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السومريون كتبوا أسلوب حياتهم وتقاليدهم على ألواحهم الخاصة

الزراعة والكتابة ..مقومات ميزت الح�ضارة ال�سومرية في العالم القديم
بغداد – العالم
تمي�زت الحض�ارة الس�ومرية الت�ي
قام�ت يف بلاد الرافدين ع�ن غريها من
الحض�ارات بعدة مقومات س�اهمت يف
استمرارها ونهضتها ،يأتي يف مقدمتها
الزراع�ة والكتاب�ة ،فمن�ذ أن ب�دأت
الحض�ارة الس�ومرية بمطل�ع األلفية
السادسة قبل امليالد ،اعتمدت عىل زراعة
املحاصي�ل املختلف�ة كمص�در رئيسي
أعطاها نوعا من االستقاللية والقوة يف
تلك املرحلة ،بجانب اهتمامهم بالكتابة
الت�ي لعبت دورا حيويا يف اس�تمرار تلك
الحض�ارة وتدوينها ،كما أنها س�اعدت
اللغ�ة الس�ومرية عىل إثب�ات وجودها،
وجعلت منها لغة رئيس�ية يس�تخدمها
كل م�ن النبلاء والعام�ة ،األم�ر ال�ذي
ّ
مثل البنية الرئيس�ية التي قامت عليها
الحض�ارة الس�ومرية ،وتميزت بها عن
باقي حضارات العالم القديم.
اهت�م الس�ومريون كثيرا بالتدوي�ن،
وكتاب�ة أس�لوب حياته�م وتقاليده�م
ومعتقداته�م على ألواحه�م الخاصة،
والتي ح�وت الكثير م�ن أرسار العالم
القديم ،واس�تخدموا الكتاب�ة واملعرفة
لالنتقال من مرحلة البدائية التي جاءوا
بها من رشق آس�يا إىل مرحل�ة الحداثة
والعمل وإنشاء الدولة والحضارة ،وذلك
بحسب املؤرخ الغربي جون ألدر.
يق�ول د .علاء الدين ش�اهني ،أس�تاذ
التاري�خ بكلية اآلثار جامع�ة القاهرة:
الكتاب�ة كان�ت من أب�رز العوام�ل التي
ساهمت يف نهضة الحضارة السومرية،
حي�ث اهت�م به�ا الس�ومريون بع�د
اس�تقرارهم يف امل�دن العراقي�ة ،لدرجة

وصلت إىل تجسيد حبهم للكتابة بإقامة
تماثيل حجرية لكتاب قدماء يمسكون
بأقالمهم ،وظلوا فرتات طويلة يطلقون
عىل ه�ذه التماثيل أس�ماء آلهة قديمة،
وم�ن اهتمامه�م بالكتاب�ة ت�م تعزيز
لغته�م وتعميمه�ا ،اللغ�ة الت�ي أطلق
عليها بعد ذلك اس�م "السومرية" نسبة
إليهم.
وجاء هذا املس�مى نسبة إىل بالد ما بني
النهرين التي أقاموا فيها ،وذلك بحسب
ما جاء بأحد الكتب التاريخية القديمة،
مث�ل "نزه�ة املش�تاق يف تاري�خ يهود
الع�راق" ،الذي أوضح معنى التس�مية،
وكيف كان للس�ومريني أن يطلقوا عىل

أنفسهم هذا االسم ،ولكن لغتهم لم تكن
معروف�ة بالتزامن مع إتقانهم للكتابة،
وهذا ال ينفي دوره�ا يف تعزيز وجودها
بعد ذلك ،موضحا أن السومريني عندما
ب�دأوا االهتم�ام بالكتاب�ة والتدوي�ن،
كانوا ينظرون إىل الحضارات الس�ابقة،
ويأخ�ذون منه�ا ويط�ورون يف طريقة
إظهار الح�روف والكلمات ،حيث كانت
الكتابة التي عرفت بعد ذلك بالسومرية
"صورية" ،حيث كان�ت األحرف غريبة
ال يس�تطيع أحد التع�رف عليها بخالف
السومريني أنفسهم.
وأض�اف ش�اهني :رغم أنه�ا كانت لغة
مبهمة ولكن استخدموها يف تدوين عدد

من الكت�ب واملخطوط�ات التي توضح
طبيعة حياته�م ،وتس�طر معتقداتهم
الت�ي آمنوا بها ،كما لعب�ت الكتابة لدى
الس�ومريني دورا مهم�ا يف نقل فنونهم
إىل الحضارات املتعاقبة ،مثل فن الرسم
والنق�ش ،ال�ذي كان�وا يمارس�ونه يف
إنش�اءاتهم البنائية ،األمر الذي س�اهم
يف خ�روج الكثري من املؤلفني واملؤرخني
الذين تناولوا بعد ذلك التاريخ السومري
كما عاش�وه ،ومنها بدأ االهتمام باللغة
الخاص�ة به�م ،حي�ث س�اهم ه�ؤالء
يف تطويره�ا وتعزي�ز وجوده�ا ،حت�ى
أصبحت لغة قائم�ة بذاتها تحتوي عىل
أحرف مصورة تحول�ت إىل مكتوبة مع
م�رور الوقت ،اعتربه�ا بعض املؤرخني
أنها ش�بيهة باللغة اآلشورية والبابلية،
وهو ما دفعه�م إىل التعديل فيها بعض
اليشء حتى تك�ون أكثر تميزا واختالفا
عنهم ،مما يوضح أثر تميز السومريني
يف الكتابة على تاريخهم ولغتهم ،حيث
ن�ال تاريخه�م بع�ض االنتق�ادات من
كت�اب غربيين كانوا ي�رون أن بدايتهم
ج�اءت من الهند بخلاف ما كان يردده
مؤرخ�و الس�ومرية بأنه�م ذات أصول
عربي�ة ،وهناك م�ن أطلق عليهم اس�م
"املع�دان" ،نس�بة إىل الطريق�ة الت�ي
يقيمون بها مبانيهم ومنشآتهم ،حيث
كانوا يس�تخدمون نقوش�ا م�ن املعدن
علىبناياته�مبص�ورةملحوظ�ة.
وع�ن الزراع�ة كإح�دى املقوم�ات
الرئيس�ية للحضارة الس�ومرية ،يشري
د .ن�ارص م�كاوي ،أس�تاذ حض�ارات
الشرق القديم�ة بجامع�ة القاهرة ،إىل
أن الحضارة الس�ومرية ش�هدت تميزا
وتفردا يف املجال الزراعي ،ساعدهم عىل
ذل�ك إتقانه�م لرتبية امل�وايش واألبقار،

جورج كلوني ي�ساند ميريل �ستريب

الت�ي كان�ت ال تنفص�ل ع�ن الزراع�ة
كثريا ،وإنما ترتبط به�ا ارتباطا وثيقا،
ب�دأ اهتمامه�م بالزراعة قب�ل عنايتهم
بالكتاب�ة ،ولكنه�م تخل�وا ع�ن تربي�ة
املاش�ية وكرس�وا جهده�م يف زراع�ة
املحاصيل واإلتجار فيه�ا ،بدأوا بزراعة
البس�اتني لتجميل منش�آتهم ،ثم وصل
ح�د اهتمامهم بالزراع�ة إىل تخصيص
مس�احات م�ن األرايض الفارغ�ة التي
أحاطت باملدن التي استقروا بها ،وكان
الهدف م�ن ذلك تثبي�ت أقدامهم يف تلك
املدن ،خاص�ة بعدما الق�وا هجوما من
كونهم س�كانا غري أصليين لهذه املدن،
وأنه�م أت�وا إليه�ا هاربين م�ن بطش
الحكومات عليهم.
كما أن هناك هدفا أصليا وراء اهتمامهم
بالزراعة وه�و أن يك�ون مدخال ملجال
التجارة ،حيث كان السومريون يسعون
إىل زراع�ة ع�دد من املحاصي�ل لإلتجار
فيها ،وبذل�ك يكونون قد عرفوا الزراعة
والتج�ارة ،وأب�رز ما تمي�زوا يف زراعته
النخيل ،كما أتقنوا زراعة التني والتفاح.
وين�وه عودة إىل اس�تغالل الس�ومريني
قربه�م م�ن مي�اه األنه�ار يف النهوض
بالزراع�ة ،حي�ث قاموا بتجرب�ة زراعة
بع�ض املحاصيل األخرى مث�ل الرمان،
ولك�ن ل�م ينجح�وا يف ذل�ك ،كم�ا كان
نجاحه�م يف زراع�ة النخي�ل والتف�اح.
كذلك اس�تخدم الس�ومريون يف الزراعة
وس�ائل مختلف�ة لتجديد ترب�ة األرض
وجعله�ا مالئم�ة لتقب�ل التغييرات
املناخي�ة والسلاالت الزراعي�ة ،مم�ا
جعله�م حض�ارة متمي�زة يف الزراع�ة،
لتك�ون هي والتدوين م�ن أكثر مظاهر
الحض�ارة الس�ومرية ،وم�ا ميزها عن
غريها من الحضارات القديمة.

لو�س �أنجل�س المكان المثالي
لمتحف «حرب النجوم»
بغداد – العالم
اختار جورج ل�وكاس مخرج
أفالم "س�تار وورز" أو حرب
النج�وم مدينة ل�وس أنجلس
لتك�ون مق�ر متح�ف بتكلفة
ملي�ار دوالر بعدم�ا س�حب
املرشوع من مدينة ش�يكاغو
العام املايض.
وق�ال إريك جارس�يتي رئيس
بلدي�ة ل�وس أنجل�س الثالثاء
إن متح�ف لوكاس لفن الرسد
سيقام يف متنزه إكسبوزيشن
بوسط املدينة.
وأضاف يف بيان موجها الشكر
لل�وكاس وزوجت�ه ميل�ودي
هوبس�ون "اقتنع�ت برؤي�ة
متحف لوكاس وسعينا وراءه
ب�كل م�ا لدينا  -ألنن�ي أعرف
أن ل�وس أنجل�س ه�ي املكان
املث�ايل ال�ذي يضم�ن وصوله
إىل أكبر رشيح�ة ممكنة من
الجمه�ور" .وكان م�ن املقرر
يف ب�ادئ األمر إقامة املتحف يف
شيكاغو لكن لوكاس دخل يف
نزاع�ات قانونية م�ع جماعة
تداف�ع عن األماك�ن املفتوحة
وس�حب املشروع .وتح�رك
جارس�يتي عىل الفور س�عيا
وراء لوكاس حتى تكون لوس
أنجلس مق�را للمتحف .وتبلغ
قيم�ة املتحف املقترح مليار
دوالر مقدم�ة م�ن ل�وكاس
معروض�ات
وس�يتضمن
ملقتنيات املخرج الش�هري من

«فيتو فني» ينغ�ص على ترامب ت�سلمه
بغداد – العالم

بغداد – العالم
ق�ام النج�م ج�ورج كلون�ي بدع�م زميلته
النجم�ة مرييل ستريب يف س�ياق خطابها
الناق�د للرئي�س األمريك�ي املنتخ�ب دونالد
ترامب يف حفل الغولدن غلوبز .
ترام�ب رد عبر صفح�ه على أح�د مواقع
التواص�ل اإلجتماعي واصفا ً ستريب بأنها

"ت َ
ُ
منح حجما ً أكثر مما تستحقه".
ورد كلون�ي ":ألي�س املفترض ب�ك أن تدير
البلاد؟ ل�م أصوت ل�ه وال أدعم�ه وال أظنه
يمل�ك الخيار الصحيح .يف ه�ذه اللحظة من
حياتن�ا علين�ا أن نأم�ل أال يدم�ر كل يشء.
الحقيق�ة ه�ي أن علي�ك أن تأم�ل أن يؤدي
عمله بش�كل مقبول ،ألن الوالي�ات املتحدة
إن فشلت فستحدث أشياء رهيبة ،لذا علينا
أن نأم�ل أن يبيل بالء حس�ناً ،بيد أن كلوني

أض�اف كذلك "غير أن�ي ال أرى َّ
أي عالمات
على ذلك" .وتاب�ع ":أصاب أميركا النحس
قليالً م�ع بوش" ،ثم "أظننا انتحس�نا أكثر
اآلن" .حدي�ث كلوني جاء خلال حفل أقيم
من أج�ل وثائقي من إنت�اج نيتفليكس هو
. The White Helmets
يروي الفيلم حياة متطوعني إلنقاذ الضحايا
يف س�وريا وه�و ال�ذي حص�ل كلون�ي عىل
حقوق صنع فيلم روائي مبني عليه.

قالت املغنيت�ان الربيطانيتان تش�ارلوت
ترشت�ش وريبي�كا فريغس�ون يف بيانني
منفصلني إنهما رفضتا دعوات من فريق
الرئيس األمريك�ي املنتخب دونالد ترامب
للغن�اء يف حف�ل تنصيب�ه يف  20كان�ون
الثاني.
ويأت�ي ذل�ك يف أعق�اب رفض مش�اهري
آخري�ن فيم�ا يب�دو بينهم إلت�ون جون
الذي نفى مدي�ر أعماله يف ترشين الثاني
أنه س�يغني يف حفل التنصيب بعد أن قال
مستشار اقتصادي لرتامب إنه سيغني.
وكتب�ت ترشت�ش يف تغري�دة لرتام�ب
ختمته�ا برموز تعبريي�ة مهينة "فريقك
طل�ب من�ي أن أغن�ي يف حف�ل تنصيبك.
مجرد بحث بسيط عىل االنرتنت سيظهر
أنني أعتقد أنك مستبد .إىل اللقاء".
ولم ترد لجنة تنصي�ب ترامب عىل الفور
عىل طلب بالتعقيب.
وأكدت املغنية جاكي إيفانتش�و التي ذاع
صيتها وه�ي طفلة كمؤدي�ة يف برنامج
"أميركاز جوت تالنت" قبل س�تة أعوام
أنها ستغني النش�يد الوطني األمريكي يف
حفل تنصيب ترامب.
وقالت فريغس�ون ،التي اكتسبت شهرة
عندم�ا حل�ت يف املركز الثان�ي يف برنامج

علي�ك أن تكون هادئ�ا ً
ّ
لتتمكن م�ن معالجة ضغط العم�ل بروية ،وهذا
ً
يبعدك إىل حد كبري عن الوق�وع يف الخطأ ،عاطفيا :عليك معاملة الرشيك
بالطريقة التي يستحقها ،وخصوصا ً إذا كنت مقتنعا ً بخطواتك املستقبلية
تجاهه.

ابراج

اللوحات والرسوم التوضيحية
والف�ن الرقم�ي الخ�اص
بسلس�لة أفالم ح�رب النجوم
التي بدأها عام .1977
ويقع املكان املقرتح للمتحف
بج�وار جامع�ة س�اذرن
كاليفورني�ا الت�ي درس
لوكاس الس�ينما فيها والتقى
م�ع أش�خاص تعاون�وا معه
الحق�ا وم�ن بينه�م املخ�رج
الش�هري س�تيفن س�بيلربغ.
وأصب�ح "س�تار وورز :ذا
ف�ورس اويكنز" الفيلم األكثر
تحقيقا لألرباح عىل اإلطالق يف
الواليات املتحدة وكندا متفوقا
على فيل�م "افات�ار" ال�ذي
ط�رح يف  .2009وربم�ا نجح
فيلم "س�تار وورز :ذا فورس
اويكن�ز" حت�ى اآلن يف أن
يحقق ايرادات عاملية قياسية
لكنه أخف�ق يف اقتناص مكان
بالقائم�ة املختصرة لجائزة
أوسكار أفضل فيلم.
ون�ال الج�زء الس�ابع م�ن
مغام�رات الفض�اء الت�ي
ابتكره�ا ج�ورج ل�وكاس
بخمس�ة ترش�يحات لكنه�ا
انحصرت يف جوائ�ز أفض�ل
موس�يقى تصويري�ة وفئات
تقني�ة مث�ل أفض�ل مؤث�رات
برصية وأفضل مونتاج.
والفيل�م يف طريق�ه لتج�اوز
القصة الرومانسية "تايتانك"
يف  1997ال�ذي جن�ى 2.18
مليار دوالر ليصبح ثاني أكثر
األفالم نجاحا يف التاريخ.

ال تح�اول إقص�اء اآلخرين به�دف الوص�ول إىل األهداف الت�ي حددتها
لنفس�ك ،فقد تنقل�ب األدوار فتصبح الضحية ،عاطفي�اً :عليك أن تتقبل
النصائح من الرشيك ،فهو أكثر األش�خاص قربا ً منك والقادر الوحيد عىل
مساعدتك.
ال ترتاجع أمام الضغوط مهما بلغ حجمها ،فالهدف الذي ح ّددته لنفس�ك
ليس س�هالً ،لك�ن تحقيقه ليس مس�تحيالً ،عاطفياً :بع�دك عن الرشيك
يش�عرك بالوحدة ،فحاول أن تمنح نفس�ك وقتا ً أطول ،وهذا سيساعدك
عىل تخطي ذلك.
حاول أن تس�تثمر جهودك يف س�بيل تطوير قدراتك العملية ،فهذا يكون
من أولوياتك يف املرحلة املقبلة ،عاطفياً :ال تضغط عىل الرشيك كثرياً ،فهو
يعاني بعض املصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.
ثم�ة م�ا يثري يف حيات�ك بعض الف�وىض أوالبدء مجد ًدا م�ن خالل عمل،
إ ّن�ه يوم ضاغط�ة بالتأكيد ،لكنّه تفتح أمامك أبواب املنافس�ة والعروض
الجدي�دة والرشاكات .عاطفياً :قد تش�كو من أهمال وغياب الحبيب وانت
تحتاج اىل دعمه ووجوده اىل جانبك.
الحظ املمتاز سيكون حليفك قريباً ،وهذا سيغري االتجاهات نحو األفضل
بع�د سلس�لة تعثرات غري مبرّرة عاطفي�اً :عالقة عاطفي�ة تتحكم فيها
املزاجية ،وهذا يدفعك إىل اتخاذ قرارات حاسمة يف هذا االتجاه.

املواهب التلفزيوني�ة (ذي إكس فاكتور)
يف  2010الثالثاء إنها أيضا رفضت الغناء
يف حف�ل تنصيب ترام�ب ألن األغنية التي
اختارته�ا وه�ي "سترينغ ف�روت" تم
رفضها.
واألغني�ة مناهض�ة للعنرصي�ة وغنتها
م�ن قب�ل مغني�ات ش�هريات مث�ل بييل
هوليداي ونينا سيمون وتحتج عىل إعدام
األمريكيين األفارقة يف الجن�وب يف أوائل
القرن العرشين خارج نطاق املحاكم�ة.
وقال�ت فريغس�ون يف بي�ان "طلب�ت أن
أغني 'سترينغ فروت' ألنني شعرت أنها

األغنية الوحي�دة التي لن تقوض نزاهتي
الفنية".
وذك�رت بعض وس�ائل اإلعلام أن لجنة
تنصي�ب ترامب تجد صعوب�ة يف اجتذاب
نجوم كبار للحدث.
وتناقلت وسائل اعالم فشل مارك بارنيت،
الذي يرتأس فريق اإلعداد للحفل ،يف إقناع
النجمة الكندية س�يلني ديون باملشاركة
يف الحفل.
وس�بق أن رفض غ�ارث بروك�س الغناء
يف الحف�ل ،على الرغم من أن�ه ّ
وقع قبل
س�نوات عقدا ً م�ع ترامب للغن�اء مدة 4
سنوات يف إحدى منشآته.
ومن النجوم الذين رفضوا الغناء يف حفل
تنصي�ب الرئيس األمريك�ي الجديد ايضا
اإليطايل أندريا بوتشييل.
واس�تمتع الرئيس املنتهي�ة واليته باراك
أوباما بعروض غنائية من أريثا فرانكلني
يف حفل تنصيبه بع�د انتخابه أول مرة يف
 2008وم�ن بيونس�يه يف حف�ل تنصيبه
الثاني بعد انتخابه عام .2012
يذك�ر ان مص�ادر ع�دة اف�ادت أن حفل
تنصي�ب الرئي�س األمريك�ي املنتخ�ب
سيحرضه  3من أسالفه هم جيمي كارتر
وج�ورج بوش االبن وبي�ل كلينتون الذي
سيكون إىل جانبه أيضا زوجته هيالري.

ال تب�ت أي أم�ر اليوم قبل التحقق م�ن صحّ ة قراراتك ،وتصرف مع الضغوط
تتسرع يف الحكم عىل الرشيك ،فهو
بهدوء لئال تنعكس عليك س�لباً ،عاطفياً :ال
ّ
بريء وال عالقة له ،وحاول إصالح ما دمّرته بأفكارك الخاطئة.
إذا أردت تبدي�ل موقف�ك يف العمل ،حاول بذل املزيد م�ن الجهد يف األيام القليلة
املقبل�ة ،عاطفي�اً :عليك أن تك�ون رحب الصدر مع الرشي�ك ،غض الطرف عن
تجاوزاته إذا كانت غري متعمدة.
الق�رار النهائي مطل�وب منك للحد من الخس�ائر الكبرية ،وكل م�ا عدا ذلك قد
يكلفك الكثري ،عاطفياً :تفهم الرشيك لك مهم لالثنني معاً ،لك ّن التس�اهل أحيانا ً
يعقد الوضع ويوصلكما إىل الطريق املسدود.
مهما س�عى بعض الزمالء للنيل من سمعتك ،فإنهم سيفشلون ألنك األقوى بني
س�ائر املنافسين ،عاطفياً :بوادر حلول يف األفق ألزمة ه ّددت العالقة بالرشيك،
ومبادرة صغرية منك تعيد تصويب األمور.
ق�د تتوص�ل اىل عقد معاه�دات وتوقيع اتفاق�ات جيدة رشط التحلي باملنطق،
وبانتظ�ارك نتائج إيجابية عاطفياً :صعود وهب�وط موقت يف العالقة بالرشيك،
لكن يستحس�ن أن تبادر إىل تصحي�ح الوضع قبل تفاقمه صحياً :مارس بعض
التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد
ح�اذر النزاعات وس�وء التفاهم ،وصحّ ح بعض األوضاع بعي�دا ً عن االنتقادات،
والجأ إىل الليونة يف التعاطي مع اآلخرين ،عاطفياً :تش�عر أن العمر يميض وأنك
لم تجد بعد الشخص املناسب ،فإىل متى ستنتظر؟ حني يغزو الشيب مفرقك؟

