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تقديم

أثناء الدراسة يف أملانيا ويف العام الدراسي 1962-1963 شاركت يف احللقة الدراسية 
حول نصوص من أوجاريت وهي النصوص اليت كتبت باألحرف اهلجائية اليت أقامها 
املتوفى األستاذ الدكتور آدم فالكن شثا )A. FALKENSTEIN(. وقد تسنى يل تعميق 
صليت هبذه النصوص بعد أن طالعناها يف احللقة الدراسية لدى األستاذ الدكتور 
يوحنا فريدرش J. FriedriCh يف برلني عام 1961 واحلق أن األستاذين الكبريين 
عربا عن سرورمها بوجودي بني املشاركني يف احللقتني أكثر من مرة. أو لعلهما أهنما 
حباجة إىل عربي دارس معهم يفيدهم يف تفسري معاني كلمات أوجاريتية باملقارنة 
العربية.  أو  األكادية  اللغة  على  فقط  اليعتمدوا  ولكي  العربية  يف  مياثلها  ما  مع 
وبدوري انتهزت الفرصة وشرعت يف ترمجة النصوص اليت درسناها من قصة كرت. 
وعند عام 1985 تابعت أعمال الرتمجة لبقية النصوص وكانت تنقصين بعض املصادر 
العربية وقدمت هلم بلمحة موجزة عن  النصوص إىل  اكتفيت برتمجة  اهلامة لذا 
تاريخ أوجاريت. وقد أطلعت عليها األستاذ املتوفى أنطون مقدسي الذي كان يشغل 
وظيفة مدير التأليف والرتمجة والنشر يف وزارة الثقافة. فاّطلع عليها ثم أخربني أن 
الوزارة سوف تطبع العمل ونفذت ذلك عام 1988 ضمن ))سلسلة دراسات ونصوص 
قدمية3((. وقتذاك أردت االستفادة من املصادر القليلة اليت كانت متوافرة يف مكتبة 
املديرية العامة لآلثار واملتاحف ويف مكتبيت. وكان معهد آثار الشرق األدنى الفرنسي 
يف بريوت آنذاك، واننقل إىل دمشق. وافتتح األملان معهداً لآلثار يف دمشق عام 1981. 
توفرت يف مكتبتيهما جمالت وكتب حتتوي أحباثاً عن النصوص األوجاريتية وخاصًة 
الدورية اليت صدرت يف أملانيا وعن جامعة Müntser منسرت سُميت: أحباث أوجاريتية  
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باحثون  املسّطرة باحلروف األجبدية، قدمها  األدبية األوجاريتية  النصوص  جوانب 
من جنسيات متعددة درسوا يف معاهد متخصصة أُنشئت يف النصف الثاني من القرن 
العشرين بعد أن ملس الباحثون املستشرقون أمهية النصوص. وكل هذا حرضين على 
تأليف هذا الكتاب وإضافة النص األوجارييت مكتوباً باألحرف العربية املنفردة إىل 
ميني الرتمجة العربية. ولكي ال نغفل اسم األديب أو الكاتب لتلك النصوص وهو إيل 
ملك/إيلي ملكو كرست له حبثاً خاصاً يف فصل مستقل يتناول هويته ونشاطاته 
األدبية وأفكاره. وللتوسع يف الدراسة رأيت أن أضيف فصالً خاصاً عن شرح املفردات 
باللغة العربية ليصبح لدى الدارسني يف تراثنا القديم مصدر موسع يعتمدون عليه 
يف أعماهلم. وإىل جانب هذا قد يسهم الكتاب يف مساعدة الدارسني األجانب على 
املاعون   هي  العربية  فاللغة  جوانبها  من خمتلف  األوجاريتية  بالدراسات  توسعهم 
بني  من  األوجاريتية  إىل  األقرب  وهي  القدمية،  بالدنا  لغات  مفردات  الذي حيوي 
تلك اللغات. وتفيد الباحثني يف إجالء الغموض عن معاني بعض املفردات واجلمل 
يف النصوص وقواعدها اليت يعرب عنها هذا العنوان. وحتى يأتي هذا العمل ضمن 
النصوص  اتبعت يف ترقيم  للدراسات األوجاريتية  العاملي  العام  مصطلحات اإلطار 
الرتقيم املتفق عليه وهو Keilschrifttexte aus Ugarit. ومعناه. نصوص مسمارية 
من مدينة أوجاريت. وقد رأيت أن أقدّم االختصار التايل يف دراسيت : ن أَ أُ= نصوص 
أجبدية أوجاريتية يضاف إليه الرقم العربي أواًل ثم الروماني مثالً ktu 1.1 V = ن أَ 
أُ V .1 .1. ويف اإلشارة إىل الرقم يف شرح املفردات أكتفي بذكر الرقم من دون األحرف. 

هذا فيما خيص الرتقيم، أما املختصرات األخرى فهي تتالزم مع شرح املفردات. 
والصيغة الفعلية الصرفية والنحوية املبينة هلا، وهي: ف = فعل وفا = فاعل وأف = 
اسم فاعل وم = اسم مفعول. وج = حرف جر. وأمساء اإلشارة: أ ش واملوصول = أم، 

واالستفهام أ س و ص م = صفة مذكر أو مؤنث. أ = اسم ج = مجع.
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املقدمة
الطبعة األوىل

كان من مثرة التنقيبات األثرية يف أوجاريت اكتشاف رُقم سطرت عليها نصوص 
خبط مل يعرفه أحد عند اكتشافها يف شهر أيار/مايو من عام 1929. وما كادت البعثة 
املكتشفة أن تعلن النبأ، وتنشر صور الرُّقم حتى انكب الدارسون على قراءهتا والفوز 
بلقب القارئ األول هلا. ففي مدينة هاله بأملانيا متكن العامل األملاني الشهري هانس 
باوَّره بتاريخ 1930/4/27ـ  أي بعد مرور أقل من عام على االكتشافـ  من قراءة اخلط 
واستنباط األحرف املؤلفة منها، ففاز هبذا اللقب، بعد أن كان العامل الفرنسي فريولو 
قد نبّه أن اخلط الذي كتبت به النصوص مؤلف من حروف أجبدية. ثم مضى العلماء 
يف دراسة النصوص، فوجدوا أهنا نصوص دينية أدبية شعرية كنعانية األصل واملنشأ، 
وقد اختلفوا يف تفسري الكثري من مفرداهتا، ويف معرفة معاني العديد من مجلها، 
ويف حتديد صيغها الصرفية؛ ألن الكلمات غري مُحركة مما جيعل على سبيل املثال 
التمييز بني الفعل واسم الفاعل صعباً، واآلن وبعد مرور أكثر من مخسة وثالثني 
عاماً على الدراسات األوجاريتية، وكتابة عشرات األحباث حول لغتها، مازلنا حباجة 
إىل مزيد من البحث يف معاني الكثري من مفرداهتا ومجلها. ويالحظ املتتبع لألحباث 
املنشورة حوهلا قلة الرتمجات العربية، وإن وجدت فهي ال تعنى بالنصوص األصلية 
بالدراسات  واستعنت  األصلية،  النصوص  الدراسة على  اعتمدت يف هذه  لذا  ذاهتا؛ 
اهلامة اليت قدمها زمالؤنا من قبل، والذين ما انفكوا حيثون الباحثني العرب على 
ترمجة النصوص إىل لغتهم لتساعد على إجالء معاني الكثري من املفردات. ومن هذا 
املنطلق احتفظت بالكلمة األوجاريتية إذا كانت واردة يف العربية، وإذا مل تكن جارية 
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على األلسن وضعت رديفاً ملعناها بني قوسني صغريين  )   (. أما املفردات املوضوعة 
[ فهي غري موجودة يف األصل ألهنا مشوّهة. وقد أضيفت     [ بني قوسني كبريين 
إلمتام املعنى بعد أن استنتجناها من عملية تكرار اجلمل أو املعنى. وقد صنف روّاد 
الدراسات األوجاريتية النصوص، وأرى الزماً عليَّ اتباعهم يف هذا املضمار، والتقيد يف 
أرقام النصوص وأسطرها؛ ألن يف ذلك فائدة ملن يرغب يف البحث مستقبالً، إذ سيجد 
سهولًة يف التدقيق واملقارنة ليس فقط ألن األسطر مرقمة ويسهل عليه االهتداء 
إليها، بل ألنين أيضاً مل أخرج عن تركيب اجلمل األصلية كما هو وارد يف النص 
األوجارييت، حتى ميكن لباحث العربي مطابقة املفردات واحدة واحدة، واالستغناء 

عن ثبت هلا يف آخر الكتاب.

وآمل أالَّ يكون هذا احلرص على تثبيت اجلمل األوجاريتية من دون تقديم أو 
تأخري يف مفرداهتا مدعاةً النتقاد معلمي اللغة العربية ألن غرضي من ذلك إبراز 
االرتباط املكني واملتني بني األوجاريتية والعربية، وإدراك أن األصول املشرتكة بينهما 
هي األساس األفضل يف فهم هذه النصوص وتفسريها. وحرصت على  تقديم الرتمجة 
بلمحة موجزة عن التاريخ السياسي ململكة أوجاريت يف ضوء الوثائق املتوافرة لدينا، 
ومل أجد ضرورة يف تبيان العالقة بني هذه اآلداب اليت سبقتها، أو عاصرهتا أو أتت 
بعدها حتى ال ندخل يف منعطفات حادة تنسينا الغرض من هذه الدراسة وهو نقل 

النصوص إىل العربية، والتمهيد لدراسات أخرى.


