
                                                         ََََََََق ةيق َالرَ َبَ صَ الق ََافاتَ حَ 

                                                                                   القديم األدنىأساليب الحياة في الشرق  إكتشاف  

ال رمعاداةَالمرأةَواوزاكَ:َياناَمات:ََثانيةالحلقةَ  ثاليةَفيَب الدََس وم  ثاريةٌَآ :َن سخةٌََلمرأةَالم    

  ٠::٤:   ايلورت ونج

مرحباً،  وأهال وسهالَ بكم في هذه الحلقِة من حافاِت القصِب الرقيقِة .  يقوم  في هذا التدوين الصوتي مجموعٌة من الخبراء 

. أسمي جون  القديم األدنىالشرق  وم همٍة عن أساليِب الحياِة في من كافة أرجاء العالم ِبالمشاركِة ِبعرِض قصٍص جديدةٍ 

طط عملهم حول هذا الموضوع ِبالطريقِة التي  مالِء ,اطلب  منهم توضيَح خ  ِث مع األصدقاِء والز  وأقوم   في ك لِّ حلقٍة بالَتحدُّ

                                                            يمكننا فهمها جميعاً .                                                    

                                                                                                              ٤:٠٠جون تايلور:   

 .اليوم عالمنا في  ماضيال من باقيةال األدبية اآلثار اقدم من يعتبر الذي السومري باألدب ةٌ مختص الحلقة هذه في ضيفتي

 مناظرة حول النصوص تدور تقريبا. عاما 0444 العمر من تبلغ والتي للغاية مميزة نصوص مجموعة حول ستتحدث

 درست    ؟.تتصرف ان يجب كيفو ؟المرأة تكون ان يجب كيف حول القديمة األفكار على الضوء وتسلط امرأتين بين

د باحثون يضيف حيث تقريبا كتاب بحجم مطول بحث هانَ  دكتوراه،ال لدرجة رسالتها في النصوص هذه ضيفتنا  قدراتهم جد 

 في إطروحتها إلازت  بحث ها. مَميَّز هوَ  كم لكم أقل لم ان وحقكم حقها في ا قَِّصر سوف ولكن جداً  متواضعة ضيفتنا فيه.

 الماضيتين السنتين خالل الحقل هذا في تقديمها تمَّ  أطروحة الفضل االٓشورية للعلوم الدولية الرابطة ائزةبج 8402 عام

 اإلنسانية العلوم مجال في المرموقة ’زيلكينز جوهانز‘ المسماة البحوث بجائزة أيضاً   8402 عام في فازت    وبعدها

 .حقا مميز شي وهذا  األلمانية األكاديمية اسيةالدر الِمَنح مؤسسة قبل من مةدَّ قَ الم  و واالجتماعية

 
 ٠١::   تايلور: جون
 ان قبل األساس من النص بناء ت عيد ان عليها كان السومري األدب بمعايير حتى صعبةٍ  نصوٍص  ىعل ضيفتنا لت  عمِ 

 األكاديمية المجاالت بعض في  الحالة خالف ىعل به القيام البد شي وهو عليها كان بتحليلها، البدء في حتى تتمكن
 فكرًيا. تحدًيا وأكثرها آثار إختصاصي بها يقوم ان يمكن التي المهام اصعب من واحدة وهي األخرى

 
 . اليوم لهذا بضيفتي  نرحب دعوناو راحتكم خذواو الشاي، من كوبا ألنفسكم هيأوا لذا
 

 ٠::٣  تايلور: جون
 . الرقيقة القصبِ  حافات في بكم باً مرح

 
 ١::٣  : ماتوزاك يانا
 . استضافتي على لك شكرً 

 
 ٢::٣   تايلور: جون
 ؟ تعملين ذاوما؟ انت من تخبرينا، أن   الممكن من هل

 
 ٣:٣٠  ماتوزاك: يانا

 لندن. بجامعة (SAOS() )سواس معهد في األدنى الشرق دراسات قسم في محاضرة وأنا ماتوشاك يانا اسمي
 

٣:٣٢جون تايلور :    



 األدب حول غموض لديهم األشخاص معظم ان اتصور و السومرية األدبية النصوص من خاصة مجموعة على عملتِ  
ينال وحتى السومري  من عنها ن بذة إعطائنا يمكنك هل النصوص. بهذه المعرفة لديهم توجد ال المجال هذا في م ختصِّ
 فضلك؟

 ٣:٠٠  : ماتوزاك يانا
 : كاالتي تنص والتي عليها عملت التي النصوص احدى من وهي لدي المفضلة المقتبسات من بواحدةٍ  ابدأ ان يمكنني
 القدم. في تقريبا السومرية اللغة تبدو كانت كيف عن أيضا فكرة تعطيك سوف

  
 ٢::٣  : ماتوزاك اناي

 . السومرية( اللغة من اسطر عدة )تقتبس
 

 ٠:٤٣  : ماتوزاك يانا
  الثانية. من أفضل بيت ربة هي منهن   من فكرة حول يتناقشان سومريتين امرأتين بين أدبية مناظرة من قصير خطاب هذا

 مستمتعةً  الماء، منها تسحب التي البئر ماء بتعكير وتتهمها منها وتسخر تتهكم لذا منافستها من اكفأ أنها انه إحداهن تزعم

 وهي عررر' عررر 'عررر السومرية الكلمة استعمال خالل من اليوم طوال لقمحا تطحن انها على منافستها بوصف بشدة

 الفعل وهنا 'طحن' يعني الذي 'عررر' كفعل معين تاثير تحقيق اجل من السومرية اللغة في األفعال لتكرار غريبة ميزة

قلَّدال الكالم اهذ أحببت   لهذا العمل. هذا ورتابة مشقة ليؤكد الفعل لفظ تضخيم بفعل الحجر على الحبوب طحن صوت يقلد   م 

 الحبوب  هاطحن بعد المرأةَ  انَّ  كيف حول مفصلة معلومات ليعطي الحديث باقي يأتي ثم ، بالذات السطر لهذا والهزلي

 بشكل سومر بالد في المنزل ربة بها تقوم كانت التي األساسية المهام من طبعا هوَ  الذي الخبز تخبز ان تحاول اليوم طوال

 الخبز بحرق المطاف بها ينتهي الخبز لعمل الخطوات جميع اتباع حاولت ان بعد انها أيضا بالتفصيل تشرح و هذا ي.يوم

  وهو النص مضمون عن فكرة بالطبعِ  األمر هذا يعطيك  يداها. تلمس ما كل بالكامل تفسد انها الحديث وملخص كامال،

 لغة السومرية اللغة الن وهذا األصوات بعض تكرارَ  سمعتَ   ربما السومرية. اللغة عن شياءاأل بعض لشرح جدا مناسبٌ 

ية  "أنت أو " ذاهب ، ذهب ، إذهب " مثل لافعا يوجد ال فمثال ، كاإلنكليزية األفعال بصرف تقوم ال انك معناه وهذا تراص 

 العمل يفعل من رفةلمع الرئيسي للفعل ونهايات بدايات افضت   الفعل لصرف السومرية في وإنما " تحرق هي " تحرق"

ية مشابهة لغات وهناك الخ... ومتى  اللغات باقي عن منعزلة السومرية ولكن والهنگارية واليابانية التركية اللغة مثل تراص 

 الميالد بلق الرابعة األلفية من  اللغةِ  بهذه يتحدثون العراق جنوب في  الناس   نكا ميتة. او حية لغة باي لها عالقة ال فهي

 النكات قراءة بوسعنا اليزال لكن عام آالف أربعة يلةط  موجودة تعد لم لغة انها يعني وهذا الميالد بلق٤٤٣٤  حتى

 عليه. حافظنا الذي النص بفضل بقرائتها اإلستمتاعِ و

 

 :٠:٠  : تايلور جون

 تبدو كانت كيف رفنع أن   لنا كيف بالفعل، عام ٠٤٤٤ منذ توفيَ  قد السومرية باللغةِ  م تحدثاً  شخص آخر هناك كان اذا

 اللغة؟ هذه

 ٣:::  : ماتوزاك يانا

 النها المدارس في إندثرت   ان بعد السومرية اتعلمو الذين البابليين ىإل هذا في الفضل   يعود مبدئياً  جدا. مهم سؤال هذا

س كانت لهذا والعلم للثقافة مهمة وكانت جداً، مرموقة لغة كانت ندثرةٍ  كلغةٍ  ت درَّ  بعض في الالتينية االن نحن ِرسن د ً  كما م 

 الن طق معرفة يمكنناال ناولكن لفظية وتفاسير نحوية ونماذج القواميس مثل األدوات كافةَ  البابليون جلب النحوية. المدارس

 فكرة إلعطائنا ياً كاف األمر   هذا يكون أن ويمكن  هذا ينطقونها. البابليون كان كما سنسمعها أننا إال السومرية للغة الحقيقي

 كتابة اي العلَّة حروف كتابة هي المسمارية الكتابة مزايا احدى ومن . الماضي في اللغة هذه نطق كيفية عن  تقريبية

 األصلي. النطق الى الوصول السهل من يجعل وهذا معاً  الساكنة والحروف العلَّة حروف فتكتب العلَّة. حروف

 

    :٣:٤   تايلور: جون

 مضمونها؟ هوما عددها؟ كم ؟لوسمحتِ  التفصيل، من بمزيد النصوص هذه عن تخبرينا ان يمكنكِ  هل

 

٣::٣يانا ماتوزاك:    



 م  تتُّ  لم التي السومري األدب نصوص من اكبر مجموعة ضمن من النصوِص  من دةٍ دَّ حَ م   مجموعةٍ  على حالياً  مل  أع 

 تقريباً  هناك يوجد . نوعهِ  من فريدٌ  ءٌ شي وحده   المضمون لكن للغايةِ  مثيرٌ  شيءٌ   وهذا حديثةٍ  لغةٍ  اي   الى قط ترجمتها

 المثالية المرأة تِصف   ال النصوص هذه ان للجَدل والمثير المثالية المرأة وصف وهو واحدٍ  بهدفٍ  تشترك نصوص أربعةَ 

 ان يحاولون  ". صالح امرأة ليست يه " "مثلها تتصرفي ال" أو " هكذا تفعلي 'ال : مثال يقولون فهم تماماً. العكس بل

 امرأة اي تماماً، العكس تكون ان المرأة يشجعون مباشر غير وبشكل صالحة غير المرأة التكون ان كيف لك ايقولو

 وصف طريق عن المثالية المرأة تعريف الى تهدف والتي األربعة النصوص هذه بين من هناك يوجد   . جيدة او صالحة

 ولكنه جدا اً تافه األمر يبدو قد ، األفضل المنزل ربة هي من حول متشاجرتين امرأتين بين يةظلف مبارزةٌ  تماًما العكس

ندَّ يتصَ  ال العاديات البيوت ربات الن للغاية مذهلٌ   لملوك او لآللهةِ  عادة الصدارة تكون إذ ك برى ادبية مؤلفات في ر 

 غير مدينة من البعض، بعضهن   يكرهنَّ  يبدو ما على خاصمتانمت جارتنان هنا  لدينا يوجد ذلك مع .شِگلگامِ  مثل قدامى

 جدا. واقعي نص هوو  الميالد قبل الثانية األلفية بداية في العراق جنوب في معروفة

 

ِبر غير عنوان أعطيت والتي الكالمية المبارزة هذه إعتِبرت    وهذا االسف، مع الفرعية الكتابات من " ب و أ نامرأتي' معَّ

 مكونة وهي ' ب 'أمرأتين على تقريباً  الحفاظ   تمَّ  ذاتِه. بحدِّ  العنوان من اثارةً  اكثر نفسها النصوص الن قليالً  م ؤسفٌ  أمرٌ 

ها تمَّ  وقد السومري األدب في الطولِ  متوسطَ  اً َنص   عتبر  ي   والذي تقريبا اً سطر ٣٠٤  من  في مخطوطةً  ١٤ على ِحفظ 

 الننا للغاية مدهشة نصوص انها . القدم في جدا شعبية كانت النصوص ان معناه وهذا ، النهرين مابين بالد ارجاءِ 

 و تماما السيطرة عن يخرج ان   الى يةٍ سلِّ م    بدايةٍ  في المرأتين بين يتفاقم النزاع ان كيف جميل بشكل نالحظ ان باستطاعتنا

 امرأة به فذَ ت ق   ان للغاية خطير اتهامٌ  بالتأكيد هذا .بالعاهرةِ  األخرى إحداهن سميوت   الواضح ضر  العِ  بقذفِ  األمر ينتهي

 استناًدا بالطالق تهديدها زوجها يقرر ولهذا آنذاك الرافدين بالد في كبرى جريمة ي عتبر والذي الزنا يعني النه متزوجة

ِجبَ  . شائعاتِ ال هذه على  هاتِ عدوَ  معاقبةِ ولِ  معتهاس   سترجاعِ إل المحكمة الى الذهابَ  عرضها فذِ ق   التي المرأة ىعل و 

 اللغة في ادبية قطعة اطول على نهم األخير الثلث في النصُّ  يحتوي . دراميةٍ  أحداثٍ  على فعال تحتوي  إذ عليها المعتدية

 هو ' أ 'امرأتين الجميل بالعنوان والمعنون الثاني نصِّ لل بالنسبةِ  أما وتعقيداً. التواءً  القانونية المحاكمات ألكثر السومرية

 هو مثلما الدراما من نوع  اضاي هناك كان ان نعلم وال فيه  الحبكة من نوع أي يوجد وال موصولة غير اجزاء عن عبارة

 الفكرة تكرار هو المحفوظة القطع من به نجزم ان نستطيع مما لكن ، والنهاية البداية ضياع بسبب ' ب 'امرأتين في الحال

 لربة مساوية الصالحة المرأة الحاالت اغلب وفي ' ؟ صالحةً  امرأةً  تصبح لكي لمرأةا ىعل يستوجب الذي 'ما وهي التالية

 . الجيدة المنزل

 

ص ً  أما  بالمرة مكتشفَين غير كانا فقد اكتشافي من اصال وهما النساء ضد َذم   أغاني عن عبارة هماف نااالٓخر انلنص  ا مايخ 

 للنص األول السطر من النصوص ةِ بعنونَ  والبابلية السومرية الطريقة ات باع   رت  وقرَّ  بنفسي همانيعنوا باختيارِ  قمت   لذا

 يتيناألول الكلمتين من العنوان يأخذون وإنما  اليوم عليها المعتادين المجردة العناوين هذه توجد ال الرافدين بالد في فمثاًل 

مَيت والثانية الشرير' 'الفم سمهاا كان األولى غنيةاأل   الن الحالتين يلكلَت جدا مناسب كان وهذا للنص  'الشر ت تِقن امرأة ' س 

 . السياق هذا في عهتوق   عليك ينبغيما عن سريعة فكرة يعطيك هذا و

 

 ٤٤:١١  تايلور: جون
 . بالتأكيد اثارة أكثر   العناوين هذه

 

 ٠٢:::  ماتوزاك: يانا

 الجزء فيها يوجد ال ' أ  'امرأتين حالة في ذكرت كما اللفظية الم شادات هذه ان في لدينا الموجودة المشكلة   تتركز   . بالتأكيد

 من كلمتين أول اقتباس وهو الرافدين وادي في المستعملة نفسها الطريقة تستعمل ان نستطيع ال فلهذا النص من األول

 وهذه الشر' ت تقن 'امرأة مثل اثارة فيها لماتك على  ' ب 'امرأتين  في البداية   والتحتوي هذا اصالً. نعرفهما ال الننا النص

 ال طبعا هذا ؟' اتيتِ  أين ن  مِ  ' ’AMDIDEN 'METE األخرى لأتس مرأةإف حًقا برئ سؤال انه كما ، ذاتها بحدِّ  مشكلة

ة هذه وخاصة النصوص من النوع هذا لمثل مألوفة بداية فهذه آخر جانب من . النص سيتطور كيف فكرة ي عطيك  المشاد 

 هناك كونت قدو الغموض من نوع يعطي امفرب العنوان هذا استعمال المنطقي من ليس إذ رئيسيين نَبَطلي بين الكالمية

 الطريقة. بنفسِ  أتبد اكثر نصوص

 



 ٣::٣:  تايلور: جون

 ؟ كذلك أليس ، تقريباً  " كان ياما كان " لجملةِ  إستعمالنا مثل

 ٤٥:٢١   : ماتوزاك يانا
ات هناك يوجد ال جداً. جيدة مقارنة هذه  . الصدد هذا في جدا مماثل شي انه نعم ولكن خياليةال قصصال مثل لفظية مشاد 

 
 ٤٠:٣١  : تايلور جون

 وكيف لمصادرا هذه طبيعة هيما سمحتِ  لو  لنا تشرحي ان يمكنك هل .رةٌ متناثِ  قطعٌ  هي صادركم معظم ان ذكرتِ  
زئة أصبحت  ؟ مجَّ

 
 ١::٠:  : ماتوزاك يانا
تبت    نعم  النهرين مابين بالد من النصوص باقيو الكالميتين والمشادتين اللعن أغانيك ذكرت التي النصوص هذه كل ك 

 تصبح إذ الورقية المخطوطات عكس وهي رائع بشكل متينة الطين ألواحَ  أنَّ  كما ، المسماري بالخطِّ  طينٍ  من ألواحٍ  على

د   . الحرق مع أقوى  األحيان بعض تتكسر يجعلها هذا ولكن اً جيد اً امر  مثالً  النهرين مابين بالد في بالكامل مكتبة حرق   ي عَّ

 كيباللتر األمر   يصل   حينما تعقيدا اكثر انها كما ، المسمارية األلواح طبيعة يفسر هذا وبالتالي جدا صغيرة قطع الى

  تحتوي إذ الكاملة التركيبة على تحتوي كثيرةٌ  ألواحٌ  توجد ال نهأل  عمالقٌ  لغزٌ  األحيان من كثير في فهي السومرية األدبية

 ٣٠٤ من َكونيت والذي '  ب 'امرأتين مثل نص دَ جِ و   ن  إ الِمثالِ  سبيل ىعل . اً سطر ٤: -٣٤ من  يةٍ نصِّ  اجزاءٍ  على  عادةً 

 النصية القطع هي ٤: -٣٤  ال السطور هذه ان تبدو . بكاملهِ  النص تشكيل إلعادة قطعٍ  عدةِ  الى نحتاج سوف  ا ً سطر

 للتحكم قابلة صغيرة قطع الى الكاملة تركيبةال بتجزئةِ  أوال يقومون ولهذا  الكتابة  طلبةِ  بلِ قِ  من اليومي  مِ عل  للتَ   المستعملة

 النادر ومن قطعٍ  الى اً ضاي تجزئتها يمكن المقتطفات وهذه فقط مقتطفات لدينا يوجد   . األلواح على كاملةً  يكتبوها ان قبل

 الشرير' 'الفم الساخرة الترنيمة ولكن اجزاءٍ  الى مكسرةٌ  أغلبها أنَّ  إذ  بالكامل تركيبةال م  تضُّ  لدينا كاملة ألواح وجود جداً 

  تركيبِ  إلعادةِ  طررت  وإض هذا الكسور. من القليل مع بالكامل النص على يحتوي طيني كمنشور عندي التي هي فقط

 . وصغيرةٍ  مختلفةٍ  قطعٍ  من جديد من المذكورة الباقية المؤلفات

 

 ٤٣::: تايلور: جون

 مختلفة رواية  النسخ هذه من كل   ىلد كانو  األصلي النص من زئيةٍ ج   نسخٍ  من حطمةم   اجزاء مع تتعاملين أن كِ  يعني هذا

وعٌ  سيناريو هذا يبدو . النص من الشي بعض  . م رَّ

 

 ٣٤::: : ماتوزاك يانا

 جمع ومعارض المتاحفِ  الى الذهاب لك يتاح هالن َشِيق اً ضاي ولكنه الوقت من الكثير يستغرق   أنَّه إذ بالفعل كذلك هو نعم
د ان   نهاأش من التي هي ةعالقط وهذه جداً  صغيرةٍ  قطعةٍ  على وتعثر أحياناً  الحظ  ي سعفك قد  كما األثرية. القطعِ   الثغرة  تسُّ

 العناء. ق  يستحِ  امر فعال إنه ،
 

 ٠١:::  تايلور: جون
 

ن   هل ؟ القصة بطالت سمبإ معرفة لديك هل  ؟ حقيقيات شخصيات ك 
 

 :٠:::   : ماتوزاك يانا
 
 المرأة تحديدَ  قررتَ  قد كنتَ  اذاف األدبي النوع هذا طبيعة في يكمن هذا ان واعتقد  بالكامل وهميون القصةِ  أبطالَ  إنَّ 

 مع تنطبق ال بحيث  للغاية غةً بالَ م   المرأة فاتصِ  وستكون النمطية الصورة من  نوعٍ  بخلقِ  ستقوم تماماً  عكسها او المثالية

َوثَّقة حقيقية فعالً  اسماءٌ  الشخصيات بعضلِ  أنَّ  يبدو أنَّه إال حقيقية شخصية اي  في أنَّ  نعلم   . ريخيةأت  شخصياتٍ لِ  م 

 الحكيمة' 'المرأة  ومعناه 'نينكوزو' اسمها بالعاهرة، وتسميها منافستها تطعن التي الشريرة المرأة سمِ إ عن  ' ب  'امرأتين

ِكرَ  قد يكن لم وأ مكسورةال القطع ضمن ف ِقد قد ماإ عدوتها واسم  لديك كان اذا  معظم هنأل الشديد االسف مع باألساس ذ 

 تعكس و معبرة عادةً  تكون األسامي هذه تجد فلهذا اسمائهم في ينعكس باينت اً ضاي فهناك النزاع في طرفين أحياناً 

 الحكيمة المرأة- 'نينكوزو' مع الحال هو كان وإذا هذا. األحيان من كثير في مفارقة ذات اً ضاي وتكون المكانة او الشخصية

 نزاع في موازية قصة هنا أذكر أن نييمكن .بينهما نقارن لكي خصيمتها سمإ نعلم   ال نناأل ذلك معرفة الصعب من فإنَّه



 يسل وأنهم لفظيةٍ  بمناظرةٍ  مشتركين تابالك   الطلبة من اثنان هنا لدينا . الحالة هذه عن كمثالٍ  الذكور من اثنان بين كالمي

 الشاب وإسم , منه شأًنا األرفع لزميلهِ  دٍ حَّ بتَ  يقوم فكرياً  ناضج ولكنه السن صغير طالب هناك إذ المكانة نفس لديهم

 وهذا العلم أعطاني انكي يعني انه فهمي ومن إياه' اعطاني -السومري الحكمة اله -'انكي ومعناه 'انكيمانسون'  رالصغي

 جيدة بطريقة يتصرف ال شانا األرفع الشاب هذا ولكن  ناجحةٍ  بطريقةٍ  سناً  األكبر الطالب  تتحدى ان يمكن كيف يعكس

 من وهو ' األخالق ' الى ترمز ' القدم ' الن لنا السذاجة بهذه االسم اليبدو . ' ميلةج قدمه '  معناه ايسا'-'جيرين واسمه

 نهأل قدميه حول فكاهة هناك تدور   قد ربما . ' جميلة اخالقه ' أنَّ  وتعني  اختراعها يتم لمو وثقةالم   السومرية االسماء

 النص في وشخصيته اسمه بين تناقض هناك يكون ان   ممكن او قدمه وليس الجميله يداه  ت ذَكر أن   يجب كان كاتبٍ  كطالبٍ 

 .'  ب 'امرأتين ب شبيه هذا كان ن  إ تحديد علينا زال ال . بحماقةٍ  يتصرف   نهأل الجمالِ  عن البعد كل بعيدتان هما لتانال

 

 ٢:٠٣:  تايلور: جون

 ؟ وهمية الشخصيات هذه  كانت وان حتى الحاضر او الماضي في سواءً  بآخر او بشكلٍ  الواقع النصوص هذه عكست هل

 

 ٢:٠١: : ماتوزاك يانا

 جنوب في نموذجية سومرية مدينة من اليومية الحياة من ستوحىم   الخيال من جدا خاص نوع ولكنها خيالية، قصص انها

 لديهم كان نإو األبطال كل أنَّ  إذ آنذاك حاضرهم في  النصوص هذه وقعت   الميالد. قبل الثانية األلفية مطلع في العراق

 هذا . القديم للقارئ كبير بشكل مألوفة ستكون كانت وظروف بيئة في ويعيشون آنذاك شائعة سومرية اسماء فكلها اسماء

 على او بدائي أسطوري زمن في هاأحداث   وقعت   الوقت لكذ في األدبية النصوص معظم الن عادًيا غيراألمر هذا وي عتبر

 النصوص بهذه شبيهةٌ  نصوصٌ  تقريبا الت وجد   . خالدةٌ  نصوصٌ  ِبم جملِها وهي عظيم أسطوري نصف ماضي في قلاأل

 قصة ِبإختصارٍ  لدينا يوجد . الميالد قبل الثانية األلفية مطلع في البابلية المدينة في آنذاك حاضرهم في أحداثها وقعت والتي

 في الوحوش لمحاربةِ  مغامرات في ينطلقون الذين ِگلگاَمش مثل األسطورية اوروك ملوك قصص عن كلًيا مختلفة ادبية

 . الواقعِ  الى اقرب ولكنها خياليةٌ  قصصٌ  مجرد ذهه زالت   ما . الخ بعيدة بالد

 

 ٢::٢: : تايلور جون

 ؟ استخدامها مَّ تَ  وكيف النصوص هذه كتبَ  ن  مَ 

 

   ٣٤:٤٣ : ماتوزاك يانا

ت    خارج أهمية لها يكن لم وربما ت اب(الك   بةالطل) لطالبهم سيندرِّ الم   لِ بَ قِ  من األرجحِ  ىعل النصوص هذه كتابة   تمَّ

 عبر شفهًيا تمريرها يتم التي األدبي النوع من تكن ولم كبير حدٍ  الى تعليمية ومؤلفات تهذيبية نصوص فهي المدرسة

 عدد هو وكم اكثر وأ واحًدا م ؤلفاً  اكانو وسواء ؤلفينالم   مه   ن  مَ   بالضبط  نعلم   ال. المطاف نهاية في ن  ت َدوَّ  ان قبل القرون

لَّ  إنَ  . الكتابة في المشاركين األشخاص  األغلب على الذي المباشر االجتماعي السياق هو الكَتبة تعليم عن نعلمه ما ك 

ِتبت ست   ك  رِّ  تعليم شكل على الميالد قبل الثانية األلفية بداية في الكَتبة تعليم   كان علمنا. بحس النصوص هذه ضمنه ود 

ورت  و البسيطة المسمارية الحروف  الكفاية فيه بما ايتعلمو ان الطالب أغلب على يجب كان . بالتدريج  ذلك بعد تطَّ

 السومري األدب دراسة في يستمرون الذين هم فقط منهم وقليل الرسائل كتابة او العقود وكتابة التجارية األعمال لمزاولة

 فيه ن ِسخت عندما الوقت لكذ في  اليومية حياتهم في الناس يستعملها لغة تكن لم السومرية  نَّ أ ركَ نتذَ   أن   ويجب هذا  ،

 في الالتينية كاللغة ، ندثرةم   اجنبية كلغة المدرسة في السومرية َتعلُّم نيالمتدرب الكَتبة هؤالء على كان . المخطوطات هذه

 النصوص هذه ان قلت  ’. ب 'امرأتين مثل النصوص قراءةً  فقط  عالياً  تعليًما المتعلمين هؤالء ِبإستطاعةِ  وكان هذا يومنا

ِتبت قد غالباً  نهاأل ةوتهذيبي تعليميةً  اً نصوص بطبيعتها كانت     على دليل وخير  الذكور لتالميذهمِ  ذكور سينرِّ دَ م   قبل من ك 

 فن  ةلفظيال المشادة هذه ت علِّمهم . األشياء من الكثير التالميذ تعليم مكانهِ إبِ  ذاته  بحدِّ  النص هذا نأل  ’ ب 'امرأتين هو ذلك

 القصة نهاية في القضائية الدعوة  ت علِّمهم كم . الجيدة المستقبل زوجة صفات الى باإلضافة بالكلمات التشاجر او االلقاء

طب إلقاء و المرافعات قانون اً ضاي  لنصوص واعيا اً إعداد  وجود   ىاألول للمرة ن الحظ   . الخ العامة النيابية او الدفاعية الخ 

اء تعليم لغرض ادبية  السؤال نأل ما نوعا السلوك لقواعدِ  اً انعكاس أيضاً  وت مثِّل   هذا . الحياة في والِعَبر الدوروس وإخذ الق ر 

 اجل من كتب  ت   لم النصوص هذه نَّ أب نوهأ   ان احبُّ . ؟' صالحة امرأة المرأة تصبح لكي المطلوب هو 'ما دائما هو الرئيسي

 الداخلية المعايير خالل من  يوجد   أنَّه الواضحِ  من أداؤها. م  يتُّ  ماكان غالباً  بل فقط الهادئة القراءة او االستنساخ او الدراسة

 ان المحتمل من . حيوي نصٌ  فعال  وهو األدبي النوع هذا طبيعة الى يرجع وهذا مسرحيا النص لتكييف إمكانية للنص



 في مرتجالً  كان هأنَّ  أهمية االكثر او أالفضل هي من حول المتجادلين الخصمين بين الكالمي النزاع من النوع هذا يكون

لةٌ  ولدينا هذا. المسرحي الداءا  ي قام الشفوية المنافسة من نوع هناك كانت   أنَّه الميالد قبل والعشرين الواحد القرن في ادِّ

 عادة المنافسة وهذه اليومي الصعيد على متداولة لغة السومرية كانت عندما الملك تسلية لغرض الملكي الديوان في ادائها

ن   لم ، مختلفين ابطال من مكونة  كالصيف تجريدية اً افكار غلباأل على بل الملك تسليةلِ  بيوتال ربات بها يق منَ  منافسةٌ  تك 

 الكالمية للمنازعاتِ  مخطوطاتال أولى لدينا ي وجد  .ِجداً  ةٌ يشعب مواضيعٌ  وهذه  الِمثالِ  سبيلِ  ىعل وسمكة طائر و والشتاء

 والصيف الشتاء بين المنازعة نفس من نسخةٌ  لدينا وجد  ي   كما ، الدالمي قبل عشر التاسع القرن من والصيف الشتاء بين

 في خاصة األمد طويلة االستمرارية من نوع هناك ي وجد   إذن الحاضر. عصرنا من العشرين القرن من العراقية باللهجة

لِّ  في موجود تقريبا يةظاللف للنزاعاتِ  األدبي النوع هذا تتجاوز  العراق  األدائي الجانب هناك أنَّ  كما . سياقاتال أنواعِ  ك 

 حالياً  ين  إ أعلن   لكي الفرصة هذه انتهز ن  أ أستطيع   . النزاع هذا في مشتركين والخصوم مباشر خطاب النه النوع لهذا

 ىعل حالياً  نعمل .والعربية باإلنكليزية ’ ب 'أمراتين ل حديثٍ  اداءٍ  لخلقِ   زيبانك(ال) فرقة من حتِرفينم   رواة مع أتعاون

 . سنة٠٤٤٤  منذ األولى للمرة المسرح الى النص هذا جلب

 

 ٣٠:٠٤  تايلور: جون

 

 ؟ النصوص لهذه وفقا الصالحة المرأة صفات هي ما هو: المهم والسؤال االداء. هذا لرؤية اتطلع  ! رائع هذا

  

 :::٣٠ : ماتوزاك يانا

 الصفات : وهي عامٍ  بِشكلٍ  الصالحة المرأة لتقييم نستعملها تصنيفات أربعة هناك توجد   جديداً. خبراً  لك أقول لن حسناً،

ص   الجمالية. والصفات المهنية الكفاءة و االجتماعي المركزو الشخصية  الفضائل بعض كانت   الشخصية صفات  لا مايخُّ

 يومنا في نستعملها زلنا ال التي الصفات بعض أنَّها إذ المرأة من متوقعةٌ  ..الخ والمثابرة الطاعة و االعتدال و العفة مثل

 كان .مهماً  دوراً  يلعب    االجتماعي المركز   كان لهذاو اً ضاي جيدة عائلة من تنحدر    الصالحة المرأة   كانت   . تقريبا هذا

 دور الن والنسيج بالغزل ماهرة وستكون جيدة مديرة تكون قدو جيد بشكل لالمنزِ  بشؤونِ  م  تهتَ  أنها األمر في الم هم الشيء

 الكثير. الشي يتغير لم والنسيج الغزل وِبإستثناءِ   جيدةٌ  طاهيةٌ  اً ضاي تصبح   وقد واألوالد للزوج المالبس تزويد   كان المرأة

 رضائهإو  بالزوجِ  العناية هو الدوراألهم نَّ أل النص في بارزٌ  دور له يسل هذا ولكن لألوالد جيدة مربية تكون وقد هذاو

ِتبت    الذي منظورال حول واضحةً  فكرةً  يعطينا  التوضيح هذا كلُّ  ، نسياً جِ   هذه خرآ وفي هذا . النصوص هذه به ك 

 الصحة   تعتبر   . وجميلةٍ  جيدةٍ  بصحةٍ  تكون ان   ي فتَرض   انها وهو السابقة بالنقطة ةمرتبط تكون ربما  والتي الصفات

 المهام بجميع تقوم لكي جيدة صحة لديها ونيك ان   المفروض من نهأل هتمامِ لأل مثيرٌ  وهذا الجمال من اهم لهم  بالنسبةِ 

 واالختالف اً ضاي النموذجي الرجل دحدِّ ت   المعايير هذه نفسَ  نَّ أ سريعٍ  وِبشكلٍ  هنا أضيف ن  أ احب   . منها المطلوبة المنزلية

 يكون . المهنة قضية في  واضحٌ  إختالفٌ  هناك نَّ ا يؤكد   وهذا المهنية القدرة هو الصدد هذا في والمرأة الرجل بين الوحيد

فترِض  منو األقمشةِ  ونسيجِ  كالطبخِ  المنزل اعباء عن ومسؤولةٌ  الَكَتبة لمدرسةِ  الخارجي المحيط في  المرأة واجب    أن   الم 

 له تكون ان المفروض من النظرية الناحية من الرجل الن والغطرسة التقييد من نوع فيه وهذا  اً كاتب  المثالي الرجل يكون

وث قة مهن عدة وهناك  مهنٍ  عدة  . كاتباً  اال يصبح ان يستطيع   ال ولكنه آنذاك م 

 

 ٣٣:٣٠  تايلور: جون

 
 ما على مكتوب نص هناك ان هو اأهمه ولكن النصوص هذه في الواضحة الفكرية األيديولوجية الخصال من العديد هناك

 هذه هل ؟ كذلك أليس ، المرأة معاداة قضية ىإل قريبة لكنها المثالية المرأة صفاتِ  لشرح شباب  ألوالدٍ  رجال قبل من يبدو

 ؟ نراها ان لنا ينبغي التي ريقةالط هي

 

  ٣٣:٠٣ : ماتوزاك يانا

 

 الصفات مهاجمة خالل من المثالية المرأة تحديدَ  الرجال من الكتبة   ختارإ عليه. اإلجابة الصعب من ولكن ممتاز سؤال هذا

 ضد  م عاداةِ ال من نوعٍ  الى تشير   فإنَّها بالطبعِ و المرأةِ  حقِّ بِ  م هينة هي النصوص هذه ولهذا المثالية للصفات المعاكسة

 النوع هذا و المثالي للرجل بالنسبة تبعالم هو األسلوب هذا أنَّ  نقول ان نستطيع لكننا بالميسوجينية يسمى ما وأ المرأة



 النصوص هذه نصف لكي بكافٍ  ليس وحده هذا أنَّ  كما ، العكسية صفاتها طريق عن المثالية تحديد في الغريب التعليمي

 مدركون النصوص هذه مؤلفي انَّ  الواضح ومن . المثالي الكاتب لوصفِ  المتبع األسلوب نفس هناك الن بالميسوجينية

 اي في العالم' في الشر سبب هي 'المرأة مثل للمرأة كراهية عبارات توجد   وال الجيد بعملها تقوم التي المرأة أهمية تماماً 

 في اً ضواي القديم العهد إنجيل تراث في او الالحقة اليونانية الكتابات في الشئ هذا ستجد   ولكن السومري األدب من مكان

 والمرأة  والزوجة الحنون واألم  المقتدرة لمرأةا  تحصل   الميالد. قبل األولى أللفيةا يةبدا من بعد فيما البابلية النصوص

 كهنا يتكرر   . الواعظ اإلرشادي باألد من دبيةٌ األ اتمجموعال بعض  في كبير تقدير على  تام بشكل بواجبها تقوم التي

 إذ ، ' ال ' بالطبع هو المتوقع والجواب ؟' امرأة انتِ  'هل وهو الكالمية المشادات هذه في باستمرار هاماً  بالغيا سؤاال

 يأتي وبعدها خاطئ بشكل وذاك هذا تعمل المرأة نَّ أ كيف يذكرون عندما وهو البداية في القيته الذي مثل خطابال هناك

 إيجابية ستكون النتيجة أن إال ، "خاطي بشكل شي بكل تقومين انت "  بامرأة لستِ  انت ال، امرأة؟ انتِ  'وانِت، السؤال

 بارزة  عام بشكل المرأة م عاداة مسألة تكن لم . كامرأةٍ  اليها النظروو جيًدا تفعلهما كان حال في الوقت نفس في المرأة لهذه

 األفكار بعض في تفاوتاتٌ   حياناً أ نجد لكن الميالد قبل الثانية األلفية ةبداي في السومري اإلرشادي األدب في بوضوح

 التي ةاللحظ ولكن السيطرة خارج األمر يخرج ال الرجال يتشاجر عندما الِمثالِ  سبيلِ  ىعل . جداً  فيها المبالغ النمطية

  التفاوتات هذه شرح   يمكن   . كبيرة دراما الى األمر ويتحول المحكمة في المطاف بهم ينتهي جارتان امرأتان فيها تتشاجر

 من أفضل همأنَّ  يشعرون اكانو الذين الذكور الكتبةِ  على م قتصرةٌ  كانت   السومري األدب معرفةَ  نَّ أ وهي بسيطة بحقيقةٍ 

َهم كنَّ  اللواتي النساء من وأفضل غيرهم  الشي وهذا رةوِّ تطَ الم   بةتَ الكَ  ثقافة نفس لهن توفير عدم بسبب النقاش من شاتم 

 المهنة. هذه في  أصالً  للنساءِ  وجود هناك يكون ال حينما خاصةً  السهل باألمرِ  نمنه السخرية عليج

 

 ٠٤:٠٣  تايلور: جون

 ؟ ثحالب مراحل من نآلا انت مرحلةٍ  اي   في النصوص. هذه على العمل من الكثير انجزتِ  انك الواضح من

 

 ٠٤:٠٢  : ماتوزاك يانا

 دور باألحرى او النساء عن فكرة بناء وهو بعملي متعلقة مختلفة مواضيع حول كتب من واجزاء مقاالت عدة حاليا لدي

 سوف .القريب المستقبل في او االن بتحضيره اقوم ما هو عملي من األكبر الجزء ولكن خاص بشكل االجتماعي الجنسين

 باقي بدراسةِ  وسأقوم   ، السنة نهاية قبل  دي( )جروتر  رنش دار مع ’ ب  ل'امراتين وتحليلي الناقدة الطبعة تظهر  

م   أن   ما المجموعة  سيشمل والذي ساخرة ترانيم حول وهو  ِبدراستهِ  أقوم  كتابٌ   حالياً   ولدي  هذا . المشروع هذا َيتُّ

 هذا لكوكذ اً ضاي للرجال المسيئة الساخرة الترانيم أناقش سوف ولكني الشر' تتقن و'امراة الشرير' 'الفم من األولى الطبعة

 اً كتاب األربعة النصوص هذه حول لعملي النهائية الثمرة ستكون   عين.م   ادبي   نوعٍ  اعتبارها يتم لم التي الكتابة من النوع

 ةٍ موجه اجزاء عن عبارة يكون سوف الميالد. قبل الثانية االلفية فجر في المثالية المرأة فكرة بناء او األنوثة تعريف حول

 اقدم هو نآلا بحوزتنا الذي نأل االجتماعية الدراسات من األسطورة ساسأ على م ستِندٌ  النطاق واسع و مٍ هتَّ م   جمهورٍ  الى

 لكتابته اتطلع وأنا حاليا موجود الكتاب أساسو امرأة تكون لكي المرأة من يتطلب الذي وما الجنسين دور حول ادبي نص

 اإلنكليزية الى المذكورة األربعة النصوص هذه بترجمة حالياً  أقوم   بإكماله. أقوم حتى الوقت بعض مني سيأخذ ولكنه

  هرينالن مابين بالد ألدب مخصصة بيانات قاعدة في نترنتإلا شبكة على مجاًنا متاحةٌ  القريب المستقبل في ستكونو

تاحة المشروحة المسمارية لِلنصوص الكاملة جموعةم)ال ل ترمز والتي Oracc  تسمى ، عام بشكل   .( مجاناً  والم 

اء يستطيع ت ب هذه إكمال موعد ىحت اإلنترنت شبكة على النصوص لهذه اإلنجليزية الترجمة مطالعة الق ر   . األقل على الك 

 

 ٠٣:٠٣ : تايلور جون

 ؟ اكتشافاتكِ آخر  متابعة خاللها من يمكننا طريقة هناك هل

 

 :::٠٣  : ماتوزاك يانا

 أيضاً  وبإمكانك للحظر خاضعة غير وهي منشوراتي فيها أنشر   academia.edu   األكاديميا موقعِ  ىعل صفحة  لدي

 شي لكل استخدمه والذي تويتر  موقعِ  ىعل اً حساب مؤخًرا إفتتحت   قدو الجامعية صفحتي في  الكاملة منشوراتي إيجاد  

 . السومري األدب في بالمرأةِ  متعلقة جديدة أشياء عن شك بال فيه أعلن سوفو القديم األدنى بالشرق متعلق

  

 ١::٠٠ : تايلور جون

http://academia.edu/


 . رائعاً  اللقاء هذا كان . لكِ  جزيال شكرا

 

 ٢::٠٠  : ماتوزاك يانا

  . لك شكرا

 

 :٠٠:٣  : تايلور جون

 

دعمنا عبر منصة الباتريون والتي هي :   ىحافات القصِب الرقيقِة ، إذا أعجبكم عملنا في رج  ىشكرا جزيالً إلستماعكم إل  

نيهاٍت  في الشهِر عل  ى. هذا ويساعدنا إنفاقَكم بضَع ج   ( patreon.com/wedge pod)  

لغاِت  ىهذا التدوين الصوتي ويقربنا من الغرِض الذي  يمكننا من ِخاللِه تقديِم ترجماِت مناسبٍة إل ىعل إستمرارية العمِل   

مثل : اإلشتراك معنا في التدوين الصوتي أو ترك لنا   ىالشرق األوسِط  .  يمكنكم دعمنا أيضاً عن طريِق وسائٍل أخر

ي تونآال  ىتقييم من خمِس نجوم عل  

تابعتنا ىوصية بنا إلمن إختياركم  أو الت  تويتر  ىعل أصدقاِئكم  أو م  podcatcher أي  ىأو متابعتنا عل   

@wedge_pod   

وإذا كنَتم تريدون  معرفة أخر أخبار التدوين الصوتي ِبإمكانكم اإلشتراك ِبنشرتنا اإلخبارية. يمكنكم إيجاد  كافة الروابِط    

wedgepod.org موقعنا األلكتروني:    ىعل  

.   مل أن تنضموا إلينا في المرة القادمةآلكم وشكراً 

 

 

 

 

 


