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بورسيبا... مدينة بذاكرة تاريخية تحمل الكثير من األسرار 

تبعد عن مركز مدينة احللة 
15كم وجنوب غرب مدينة 

بابل الأثرية 25كم  مت 
الإعالن عن �صفتها الأثرية 

يف اجلريدة الر�صمية / 
الوقائع العراقية ال�صادرة 

يوم 1935/10/7 م وبرقم 
465 / وردت الإ�صارة اىل 

بور�صيبا اأي�صا با�صم بر�س 
منرود

 وه��ي كلمة �س��ومرية تعني مدن �لبحر �أو �س��يف 
�لبح��ر . �أما كلمة بر�س يف �للغ��ة �لعربية فتعني 
بالع���ر  �خلا�س��ة  �مل�س��ادر  وت�س��ر  �لقط��ن 
�سغ��رة  قري��ة  كان��ت  بر���س  �أن  �ىل  �لعبا�س��ي 
و��سته��رت ب�سناعة ن��وع من �لثي��اب �ملدعوة ) 
�لثياب �لرب�سية ( وقد �ندر�ست ب�سبب تغر جمرى 
�لنه��ر عنه��ا . ويعتقد ب��اأن ��سم من��رود ، قد جاء 
�إليه��ا م��ن ��سم �ملل��ك �ل�سهر �مللق��ب بالنمرود ، 
لتم��رده على �حلق و�لعد�ل��ة ، و�لذي عا�ر نبي 
�هلل �إبر�هي��م علي��ه �ل�س��ام . �أجريت فيه��ا �أعمال 
�لتنقي��ب مل�سلحة �ملتحف �لربيطاين ، من قبل ” 
بي�س��ن وتونيني ” ع��ام 1854م ثم هرمز ر�سام 

عام 1902م .
 وي�ساهد �لز�ئر لبور�سيبا تلني كبرين . �لأول تل 
�إبر�هيم �خلليل ، حيث مقام �إبر�هيم )ع( ويحتمل 
�أن متثل �ملنطقة �ل�سكنية �لقدمية �لتي قد حتتوي 
ق�س��ور� و�ماك��ن لل�سك��ن �خلا���س بكب��ار رجال 
�ملدين��ة . �أم��ا �لت��ل �لثاين ، فهو ت��ل بر�س و�لذي 
يعن��ي بقاي��ا منطق��ة �ملعب��د و�لزق��ورة �لو�قعة 
خلفه ، ويف�سل بني منطق��ة للمعبد و�لربج وبني 
ت��ل �إبر�هي��م �خللي��ل منخف�س م��ن �لأر�س رمبا 
تك��ون �سارع �ملدينة �لرئي�س . �أن �أعمال �لتنقيب 
مقت���رة على �ملعبد و�لزق��ورة ، ولذلك ل ميكن 
�عطاء فكرة كاملة عن �ملدينة. وتعد �لزقورة من 
�ب��رز معامل �ملدينة، ول ميكن �عطاء فكرة كاملة 
عن �ملدينة، لكن زقورتها ملمح بارز فيها ، و�أنا 
�عتقد باأنها برج بابل �لذي وردت له ��سار�ت يف 
�لعديد م��ن �مل�سادر وكذلك ت�سمن �سفر �لتكوين 
�لتور�تي �أ�سارة �ريحة له. وما ي�سجع على دعم 
هذ� �لفرت��س، �أن بور�سيبا كانت �سمن جغر�فية 
مدين��ة باب��ل. ترتف��ع �لزق��ورة 47م ع��ن �سط��ح 
�لأر���س ، وه��ذ� منحه��ا مركز�ً ح�ساري��ًا و�أ�سًا 

تاريخيًا لي�س يف بابل فقط و�إمنا بالعر�ق كله.
 ورد ��س��م بور�سيب��ا بامل�س��ادر �مل�سمارية �لتي 
تعن��ي بي��ت �لطبق��ات �ل�سب��ع لل�سم��اء و�لأر���س 
وللتاأك��د م��ن كونه��ا �سب��ع طبق��ات ، نحتاج �ىل 
حتدي��د معاملها ب�س��ورة دقيق��ة وو��سحة، كما 
�أنها تتطلب عمليات تنقي��ب و��سعة و�ساملة، �ىل 
�أن ح��دوث حري��ق يف �جلزء �لعلوي م��ن �لزقورة 
ه��و �ل��ذي �ثر عل��ى �ن�سه��ار جزئ��ي منه��ا. �أما 
�أ�سب��اب �حلري��ق وطبيعت��ه ، فقد بقي��ت جمهولة 
وغام�س��ة ج��د�ً ، لك��ن �لبني��ة �لذهني��ة �ل�سعبية 
�أنتج��ت ع��دد�ً من �ملرويات ، م��ا ز�لت حتى �لآن 
متد�ول��ة ، و�ساغ��ت بع�سًا من �لذ�ك��رة �ل�ردية 
، وه��ي ظاه��رة طبيعية يف �ملناط��ق �حل�سارية 
و�لتاريخي��ة ، �لت��ي ظلت فيها فج��و�ت و��سحة. 
حي��ث تبتكر له��ا �جلماعات �سفاهي��ات ، تنطوي 
وبالإم��كان  و�أ�سط��وري  تاريخ��ي  عل��ى جم��ال 
�لعتم��اد عل��ى هذه �ملروي��ات وتاأويله��ا، لأنها 
ت�سكل جزًء حيويًا من ذ�كرة �جلماعات . ور�فقت 
�ملروي��ات �ل�سفوية كثر�ً م��ن �لوقائع وجتاورت 
معها و�ساغت حقيقته��ا �ملفرت�سة �لتي مل تكن 
د�ئم��ًا بعي��دة عن �جلوه��ر �لثق��ايف و�لتاريخي . 
ه��ذ� ما لحظته مع عديد م��ن �لإ�سار�ت �لثقافية 
�لغام�سة ، حيث يت�سدى لها �جلماعات وت�سوغ 
��سطورتها �خلا�سة و�لقريب��ة من �لبنية �لذهنية 
. يوؤم��ن به��ا �جلماع��ات  �ل�سائ��دة يف �ملحي��ط 
ويتد�ولونه��ا ب�سب��ب �سيادة �ملج��ال �لأخاقي ، 
ومث��ال ذلك ��سد بابل / �ملوجود يف مدينة بابل 

�لثارية. 
وتتك��ون زق��ورة بور�سيب��ا يف �لن��و�ة ، �أي ن��و�ة 
�لعق��د �ملبني باللنب يحي��ط بها غاف من �لأجر 
، وق��د �سوه��د يف �لأجز�ء �لعليا . �أم��ا ��سم �ملعبد 
�لرئي���س يف �ملدينة كان يعن��ي بيت �خلا�س �و 
بيت �ملك��ني وورد ذكره يف ع��دة ن�سو�س تعود 
�ىل �ملل��ك بنوخذ ن�ر حيث �أق��ام باإعادة بنائه 
وه��ذ� يعني باأن��ه يعود لف��رتة �أقدم م��ن �لع�ر 
�لبابل��ي �حلدي��ث . ووردت �أ�س��ارة ملعب��د �يزيد� 
يف مقدم��ة �ريع��ة حمور�ب��ي حي��ث ق��ام �مللك 

حمور�ب��ي بتجديد �أبنية �ملدينة �ملهمة ول�سيما 
معب��د �لإله نابو . يتكون خمط��ط �ملعبد من عدة 
�أبني��ة وجمموعة من �لغرف تنفت��ح على �لأبنية 
يف �ملعب��د ، وغرفة رئي�س��ة  و�جلدر�ن �خلارجية 
للمعب��د مزين��ة بالطلع��ات و�لرح��ات . وكذل��ك 
�ل�ساح��ة �لرئي�سي��ة و�ملدخ��ل �لرئي���س للمعب��د ، 
وكذل��ك كان��ت �لغرف��ة �لرئي�س��ة مزين��ة باأبر�ج 
�أي�سا مبني��ة مبادة �للنب و�لط��ني . جرت �لعادة 
�أن يق��وم �لإل��ه ناب��و ب��دور ب��ارز يف �حتفالت 
ر�أ���س �ل�سن��ة �لبابلي��ة �لتي تبد�أ ي��وم 1/4/ من 
كل ع��ام . وياأخ��ذ ناب��و متثاله م��ن بور�سيبا يف 
قارب خا���س يجري يف نهر �لف��ر�ت متجها �ىل 
بابل ، ثم ت�سر عربة �حتفال خا�سة فوق �جل�ر 
، وي�ستم��ر �ملوكب يف �سارع مدينة بابل �لرئي�س 
) �سارع �ملوكب ( ومير عرب بو�بة ع�ستار �ىل بيت 
�لحتفالت �لدينية و�لذي يعرف باللغة �لبابلية 
” بيت �لكيتو ” وبلغت �ملدينة �أوج عظمتها يف 
�لع���ر �لبابلي �حلدي��ث ، ول�سيم��ا زمن ملكها 
�ل�سه��ر بنوخ��ذ ن�ر �لث��اين و��ستم��رت قائمة ، 
قوي��ة ومفتوح��ة لا�ستيطان يف �لعه��ود �لتالية 
، للع���ر �لبابل��ي �حلديث ، كالع���ر �لخميني 
بقي��ت  كم��ا  و�ل�سا�س��اين  و�لغرئ��ي  و�ل�سلوق��ي 

ماألوهة يف �لع�ر �لإ�سامي .
مع تو��سل �ل�ستعد�د�ت لإدر�ج بابل على لئحة 
�لرت�ث �لعاملّي يف عام 2017، فاإّن موقع مدينة 
بور�سيب��ا )604 �� 562 قب��ل �ملياد( على ر�أ�س 
�ل�سد�رة يف �لن�سمام �إىل �لائحة �لعاملّية، لأّن 
�أّي تغي��ر �أو �إ�سافات عمر�نّية خارج مو��سفات 
�ل�"يون�سك��و" مل تطر�أ عليه، فقد ظّل كما هو عليه 
من��ذ �آلف �ل�سنني، وف��ق مدير �آث��ار بابل ح�سني 
فليح، حيث �أّك��د �أّن "مديرّية �لآثار حري�سة على 
ع��دم �إجر�ء �أّي تغير من �ساأنه �أن يقّلل من قيمة 
�ملوق��ع �لتاريخّي��ة، مثلما حتر���س على تكثيف 

�حلماية �لأمنّية له".
وي�ستطرد بالق��ول �إّن "�لعمل على �سّم بور�سيبا 
منه��م،  يتطّل��ب  �لعامل��ّي  �ل��رت�ث  لئح��ة  �إىل 
�ملحافظ��ة على �لت��ال �لأثرّية �لت��ي ت�سّم �آثار�ً 
ثمين��ة مل ينّق��ب عنها بعد، و�إد�م��ة �لربج �لعايّل 
بطريقة علمّية، ومنع �نهياره، من دون �مل�سا�س 

بهيكل��ه �لأ�سل��ّي، و�ل���روع يف حمل��ة �إعامّية 
للتعريف بهذ� �لأثر �لقدمي".

و�إذ� كان��ت مدين��ة باب��ل تع��ّج بال�س��ّو�ح �لذي��ن 
يرومون ��ستك�ساف �آث��ار �لتاريخ، فاإّن بور�سيبا 
لها �أهمّي��ة تاريخّية وميثولوجّي��ة يف �آٍن و�حد، 
ناجت��ة عن �سيوع �لعتق��اد باأّنها "�ملكان �لذي 
�سه��د ���ر�ع �لنب��ّي �بر�هيم م��ع �ملل��ك �لوثنّي 
�لنم��رود وفق �مل�س��ادر �لدينّي��ة"، بح�سب رجل 
�لدين هيثم �ليا�ري من بابل يف حديثه ، ليقول 
�أي�س��ًا �إّنه "ب�سبب �ل�سياح��ة �لدينّية و�لأثرّية يف 
�آٍن و�ح��د، تفّوق��ت بور�سيبا على باب��ل يف �أعد�د 

�لز�ئرين".
ووف��ق ذل��ك، ف��اإّن �لز�ئ��ر لبور�سيبا، ياح��ظ �أّن 
�ملوق��ع �نق�س��م �إىل ق�سم��ني، �لأّول ه��و �له�سبة 
�لتي بني عليها م�سج��د كبر حتيط به �لب�ساتني 
وتعلوه قّبة خ�ر�ء بارتفاع ع�رة �أمتار، يقول 
عنه �ليا�ري �إّنه "بني حتت مغارة �ختفى فيها 
�لنبّي �بر�هيم حلظة ولدته بعدما �أو�سى �لكهنة 
�ملل��ك �لنمرود بقتله لأّنه �سوف ميّثل خطر�ً عليه 

وعلى ملكه حني يكرب".
وعل��ى م�سافة كيلومرت م��ن �أر�س منب�سطة، يطّل 
�لق�س��م �لث��اين وه��و �لتّل �لأث��رّي �ل��ذي تنت�سب 
فوقه زقورة بارتفاع 47 مرت�ً عن �سطح �لأر�س، 
يقول عنها �ليا�ري �إّنه��ا "مكان �ملحرقة �لتي 

�أن�ساأها �مللك �لنمرود لإحر�ق �لنبّي �بر�هيم".
ويقول �ملهت��ّم يف �لآثار و�لأنرثوبولوجي حميد 
�سب��ار �لفه��د�وي ، �إّن "�لزق��ورة يف �أ�سفل �لربج 
ه��ي معبد �لإل��ه نبو، �لإله �لأعظ��م ملدينه بابل، 
وهي رمز وثنّي، ويقابلها م�سجد هو مقام �لنبّي 
�بر�هي��م، مّم��ا ي��دّل عل��ى �أّن �أهل ه��ذه �ملنطقة 

يوؤمنون بتعّدد �لثقافات".
ويعل��و �لزق��ورة حائط��ان مرتفع��ان و�سّيق��ان 
بارتف��اع 12.5 �أمت��ار، يقول عنهم��ا �لفهد�وي 
�أّنهم��ا بقاي��ا  �لتاريخّي��ة توؤّك��د  "�مل�س��ادر  �إّن 
ب��رج باب��ل �ل��ذي وردت ل��ه �إ�س��ار�ت يف �سف��ر 
�لتكوي��ن �لتور�تّي، وقد بناه �مللك �لنمرود لأجل 
حماربة رّب��ه من علّو". وي�سيف: "مهما �ختلفت 
�لتف�س��ر�ت، ف��اإّن �لإن�سان ي�سع��ى �إىل جعل برج 
بابل يلوح يف �لأفق كحقيقة و�قعّية". وعلى هذ� 

�لنح��و من �لتف�س��ر�ت لرموز بور�سيب��ا �لباقية، 
تختلط �مليثولوجيا بالتاأريخ.

ومن خال �ل�ستع��د�د�ت �لإعامّي��ة �لرتويجّية 
�لعامل��ّي.  �ل��رت�ث  لئح��ة  �إىل  بور�سيب��ا  ل�س��ّم 
ويق��ول �ملخ��رج �ل�سينمائ��ّي ح�سني عل��ي �لذي 
يعّد فيلمًا وثائقّيًا �إّن "هذ� �ملوقع بح�سب خرب�ء 
�آث��ار �سارك��و� باآر�ئه��م يف �لفيل��م، مر�ّسح قوّي 
لان�سم��ام �إىل �لائح��ة، لأّن �أّي جتديد خمالف 

لقيا�سات �ل�"يون�سكو" مل يحدث".
وب��د� �مل��كان حاف��ًا بال��زّو�ر �لذي��ن يق�سدون 
�مل��كان لأغر��س �ل�سياحة �لدينّية و�لأثرّية على 
�ل�س��و�ء، فيق��ول �سع��د �حل�سيني، وه��و معّلم من 
باب��ل �إّن "زيارته للموقع هي لاّطاع على �آثار 

تاريخّية، عا�رها �لنبّي �بر�هيم".
�لز�ئري��ن للم��كان  �أغل��ب   ويف �حلقيق��ة، ف��اإّن 
يندفع��ون م��ن مقا�سد دينّي��ة، وله��ذ� فاإّنهم ما 
�إن ي��زورن تال بور�سيبا، حّت��ى يق�سدو� م�سجد 
ب��ني  �ملنخف���س  �ل�سه��ل  ع��رب  �بر�هي��م  �لنب��ّي 

�ملوقعني.
و�مل�ساهدة للمكان ل ت�سر �إىل �أّي �أعمال تنقيب 
حديث��ة فيه، منذ �أعم��ال �لتنقيب �لأوىل يف عام 
1902 عل��ى ي��ّد عامل �لآث��ار �لأمل��ايّن روبرت 
كول��دو�ي، فيم��ا كان��ت �آخ��ر �لتنقيب��ات �لت��ي 
�أجري��ت يف �ملنطق��ة يف ع��ام 1990 م��ن قب��ل 
بعث��ة من�ساوّي��ة. و�إذ� كان �مل��كان ق��د جنح يف 
جتّن��ب �أعمال �لإعمار �خلارج��ة على مو��سفات 
�ل�"يون�سك��و"، �إّل �أّنه مل ينج م��ن �أعمال �لتنقيب 
يف  ذل��ك  ماحظ��ة  وميك��ن  �مل�روع��ة،  غ��ر 

�لع�ر�ت من �حلفر �لتي �أحدثها �ملهّربون.
كم��ا �أّن �مل��كان ي�سك��و م��ن غي��اب �خلدم��ات، 
و�حلماي��ة �ملتطّورة من �لظ��روف �لطبيعّية مثل 
تعري��ة �لرياح و�جن��ر�ف �لرتبة بفع��ل �لأمطار، 
و�لت��ي ت�سّببت يف مار�س/�آذ�ر 2016 يف ظهور 
قطع �أثرّية على �سطح �لتال �لرغوة، لكّن �رطة 
�لآث��ار جنحت يف جردها وت�سليمها �إىل �ملتحف 
�لوطن��ّي. وكان �لأمر قد تكّرر يف كانون �لأّول/
دي�سم��رب 2013، ح��ني ك�سفت �لأمط��ار �لغزيرة 

�جلارفة عن 114 قطعة �أثرّية يف �ملوقع.
وق��د �أّك��د مدي��ر �آث��ار باب��ل ، ع��ن وج��ود خّط��ة 

حكومّي��ة لإع��ادة تاأهي��ل �ملو�ق��ع �لأثرّي��ة يف 
�لكث��ر من مدن �لع��ر�ق ويف مقّدمتها بور�سيبا، 
حي��ث مّت توفر حماي��ة كاملة لها م��ن �حتمال 
�لتاع��ب بجغر�فّيته��ا �أو �لتنقيب غ��ر �ل�رعّي 

فيها، متهيد�ً ل�سّمها �إىل �لائحة �لعاملّية.
�إّن �س��ّم بور�سيب��ا �إىل لئح��ة �ل��رت�ث �لعامل��ّي 
�س��وف ي�سه��م يف لف��ت �أنظ��ار �لع��امل �إىل ه��ذ� 
�ل�رح �لتاريخّي، كما �سيوّفر دعم �ل�"يون�سكو" 
للتنقي��ب فيه، ويحمي��ه من �أّي طم���س ملعامله، 
لك��ن ما هو �أه��ّم �أن يكون هن��اك �هتمام وطنّي 
في��ه، ع��رب �ل�ستفادة من خ��رب�ت علم��اء �لآثار 
ود�ر�س��ي �لتاري��خ �لعر�قّي��ني �لذي��ن يفتق��دون 
�إىل �ملوؤ�ّس�س��ات �أو �لفعالّي��ات �لت��ي ت�ستفيد من 

خرب�تهم.
 حي��ث تعت��رب بور�سيب��ا و�حدة م��ن �أب��رز �لآثار 
�لعر�قية ، ميتزج �لتاريخ بامليثولوجيا. فبح�سب 
�آثاره��ا، بور�سيبا كانت تتب��ع مدينة بابل، لكن 
�مل�س��ادر �لدينية تعتربها �أر�س �ر�ع �لأديان 
�ل�سماوي��ة و�لوثني��ة. �ر�ع مل يخ��رج منه �أحد 
منت���ر�ً �إل �لآث��ار �لت��ي ت�سارع �لي��وم عو�مل 
�لطبيعة و�لإهمال، ويهّددها �لنهيار و تقع على 
بع��د 15 كلم جنوب غرب مدين��ة �حلّلة، يرت�ءى 
للناظر م��ن بعيد تّان �أثري��ان ل يف�سل بينهما 
�إل م�سافة ق�سرة. �أحدهما تعلوه قبة بنيت على 
م��ا يعتقد �أنه مقام �لنبي �إبر�هيم، و�لآخر يرتفع 
عمودي��ًا، �إن��ه زق��ورة بور�سيبا �لت��ي تعني قرن 
�لبح��ر �أو �سيف �لبحر. �لزقورة ه��ي معبد �لآلهة 
يف ح�س��ار�ت م��ا بني �لنهرين، وه��ي برج عاٍل 
يرتف��ع كاجلب��ل يف �ل�سح��ر�ء. زق��ورة بور�سيبا 
كان��ت معب��د �لإله نابو جنل �لإله م��ردوك، �لإله 
�لأعظم ملدينة بابل. ويف �أذهان �سكان �ملنطقة، 
هذ� �مل��كان �سهد �ر�ع �مللك من��رود مع �لنبي 
�إبر�هي��م �ل��ذي تروي��ه �مل�سادر �لديني��ة. علماء 
�لآث��ار ل يعرتفون بالأ�ساط��ر �لدينية �ملحلية، 
�لن�سو���س  يف  مذك��ورة  غ��ر  �أنه��ا  وخا�س��ة 

�مل�سمارية �ملكت�سفة على موقع بور�سيبا. 
وتق��ول �لآثاري��ة م��رمي عم��ر �إن �مل�ستظه��ر من 
�آثار بور�سيبا يق��رتن بالفرت�ت �لبابلية �حلديثة 

وحتدي��د�ً بعه��د �ملل��ك 

نبوخ��ذ ن�ر �ل��ذي حكم من 604 ���� 562 قبل 
�ملي��اد و�لذي �زدهرت يف عه��ده �ملدينة. معبد 
�ملدين��ة �لرئي�س��ي، �أي �لي��زد�، كان خم�س�س��ًا 
لعب��ادة �إل��ه ناب��و، �إله �لعل��م و�حلكم��ة وحامي 

بور�سيبا. 
�كت�س��اف �ملدينة �لأثرية يع��ود �إىل نهاية �لقرن 
�لتا�سع ع���ر، حينما ��ستظهر �لآث��اري �لأملاين 
روب��رت كول��دوي زق��ورة بور�سيب��ا ومعبده��ا 
�لرئي�س��ي. وبعد ه��ذ� �لكت�ساف �أهمل��ت �ملدينة 
�لبعث��ة  با���رت  حينه��ا   ،1980 �سن��ة  حت��ى 
�لآثارية �لنم�سوية �لتنقيب يف �ملوقع، و��ستمرت 
تعمل مو�سميًا حت��ى �ندلع �حلرب عام 2003. 
تظهر بور�سيبا للز�ئر من بعيد كاأنها برج يرتفع 
ع��ن �لأر���س بنحو 47 م��رت�ً، م��ا �إن تقرتب من 
�ل��ربج حتى تفاجاأ باأنه تل م�سّيد من �لأ�سفل �إىل 
�لأعل��ى بقطع من �لآج��ر �لكبرة، وثم��ة م�سالك 
لت�سلق �لبناء �لذي تناثر �لآجر على جو�نبه. برج 
�لزق��ورة �ن�سط��ر �إىل ن�سف��ني منف�سل��ني، قامت 
�لبعث��ة �لآثاري��ة �لنم�سوي��ة بربطهم��ا بو��سط��ة 
ق�سي��ب حدي��دي يف ثمانينيات �لق��رن �ملا�سي 
ملن��ع �سقوطهم��ا، لك��ن �ملهند�س خال��د عبيد ل 
يخف��ي قلقه �لكبر من �حتم��الت �نهيار �لربج. 
ويق��ول: كلما مررت بالقرب م��ن بور�سيبا �أحمد 
�هلل عل��ى �أن برجه��ا مل ينه��ر بعد، رغ��م �حلاجة 
�ملا�ّسة �إىل �سيانته. مب��د�أ �لزقورة، كما ت�رحه 
�لثرية مرم، ي�ستند �إىل معتقد�ت �سعوب باد ما 
بني �لنهرين �لقدماء. فهم كانو� ي�سيدون �ملعابد 
عل��ى قو�ع��د مرتفعة ع��ن �لأر�س )�أر���س �لباد 
تخلو م��ن �جلبال(، لذ� كان م��ن �ل�روري رفع 
�ملعاب��د »��سطناعي��ًا« به��دف �إظه��ار قد�سيتها 
بقربه��ا من �ل�سماء وجتنيبه��ا �لعو�مل �لطبيعية 
م��ن مي��اه جوفي��ة وفي�سان��ات. وتع��ّد �لزقورة 
م��ن �ملب��اين �لأ�سا�سية ل��كل مدن ح�س��ار�ت ما 
ب��ني �لنهري��ن. وزق��ورة بور�سيب��ا مذك��ورة يف 
�لن�سو�س �مل�سمارية على �أن �مللك نبوخذ ن�ر 
كان قد رممه��ا فارتفعت �إىل �سبع طبقات و�سل 
علوه��ا �إىل 72 م��رت�ً، وغطي��ت بع���س جدر�نها 
ب��الأزرق لتب��دو كاأنه��ا م�سنوعة م��ن �حلجارة 
�لزرقاء. وحتى �ليوم ل تز�ل �لزقورة من �لأعلى 
يف �لعر�ق، لكنها �أي�سًا من �لأكرث عر�سة للخطر. 
بالن�سبة �إىل �ل�سكان �ملحليني، هذ� �ملوقع يرتبط 
بق�سة �لنب��ي �إبر�هيم و�مللك منرود، �لتي ذكرت 
يف �مل�سادر �لديني��ة. وهذ� ما ي�رح وجود )تل 
�لنب��ي �إبر�هي��م �أبو �لأنبياء( عل��ى بعد �أمتار من 
�لزق��ورة. فه��ذه �لرو�ي��ة �لدينية ت��رى �أن للنبي 
�إبر�هي��م وج��ود�ً �لأ�سط��ورة �أعطت �ملوق��ع بعد�ً 
�أنرتوبولوجّي��ًا �ساهم يف �إبقائ��ه حيًا يف �أذهان 
�ل�سكان يف بابل، حي��ث و�جه �مللك منرود �لذي 
�ّدع��ى �أنه �إله �أمر رف�س��ه �إبر�هيم فدخل �لثنان 
يف ج��دل فل�سفي طوي��ل. وحينما يئ���س �إبر�هيم 
م��ن ن�ر عقيدته، حّطم متاثي��ل �لآلهة يف بابل. 
ف��رد جمل���س �لكهن��ة عل��ى ذل��ك باتخ��اذ ق��ر�ر 
بحرق��ه، لكنه جنا مبعج��زة. وهذ� ما �أغاظ �مللك 
من��رود �ل��ذي ق��رر مو�جه��ة رّب �إبر�هي��م، فاأمر 
بت�سيي��د بناء ع��ال ليتح��دى خ�سمه م��ن فوقه. 
ف�سيدت �لزق��ورة �لتي �رتقاها �مللك و�سّوب من 
فوقه��ا رحم��ه، معتقد�ً �أن��ه قتل �إل��ه �بر�هيم، ما 
�أغ�سب هذ� �لأخر ف��رّد بحرق �لزقورة باأكملها. 
ه��ذه �لأ�سط��ورة ل متّت �إىل ما ه��و علمي ب�سلة، 
لكنها م��ن �ملعتق��د�ت �لتي تعط��ي للموقع بعد�ً 
»�أنرتوبولوجي��ًا«، م��ا �ساه��م يف �إبقائ��ه موقعًا 
�أثريًا حيًا يف �أذه��ان �ل�سكان. ولكن هذه �لفكرة 
ل تب��دل �لو�ق��ع ول تب��دد �ملخاوف م��ن �نهيار 

زقورة بور�سيبا. 
فهناك ت�سدي��د�ت كبرة على �حلاجة �ملا�سة �إىل 
�سيان��ة �لزق��ورة وتدعيمه��ا بح�س��ب �لدر��سات 
�لعلمية، وت�س��ر �إىل �رورة �إحاطة �لتل �لأثري 
ب�سور يحمي��ه من عبث �ل�سارقني و�لباحثني عن 

قطع من �لآجر ي�ستخرجونها من �ملوقع. 
وبا�سافة �ىل وجود تاأكيد�ت على �أن �حلفريات 
�لأثري��ة لو ��ستكملت عل��ى �ملوقع لك�سفت �لكثر 

من �أ�ر�ر �لتاريخ �لتي تنتظر من ي�سل �إليها.
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