤٠٨(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

د السـي  فاترسالة في مصنّ )٧٦(

  .حسن الصدر

الكـاظمي   د حسن الصـدر لسيل

  ).هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

المجـدد  هدية الرازي إلى  )٧٧(

  الشيرازي.
������ ���
الشـــيخ آقـــا بـــزرك  

  هـ).١٣٨٩الطهراني (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

عنوان الـشرف في وشـي   )٧٨(

رجوزة في تاريخ أُ( النجف

  .)مدينة النجف األشرف
لشـيخ محمـد بـن طـاهر     نظم: ا

هـ)١٣٧٠(ت السماوي.  

ــرحه ــبطه اشــ ــع  اوضــ ووضــ



  .مركز إحياء التراث :افهارسه

دولة المغـول   تاريخ ابتداء )٧٩(
 ج جنكيزخان.ووخر

  تأليف: قطب الدين الشـيرازي

  هـ). ٧١٠(ت

ترجمـــة وتحقيــــق: األســــتاذ  

  يوسف الهادي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

 قطعة من كتاب الفتوح. )٨٠(

تأليف: ابن أعـثم الكـوفي (ت   

  هـ). ٣١٤حدود 

  تحقيق: الشيخ قيس العطّار.

راجعه ووضع فهارسـه: مركـز   

  .إحياء التراث

 تعليقة على الكفاية. )٨١(

تـأليف: السـيد محمـد العصّــار    

هـ١٣٥٦(ت  اللواساني.(  

ـيم    ــد الحلــ ــق: الشـــيخ عبـ تحقيـ

عوض الحلي.  

راجعــه ووضــع فهارســه: مركــز     

  إحياء التراث.

مرآة الفضل واالسـتقامة فـي    )٨٢(
 .أحوال مصنّف مفتاح الكرامة

د جواد بـن  د محمالسيتأليف: 

 حسن الحسـيني  ابـن   العـاملي)

  هـ)١٣١٨ف) (ت حفيد المصنّ

ــتدراك:   ــق واسـ ــيتحقيـ  دالسـ

  .براهيم الشريفيإ

راجعه ووضع فهارسـه: مركـز   

  إحياء التراث.

 د طـــاهر الفضـــليمحمـــ )٨٣(

ــماوي ــاره  :الس ــه و آث حيات

ــة   ،م١٩٥٠ - ١٨٧٦ دراســ

(سلسلة رجـاالت   .تاريخية

 الشيعة).

ســـتاذ ياســـر عبـــد األتـــأليف: 

عكال الزيادي السماوي.  

راجعــه ووضــع فهارســه: مركــز     

  إحياء التراث.

لينا من تراث ابن إما وصل  )٨٤(

 ). ـه ٣(ق  قبة الرازي

 (سلسلة التراث المفقود).

إعداد وتحقيق: حيدر البياتي.  

راجعــه ووضــع فهارســه: مركــز     

    إحياء التراث.
 



 

A briefed introduction 

Today we ponder over the antiquities of a city was in 

an elapsed era a prominent civilization that its stories 

are still deep-rooted in minds. Already edifices were 

built in it, construction and civilization thrived on its 

land until it deemed to be one of the Seven Wonders of 

the World. 

This city remains to be followed in succession of 

civilizations and generations. It is still flourishing with its 

population, construction and scientific activities. Thus it 

is a distinguished city that raises many scholars, 

litterateurs, leaders and so many others. 

This book is a collection of the city's ancient heritage 

which was written about Hilla such as the articles in 

Baghdadi journal of Arab language. We supplicate Allah 

the Exalted, the Majestic to make it instrumental to the 

readers, researchers and those who are interested in its 

affairs. We wish to be contributed in reviving the Hilli 

heritage. 

We arranged the topics of this book in form of 

chapters according to the topic unity. The first chapter is 

(Al-Hilla garden city district), the second chapter is 

(Babylonian antiquities and treasures), and the third 

chapter is (Al-Hilla accounts). 
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